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SAMENVATTING 
 

Dit rapport bevat de op dit moment beschikbare informatie over de waterkwaliteit en de 

noodzaak om een helofytenfilter aan te leggen, alsmede een overzicht met 

achtergrondinformatie over de vissen en amfibieën op de golfbaan“De Batouwe”. Een 

belangrijk deel van het rapport behelst informatie over helofytenfilters alhoewel deze optie, in 

overleg met het Waterschap Rivierenland, op dit moment nog niet nodig blijkt te zijn. 

 

Conclusies: 

 Alvorens de aanleg van een helofytenfilter te overwegen wordt voorgesteld eerst 

voorzichtig op een paar plaatsen te baggeren om de sliblaag, welke wel een meter 

dik kan zijn te verwijderen. Op zich is ruimte genoeg om een werkend helofytenfilter 

aan te leggen 

 De waterkwaliteit van het binnenkomende water op De Batouwe is redelijk goed van 

kwaliteit in aanmerking nemend dat het een landbouw gebied is met sterke 

bemesting 

 Het moet mogelijk zijn om weer terug te keren naar de oorspronkelijke vistypering 

van rietvoorn/snoek/zeelt. Het voorkomen van de grote modderkruiper is bijzonder 

daar deze soort als kwetsbaar op de rode lijst staat 

 De amfibieën op de golfbaan is qua soortenrijkdom goed. Het voorkomen van de 

zeldzame heikikker (kwetsbare soort) op een drietal locaties is bijzonder. 
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1 INLEIDING 
 

De Batouwe is een 36 holes golfbaan (27 + 9) welke is gelegen in de Betuwe op een gebied 

van 96 ha nabij het Amsterdam-Rijnkanaal. In Europa en in Nederland leeft het besef, dat 

golfterreinen een serieuze rol kunnen spelen in het behoud van de open ruimte en in het 

behoud en de ontwikkeling van de aanwezige natuur. Dit heeft geleid tot initiatieven voor 

ecologisch beheer van golfterreinen. De Nederlandse Golf Federatie heeft dit dan ook tot 

beleid gemaakt. Hiertoe is het “Committed to Green” fonds opgericht, een onafhankelijke, 

Europese organisatie zonder winstoogmerk met als doelstelling de oorspronkelijke natuur en 

omgeving op golfbanen te vestigen, te behouden en te ondersteunen. Het ”Committed to 

Green”-project van de Nederlandse Golf Federatie is een hulpmiddel waarbij op basis van 

inventarisatie, analyse, het stellen van doelen en evaluatie gestreefd wordt naar een 

planmatig beheer van het groen en het milieu op de golfbaan. Na het doorlopen van 3 fases, 

te weten de intiatief-fase, het opstellen van een natuur- en milieubeheerplan en de 

toetsingsfase, kan een golfbaan het ecolabel verkrijgen. Uitgangspunt is een beheerplan 

samen te stellen waarbij golf en natuur met elkaar in balans zijn. De uitdaging zit hem in een 

beheerplan, waarbij de onderdelen elkaar versterken en ondersteunen. Het initiatief van het 

invoeren van Committed to Green in 1998 heeft reeds geleid tot het 2e certificaat op de 

Batouwe. 

 

Het streven van de commissie Committed to Green (CtG) is, met betrekking tot het ruim 

aanwezige oppervlaktewater en de aanwezige visgemeenschap, het karakter van de 

waterpartijen op de Batouwe naar de oude polderstructuur terug te brengen. Dit betekent dat 

het binnenkomende water, vanuit de aangrenzende polder afkomstig zo goed mogelijk in 

kwaliteit moet zijn. Een goede kwaliteit is voornamelijk laag in nutriënten en een aantal 

parameters zoals beschreven in hoofdstuk 2. De golfbaan ligt in het Waterschap 

Rivierenland en het waterschap is verantwoordelijk voor de waterkwaliteit. Zij bemonsteren 

het water in de polder op een aantal plaatsen en met het waterschap wordt contact 

gehouden en meetwaarden zijn toegestuurd. Een eerste conclusie is dat de waterkwaliteit 

voldoet aan onze eisen  en dat zie je natuurlijk ook gereflecteerd in de rijkdom aan amfibieën 

en libellen welke beiden sterk afhankelijk zijn van een goede waterkwaliteit. Mocht de 

waterkwaliteit verslechteren dan is er altijd de mogelijkheid om actief biologisch in te grijpen 

en de kwaliteit alsnog te verbeteren voordat het de golfbaan opkomt. Kort samengevat 

betekent dit het toepassen van beplanting op een bed van voornamelijk zand en gravel 

materiaal waar het inkomende water doorheen stroomt met de opzet het water te “zuiveren” 

van fosfaten en nitraten. De technische benaming is helofytenfilter. De werking en de 

verschillende filtersystemen worden in hoofdstuk 3 beschreven. 
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Om de oude polderstructuur terug te brengen, is het nodig dat de visstand hier actief op 

wordt aangepast. Dat betekent in ieder geval dat de graskarpers zullen moeten verdwijnen. 

Daarnaast zullen op sommige stukken zullen de bestaande waterplanten eruit gehaald 

moeten te worden (machinaal) om de waterbodem enigszins te verschralen. Daarna pas kan 

er worden overgegaan om er meer passende waterplanten in te planten zoals: waterpest en 

hoornblad et cetera. In hoofdstuk 4 wordt een overzicht van de vissoorten gegeven die op 

“De Batouwe” voorkomen. In de bijlage wordt een overzicht gegeven van de vindplaatsen. 

 

Amfibieën zijn voor hun levensloop (voortplanting en overwintering) gebonden aan 

waterpartijen. Het is dan ook niet verwonderlijk dat “De Batouwe” als “oude”polder een 

relatief groot aantal soorten herbergt in de (ondiepe) slootjes en diepere plasjes. De 

aanwezige amfibieën worden regelmatig bemonsterd, gedetermineerd en geteld. De 

beschrijving van de soorten is in hoofdstuk 5 weergegeven en de resultaten van de 

vindplaatsen en tellingen en zijn in de bijlage vermeld.  

 

Dit rapport bevat de bijeengebrachte informatie van de laatste jaren aangaande het 

aquatische deel van de golfclub. 

 

 

 

 

2 WATERKWALITEIT EN INBRENG WATERSCHAP 
RIVIERENLAND 

 

Het overleg met het waterschap heeft er toe geleid dat nog eens goed gekeken is naar welk 

bemonsteringspunt van het waterschap het meest representatief is voor het water dat de 

golfbaan wordt ingelaten. Dit blijkt monsterpunt PNB0051 te zijn (zie kaartje), de 

uitwateringssluis net ten zuiden van de kleine baan. Het water stroomt in een slootje langs 

de recreatieplas De Beldert naar de grote baan.  

 

Het Waterschap heeft een Excel file opgestuurd met meetgegevens van o.a. PNB 0051. Zij 

bemonsteren en meten een aantal standaard parameters zoals metalen (koper Cu, zink Zn, 

chroom Cr, cadmium Cd, lood Pb en nikkel Ni) en de parameters voor eutrofiering: nitraat N, 

sulfaat SO4 en zuurstof O2. Daarnaast worden nog gemeten bromide Br, chloride Cl, pH, 

temperatuur en kleur. In onderstaande tabel zijn de belangrijkste parameters vermeld met 

hun MTR (Maximaal Toelaatbaar Risico) welke de serieuze bovengrens is waarboven het 

mis gaat. De streefwaarde is het getal waar de parameter aan zou moeten voldoen. De 

normwaarde is het bijbehorende getal voor streefwaarde en MTR. De toetswaarde is het 
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gemeten getal. De andere waarden zijn in deze tabel buiten beschouwing gelaten omdat ze 

minder relevant zijn. De waarden overziend is de conclusie dat voor Cu de waarden te hoog 

liggen (5,38 microgram/L en de MTR is 3,8 microgram/L. De streefwaarde ligt nog veel lager 

1,1 microgram /L. Toch is er weinig direct of indirect effect te verwachten van deze 

kopergehalten. Koper behoort tot  de metalen die zich snel bindt aan organische 

verbindingen waardoor de toxiciteit (giftigheid) verdwenen is. Voor cadmium en lood worden 

de streefwaarden iets overschreden maar dit vormt geen serieus probleem voor het nemen 

van maatregelen. Stikstof de component waaruit nitraten zijn opgebouwd is verhoogd en 

komt boven de MTR van 2,2 mgL uit. Dit kan worden verwacht in een agrarisch gebied met 

sterke bemesting. Toch is de kwaliteit niet echt slecht want de Kader Richtlijn Water hanteert 

een grens van 4 mg/L en daar voldoet het water aan. 

 

 

Overzicht monsterpunten Waterschap Rivierenland 

 

 

 

In overleg met het waterschap is besloten om allereerst voorzichtig op een paar plaatsen te 

gaan baggeren om de oude dikke sliblaag op te ruimen en te zien of daarmee een verdere 

verbetering wordt bereikt van de biologie ter plaatse. Mocht dit inderdaad in 2009 een 

verbetering te zien geven dan is het wellicht verstandig om eerst de slootjes en plasjes te 
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schonen voordat besloten wordt om een (duur) helofytenfiltersysteem aan te leggen. Een 

argument voor deze aanpak is nog dat als eerst met een helofytenfilter wordt begonnen het 

achteraf alsnog nodig kan zijn om te gaan baggeren want de dikke sliblaag gaat dan 

nutriënten naleveren en dat is ook ongewenst. 

 

Het Waterschap gaat tevens proberen om de doorstroming te verhogen zodat de verblijftijd 

van het water op de golfbaan korter wordt en dit zal zeker positief zijn voor de gewenste 

aquatische ontwikkeling.  

 

Meet-punt datum 
Para-
meter Een-heid 

Norm-
soort Toetswaarde toetsoordeel normwaarde 

PNB0051 
1-1-

2007 Cd ug/l MTR 0,085999988 + 0,4 

PNB0051 
1-1-

2007 Cd ug/l Streef 0,085999988 - 0,08 

PNB0051 
1-1-

2007 CHLFa ug/l MTR 12,91666698 + 100 

PNB0051 
1-1-

2007 Cl mg/l MTR 66,09999847 + 200 

PNB0051 
1-1-

2007 Cu ug/l MTR 5,383332729 - 3,8 

PNB0051 
1-1-

2007 Cu ug/l Streef 5,383332729 - 1,1 

PNB0051 
1-1-

2007 N mg/l MTR 3,208333015 - 2,2 

PNB0051 
1-1-

2007 N mg/l Streef 3,208333015 - 1 

PNB0051 
1-1-

2007 Ni ug/l MTR 2,789999962 + 5,1 

PNB0051 
1-1-

2007 Ni ug/l Streef 2,789999962 + 3,3 

PNB0051 
1-1-

2007 O2 mg/l MTR 6,670000076 + 5 

PNB0051 
1-1-

2007 Pb ug/l MTR 1,399999976 + 11 

PNB0051 
1-1-

2007 Pb ug/l Streef 1,399999976 - 0,3 

PNB0051 
1-1-

2007 pH DIMSLS pH basis 8,090000153 + 9 

PNB0051 
1-1-

2007 pH DIMSLS pH zuur 7,5 + 6,5 

PNB0051 
1-1-

2007 SO4 mg/l MTR 59,90000153 + 100 

PNB0051 
1-1-

2007 Zn ug/l MTR 24,13652611 + 40 

PNB0051 
1-1-

2007 Zn ug/l Streef 24,13652611 - 12 
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3 BESCHRIJVING AANWEZIGE VISSOORTEN 
 

In de onderstaande paragrafen wordt per soort enige (beknopte) ecologische informatie 

gegeven. De verspreiding van de soorten op het terrein van de Batouwe is weergegeven bij 

de bespreking van de soorten, zoals gevonden tijdens de bemonsteringen (driedoornige 

stekelbaars, grote modderkruiper, kleine modderkruiper, snoek, tiendoornige stekelbaars, 

zeelt). De baars is de enige soort die niet gevangen is tijdens de bemonsteringen, maar wel 

visueel is waargenomen. Daarnaast zijn er in het water op de Batouwe nog enkele 

graskarpers en een drietal zilverkarpers aanwezig. 

 

 

3.1 Baars 
 

De baars komt in heel Nederland voor in stromende en stilstaande wateren die enigszins 

helder zijn, liefst met een harde bodem. Volwassen dieren hebben een voorkeur voor 

diepere, grotere wateren. De baars paait in het vroege voorjaar in ondiep water, boven 

waterplanten, boomwortels, dode takken of stenen en zet de eieren af in brede linten van 

meerdere eitjes breed. De jonge baars eet over het algemeen invertebraten en gaat pas 

wanneer hij meer dan 11 cm lang is over op het eten van vis. Echt groot worden ze eigenlijk 

alleen in diepe relatief voedselarme wateren. Onder minder gunstige omstandigheden kan 

de groei van de baars helemaal stagneren – dit verschijnsel staat bekend als “stunted 

growth” en de individuen als “zwarte baars” (De Nie 1996, Gerstmeier & Romig 1998, 

Nijssen & De Groot 1987). 

 

 

Migratiegilde:  Lokale en regionale migratie 

Stromingsgilde:  Eurytoop 

Trofische gilde:  Piscivoor 

Beschuttingsgilde:  Algemeen 

Stratumgilde:  Pelagisch/demersaal 

Voortplantingsgilde:  Niet gespecialiseerd 

Zoutgilde:  Zoet water (kan brak water verdragen) 

Herkomst/verspreiding:  Inheems 
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Herkenning baars – Perca fluviatilis 

 

 

 

3.2 Driedoornige stekelbaars 
 

Net als van de spiering bestaan van de driedoornige stekelbaars trekkende en ‘landlocked’ 

populaties. De individuen in standpopulaties blijven een stuk kleiner dan trekkende 

exemplaren. Het is van oorsprong een zeevis die zich in het voorjaar in zoet water 

voortplant. De niet-migrerende populatie van de driedoornige stekelbaars is in sterke mate 

afhankelijk van water met afwisselend begroeiing en open stukken. Het mannetje maakt 

tussen de planten op de bodem een nest van stukjes plant, die met een uitscheidingsproduct 

van de nier tot een elastisch korfje aan elkaar worden gekleefd. Na de eiafzetting bewaakt 

het mannetje het nest en later ook nog de jongen. De standpopulatie komt voor in tal van 

zoetwatertypen zoals sloten, de oeverzone van meren en plassen en in beken, mits er 

begroeiing is. In beken moeten uitwijkmogelijkheden aanwezig zijn naar rustiger water in 

meanders. In het IJsselmeer worden soms grote scholen trekkende driedoornige 

stekelbaarzen aangetroffen. Door gewijzigd spuibeleid bij de Haringvlietsluizen neemt het 

aantal in de benedenrivieren toe. In voedselarme vennen zou de vis zeldzamer worden 

vanwege verzuring en daarnaast lijden ze onder vervuiling en verzilting van paaiplaatsen (De 

Nie 1996, Nijssen & De Groot 1987, Gerstmeier & Romig 1998, FishBase, Lelek 1987). 

 

Migratiegilde:  Anadroom, standpopulaties lokale of regionale migratie 

Stromingsgilde:  Eurytoop 

Trofische gilde:  Invertivoor 

Beschuttingsgilde:  Fytofiel (partieel) 

Stratumgilde:  Pelagisch/demersaal 

Voortplantingsgilde:  Plantpaaier (nest, broedzorg) 

Zoutgilde:  Zout tot zoet water 

Herkomst/verspreiding:  Inheems 
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3.3 Grote modderkruiper (rode lijst) 
 

De grote modderkruiper is een vis die ’s nachts actief is en zich overdag ingraaft in een 

zachte, modderige bodem. Met zijn tastdraden vindt de vis allerlei bodeminvertebraten in de 

bodem. Bij het foerageren worden de kieuwen als een soort zeef gebruikt. Hij kan 

zuurstofarme omstandigheden en het droogvallen van wateren goed verdragen 

(darmademhaling). Hij kan echter geen brak water verdragen. De grote modderkruiper paait 

tussen maart/april en juni en zet de eieren af op waterplanten, wortels of modderbodem. De 

grote modderkruiper komt in Nederland vooral voor in stilstaande ondiepe wateren met een 

dikke sliblaag en een goed ontwikkelde vegetatie. De grote modderkruiper is gevoelig voor 
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vervuiling van de bodem en voor schonen en baggeren (Gerstmeier & Romig 1998, 

Schouten 1992B, De Nie 1996, FishBase). 

 

Migratiegilde:  Lokale migratie 

Stromingsgilde:  Stagnofiel 

Trofische gilde:  Invertivoor (benthisch) 

Beschuttingsgilde:  Fytofiel (partieel )/bodem 

Stratumgilde:  Benthisch 

Voortplantingsgilde:  Plant/bodempaaier 

Zoutgilde:  Zoet water 

Herkomst/verspreiding:  Inheems 

 

 

 

 

 

3.4 Kleine modderkruiper 
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Deze soort komt wijd verspreid voor in allerlei watertypen in Nederland: voornamelijk in 

sloten, maar ook in andere kleine wateren en in oeverzones van grotere meren en plassen 

en stromende wateren. In het verleden werden kleine modderkruipers vaak als zeldzaam 

beschouwd; de reden is dat de individuen, die overdag meestal ingegraven in de modder 

liggen, vaak over het hoofd worden gezien. ’s Nachts zoekt de kleine modderkruiper in de 

bodem naar voedsel. Hij schijnt detritus nodig te hebben om voedsel op te nemen. Hij neemt 

steeds een hapje bodemmateriaal om de eetbare bestanddelen eruit te halen en spuwt de 

grond via de kieuwspleten weer uit. De eieren van deze vis worden afgezet op stenen, aan 

(wortels van) waterplanten of in het ‘flab’ afgezet, of ze worden los op de bodem 

gedeponeerd. In mindere mate dan de grote modderkruiper is de kleine modderkruiper 

bestand tegen lage zuurstofgehaltes. Wel kan de soort via de darmen zuurstof opnemen 

(darmademhaling). De kleine modderkruiper wordt vaak ingedeeld bij de plantminnende 

soorten. Uit de literatuur komt echter naar voren dat hij wel beschutting nodig heeft, maar 

niet kieskeurig is in de aard ervan (De Nie 1996, Robotham 1982, Schouten 1992C, 

Gerstmeier & Romig 1998). 

 

 

Migratiegilde:  Lokale migratie 

Stromingsgilde:  Eurytoop 

Trofische gilde:  Omnivoor (benthisch) 

Beschuttingsgilde:  Fytofiel (partieel), bodem 

Stratumgilde:  Benthisch 

Voortplantingsgilde:  Niet gespecialiseerd 

Zoutgilde:  Zoet, kan zwak brak water verdragen 

Herkomst/verspreiding:  Inheems 

 

Herkenning modderkruipers / kleine modderkruiper - Cobitis taenia  

Er zijn 6 korte bekdraden; 4 op de bovenlip en 2 in de hoeken van de bek (1). Op de flanken 

ligt een rij grote donkerbruine vlekken (2). Ook de kop, de rug en de rug- en staartvin zijn 

gevlekt. Onder het oog bevindt zich een gevorkt stekeltje (3), dat naar de staart is gericht. 

Verspreiding Vrij zeldzaam. Komt plaatselijk (soms talrijk) voor in uiteenlopende watertypen, 

maar heeft een voorkeur voor schone, helder wateren. Voedsel Eet hoofdzakelijk klein 

dierlijk voedsel, zoals insectenlarven en wormpjes. Bescherming Opgenomen in de Flora- 

en Faunawet. 
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Lengte afgebeelde vis: 12 cm. Lengte tot circa 13 cm. 

 

 

3.5 Snoek 
 

De snoek is een soort van het stilstaande of langzaam stromende water. De snoek paait 

vroeg in het voorjaar in ondiep water, bij voorkeur boven ondergelopen grasland of anders in 

oeverzones met riet en onderwaterplanten. Jonge levensstadia van snoek schuilen voor 

predatoren (vaak van eigen soort) in vegetatierijke oeverzones, oudere exemplaren die te 

groot zijn om als prooi te dienen kunnen ook als indifferent gezien worden. De snoek komt in 

Nederland algemeen voor in alle verschillende watertypen, behalve in het IJsselmeer. Hij 

komt nooit in grote dichtheden voor omdat hij zijn eigen bestand op bovenomschreven wijze 

reguleert. Omdat de snoek een zichtjager is, is hij ook gevoelig voor een afname van de 

helderheid van het water. Daarnaast is hij kwetsbaar voor verlies aan geschikte paaiplaatsen 

en verdwijnen van waterplanten (De Nie 1996, Gerstmeier & Romig 1998, Nijssen & De 

Groot 1987, Lelek 1987). 
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Migratiegilde:  Lokale en regionale migratie 

Stromingsgilde:  Eurytoop 

Trofische gilde:  Vertivoor 

Beschuttingsgilde:  Fytofiel (partieel) 

Stratumgilde:  Pelagisch/demersaal 

Voortplantingsgilde:  Plantpaaier 

Zoutgilde:  Zoet en kan brak water verdragen 

Herkomst/verspreiding:  Inheems 

 

 

 

 

 

 

 

3.6 Tiendoornige stekelbaars 
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De tiendoornige stekelbaars bevolkt vaak als eerste geïsoleerd liggende wateren. De soort 

heeft een voorkeur voor kleine, plantenrijke wateren. Hij kan voorkomen in brak water, maar 

trekt niet ieder seizoen naar zee, zoals de driedoornige stekelbaars en dringt ook minder ver 

in het brakke en zoute water door dan de driedoornige stekelbaars. De tiendoornige 

stekelbaars kan ook in stromende wateren voorkomen (minder stroomopwaarts dan de 

driedoornige stekelbaars), vandaar dat de soort voor de stromingsgilde is ingedeeld bij de 

eurytope soorten. Hij paait tussen april en juni en geeft de voorkeur aan een dichte 

begroeiing met waterpest en hoornblad om een nestje te maken. De tiendoornige 

stekelbaars is dus alleen voor de voortplanting echt afhankelijk van de aanwezigheid van 

planten en voor het overige deel van zijn levenscyclus heeft hij een voorkeur voor vegetatie. 

Deze vis komt het meeste voor in sloten, beken en andere kleine plantenrijke wateren 

(Nijssen & De Groot 1987, Gerstmeier & Romig 1998, De Nie 1996). 

 

 

Migratiegilde:  Lokale of regionale migratie, trekpopulaties anadroom 

Stromingsgilde:  Eurytoop 

Trofische gilde:  Planktivoor 

Beschuttingsgilde:  Fytofiel (partieel) 

Stratumgilde:  Pelagisch/demersaal 

Voortplantingsgilde:  Plantpaaier (nest, broedzorg) 

Zoutgilde:  Zoet tot brak (zelden zout) water 

Herkomst/verspreiding:  Inheems 

 

 

Herkenning stekelbaarzen / tiendoornige stekelbaars - Pungitius pungitius  

Voor de rugvin bevinden zich 9 tot 11 stekels (1). De buik is zilverkleurig (2). Rug- en 

anaalvin bevinden zich ver naar achteren op het lichaam (3). Verspreiding Algemeen. Heeft 

een voorkeur voor kleine, plantenrijke wateren. Voedsel Bestaat hoofdzakelijk uit dierlijk 

plankton. Bescherming Opgenomen in de Visserijwet.  

 

 

Lengte afgebeelde vis: 4 cm. Lengte tot circa 7 cm. 



Biologie, beheer en mogelijkheden voor……… 17

 

 

 

3.7 Zeelt 
 

Zeelt komt voor in wateren met veel plantengroei en een zachte bodem. Er mag een geringe 

stroom zijn, maar in matig of nog sterker stromend water voelt de zeelt zich niet thuis. Een 

harde zandige of stenige bodem, troebel water of grote diepte maken het water ook minder 

geschikt. De zeelt kan goed tegen hoge watertemperaturen, bij circa 24°C gedijt de zeelt 

uitstekend. De zeelt doorstaat perioden van zuurstofgebrek door in een soort coma te 

verstijven, zoals ook de kroeskarper doet. Het is een schuwe vis, die overdag tussen de 

waterplanten schuilt en pas in de schemering actief wordt en met zijn korte tastdraden 

foerageert over de bodem. De zeelt paait bij temperaturen van >18ºC vanaf eind mei. Er 

wordt afgepaaid op waterplanten en ook de eitjes en de larven kunnen de beschutting van 

waterplanten niet ontberen. In Nederland komt de zeelt voor in bijna alle watertypen, behalve 

in het IJsselmeer (De Nie 1996, Gerstmeier & Romig 1998, Nijssen & De Groot 1987, 

FishBase, Quak 1994, Redeke 1941). 

 

 

Migratiegilde:  Lokale migratie 

Stromingsgilde:  Stagnofiel 

Trofische gilde:  Omnivoor 

Beschuttingsgilde:  Fytofiel (obligaat) 
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Stratumgilde:  Pelagisch/demersaal 

Voortplantingsgilde:  Plantpaaier 

Zoutgilde:  Zoet, kan zwak brak water verdragen 

Herkomst/verspreiding:  Inheems 

 

 

 

Herkenning karpers / zeelt - Tinca tinca  

De iris van het oog is oranje gekleurd (1). De vinnen (aangegeven is de rugvin) zijn bolrond 

(2). er zijn 2 korte bekdraden aanwezig (3). Onder de dikke slijmhuid bevinden zich op de 

zijlijn 95-120 kleine schubben. Verspreiding Algemeen. Zeelt komt voor in wateren met veel 

plantengroei en een zachte bodem. Voedsel Bij voorkeur slakjes, wormpjes en 

insectenlarven. Bescherming Opgenomen in de Visserijwet. 

 

 

Lengte afgebeelde vis: 40 cm. Minimummaat: 25 cm. Lengte tot circa 60 cm. 
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3.8 Graskarper 
 

De graskarper stamt uit Oost-Azië en leefde waarschijnlijk van nature in grote rivieren. Hij 

werd in 1966 uit Oost-Europa in Nederland ingevoerd. Het is zeer onwaarschijnlijk dat de 

soort zich voort plant in Nederland, aangezien hij voor de paai een watertemperatuur van 25-

30ºC nodig heeft en stromend water en een grindbodem. De graskarper kan wel de winter 

overleven. Het voorkomen is afhankelijk van uitzettingen, of ontsnappingen uit kwekerijen of 

tuinvijvers. De graskarper leeft uitsluitend van plantaardig materiaal, met een voorkeur voor 

flab en zachte waterplanten, maar hij kan ook harde planten(delen) eten. De soort werd 

ingezet waar waterplanten bestreden moesten worden, als alternatief voor chemische of 

mechanische waterplantenbestrijding. Dit heeft op een aantal plaatsen tot goede resultaten 

geleid, mits de dichtheid aan gras karpers laag werd gehouden, anders worden de wateren 

compleet kaalgevreten. De gras karper is in Nederland in bijna alle watertypen wel 

aangetroffen behalve in het IJsselmeer (Shireman & Smith 1983, Nijssen & De Groot 1987, 

Gerstmeier & Romig 1998). 

 

 

Migratiegilde:  Lokale/regionale migratie 

Stromingsgilde:  Reofiel (partieel) 

Trofische gilde:  Herbivoor 
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Beschuttingsgilde:  Fytofiel (obligaat) 

Stratumgilde:  Pelagisch/demersaal 

Voortplantingsgilde:  Geen voortplanting 

Zoutgilde:  Zoet tot brak water 

Herkomst/verspreiding:  Uitheems 

 

 

Herkenning karpers / graskarper - Ctenopharyngodon idella  

Kan verward worden met de kopvoorn. Onder de zijlijn liggen, geteld in de richting van de 

pijl, 5 rijen schubben (de schub op de zijlijn niet meegeteld) (1). Onderscheidt zich van de 

karper door het ontbreken van bekdraden aan de stevige, eindstandige bek (2) en door de 

korte rugvin (3). Verspreiding Uitheems; vrij zeldzaam. Oorspronkelijk afkomstig uit China. 

Naar Nederland gehaald ten behoeve van het waterplantenbeheer (naast chemische en 

mechanische methoden). Plant zich in ons land niet voort. Voedsel Bij voorkeur 'zachte' 

waterplanten. Bescherming Exotisch. Niet opgenomen in de Visserijwet of de Flora- en 

Faunawet. Voor graskarper geldt een meeneemverbod vanwege zijn speciale functie. 

Uitzetting vindt plaats in afgesloten wateren. Uitzetting is toegestaan, mits aan enkele 

voorwaarden van de overheid wordt voldaan. 

 

Lengte afgebeelde vis: 70 cm. Lengte tot circa 120 cm. 

 

 

3.9 Zilverkarper 
 

De zilverkarper is afkomstig uit diepe, langzaamstromende warme rivieren en meren in Oost-

Azië en is in de jaren zestig in Europa ingevoerd. De soort eet heel fijn fyto- en zoöplankton 

(filterfeeder). Het doel van uitzetting was algenbestrijding, maar dit had matig succes. De 

zilverkarper kan zich in Nederland niet voortplanten, vanwege de hoge paaitemperatuureisen 

(ca 23-24ºC). Via de grote rivieren, komt een enkele maal een exemplaar van deze soort 

Nederland binnen (FishBase, Gerstmeier & Romig 1998, Nijssen & De Groot 1987). 
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Migratiegilde:  Potamodroom 

Stromingsgilde:  Eurytoop 

Trofische gilde:  Planktivoor 

Beschuttingsgilde:  Fytofiel (partieel) 

Stratumgilde:  Pelagisch/demersaal 

Voortplantingsgilde:  Geen voortplanting 

Zoutgilde:  Zoet water 

Herkomst/verspreiding:  Uitheems 

 

 

Herkenning karpers / zilverkarper - Hypophthalmichthys molitrix  

De grootkopkarper en de zilverkarper lijken sterk op elkaar; de grootkopkarper heeft echter 

een kortere kiel onder de buik (van pijl 1 tot pijl 2) dan de zilverkarper (van pijl 1 tot pijl 3). 

Verspreiding Uitheemse soorten. Deze van oorsprong uit China afkomstige karperachtigen 

kunnen in ons land worden aangetroffen. Via de grote rivieren, komt een enkele maal een 

uitgezet exemplaar van deze soorten ons land binnen. Voedsel Vooral algen. Bescherming 

Exotisch. Niet opgenomen in de Visserijwet of de Flora- en Faunawet. 

 

 

Lengte afgebeelde vis: 70 cm. Lengte tot circa 100 cm. 
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4 BESCHRIJVING EN VINDPLAATSEN AMFIBIEËN OP “DE 

BATOUWE” 
 

Dit hoofdstuk behandelt op beknopte wijze de amfibieën die op de golfbaan voorkomen. Voor 

meer info wordt verwezen naar Wikipedia, zie ook de prachtige fotoseries van Jelger Herder 

op Wikipedia. De hier gebruikte foto’s zijn afkomstig van Wikipedia.  

 

 

Bruine kikker: Rana temporaria ; Fam. echte kikkers; voorkomen Nederland: Algemeen 

 
 

De bruine kikker (Rana temporaria) komt in vrijwel heel Nederland voor en is het meest 

algemene amfibie van Nederland. Hij stelt weinig eisen aan zijn leefgebied en komt daarom 

bijna overal in redelijke aantallen voor. De bruine kikker is één van de soorten die regelmatig 

in tuinen en parken gevonden wordt. Bruine kikkers planten zich bij voorkeur voort in ondiep 

water met een rijke vegetatie (ook in tuinvijvers). Buiten het voortplantingsseizoen brengen 

ze het grootste deel van hun tijd op het land door. 

Op de golfbaan: De bruine kikker is 1 maal gehoord tijdens een avondbezoek in april. Dit 

was bij de poel naast het clubhuis. Aangenomen mag worden dat de bruine kikker veel 

wijder verspreid is over de golfbaan. Aangezien het voorjaar dit jaar erg vroeg begon, waren 

de dieren waarschijnlijk alweer uit het water tijdens onze bezoeken. Daarnaast is het 

mogelijk dat de dieren zich door de aanhoudende droogte niet hebben laten zien. Onderzoek 

naar larven later in het seizoen zal dit uitwijzen. Resultaten van voorgaande jaren wijzen op 

een wijdere verspreiding. 
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Vindplaats van de bruine kikker op de Batouwe in het plasje naast hole 9 ‘Kersen’ bij het 

clubhuis 

 

 

Bastaardkikker of middelste groene kikker (Pelophylax kl. esculentus, vroeger 

Rana kl. esculenta) 

 

 

De bastaardkikker (Rana kl. esculenta) is de meest algemene groene kikker in Nederland. 

Hij stelt weinig eisen aan zijn leefgebied en komt in allerlei soorten wateren voor. De 

bastaardkikker is een waterminnende kikker maar komt ook soms ver van water voor. Met 

name in de periode dat jonge bastaardkikkers nieuw gebied koloniseren.  

Op de golfbaan: de bastaardkikker is een algemene soort op de golfbaan. De soort komt 

wijdverspreid voor op de golfbaan. Op het kaartje staan de meeste waarnemingen bij de 

kleinere wateren. Bij de grote wateren zijn echter ook veel groene kikkers gezien, 
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vermoedelijk waren dit ook bastaardkikkers. Het is echter noodzakelijk om de kikkers te 

vangen voor een goede determinatie. Omdat dit makkelijker gaat in de kleinere wateren 

geeft dat een enigszins vertekend beeld van de verspreiding over de baan.  

 

Verspreidingsgebied van de bastaardkikker op de Batouwe 

 

 

Heikikker (Rana arvalis) 

  

De heikikker (Rana arvalis ) komt in Nederland in alle provincies behalve Flevoland voor. 

Maar de hoofdverspreiding van de heikikker ligt in het zuiden, midden en oosten van het 

land. De heikikker is een kwetsbare soort in Nederland. Heikikkers prefereren gebieden met 

een hoge grondwater stand en is daardoor een typische bewoner van laag- en 

hoogveengebieden maar komt ook voor in de uiterwaarden en polders rond de grote rivieren. 

De heikikker plant zich bij voorkeur voor in kleine vennetjes. Buiten het voortplantingsseizoen 

brengen ze het grootste deel van hun tijd op het land door. 
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De heikikker staat op de rode lijst aangemerkt als “kwetsbaar”. Daarnaast is de heikikker 

opgenomen in tabel 3 van de Flora- en faunawet en behoort daarmee tot de strengst 

beschermde soorten van Nederland!  

Op de golfbaan: de heikikker is een zeldzame soort op de golfbaan. Hij is op 3 locaties 

aangetroffen. De heikikker was de grootste verassing onder de aangetroffen amfibieën. Hij is 

tot op heden net als de poelkikker enkel aangetroffen in kleine oude wateren die al 

bestonden voordat de golfbaan werd aangelegd. Interessant is of de heikikker zich ook 

voortplant de golfbaan, vermoedelijk wel. Dit zal worden onderzocht door te zoeken naar 

larven en mogelijk volgend jaar naar roepende heikikkers in de paartijd.  

 

 

Verspreidingsgebied van de heikikker (Rana arvalis) 

 

 

Poelkikker (Pelophylax lessonae) 

 



Biologie, beheer en mogelijkheden voor……… 27

De poelkikker (Rana lessonae) komt vooral in het Oosten en Zuiden van Nederland voor. De 

poelkikker is een warmteminnende soort die een voorkeur geeft aan onbeschaduwde 

wateren met een rijke oevervegetatie. De poelkikker is een kritische soort, ze houden van 

voedselarm schoon stilstaand water zoals vennen en poelen in heidegebieden maar ook 

schone sloten in polders en uiterwaarden. De poelkikker is ook een waterminnende soort die 

het grootste deel van het jaar in of rond het water doorbrengt. De poelkikker staat in tabel 3 

van de Flora- en faunawet en behoort daarmee tot de strengst beschermde soorten van 

Nederland!  

Op de golfbaan: de poelkikker is een redelijk algemene soort op de golfbaan. Hij is op 5 

locaties aangetroffen. Opvallend is dat de poelkikker tot op heden enkel is aangetroffen in 

kleine sloten die reeds bestonden voor de aanleg van het golfterrein. Door de ouderdom van 

deze sloten bevatten deze een goed ontwikkelde vegetatie zowel in het water als op de 

oevers. De grotere nieuwere wateren zijn momenteel waarschijnlijk nog te slecht ontwikkeld, 

mogelijk dat deze in de toekomst ook gekoloniseerd gaan worden.  

 

 

Vindplaatsen van de Poelkikker (Pelophylax lessonae) 
 

 

De gewone pad (Bufo bufo) 
De gewone pad (Bufo bufo) is één van de algemeenste amfibieën in Nederland. Hij komt in 

vrijwel heel Nederland voor met uitzondering van enkele waddeneilanden. De gewone pad 

komt in vele vaak relatief droge leefgebieden voor waaronder bossen, graslanden, duinen, 

stadsparken en tuinen. Voor de voortplanting gebruiken ze een verscheidenheid aan wateren 
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waarbij ze als één van de weinige amfibieën soorten goed tegen hoge dichtheden aan vis 

kunnen. 

 

 
Links volwassen Bufo en rechts een jong exemplaar 

 

Op de golfbaan: de gewone pad is een algemene soort op de golfbaan. Volwassen padden 

zijn in een groot aantal wateren aangetroffen. Te verwachten is dat er in heel veel wateren 

ook larven zullen worden gevonden later in het seizoen.  

 

Vindplaatsen van de gewone pad Bufo bufo op de ‘Batouwe’ 
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Kleine watersalamander (Lissotriton vulgaris) 

 

Links een vrouwtje in “landfase” en rechts een mannetje in “waterfase” 

 

De kleine watersalamander (Lissotriton vulgaris) is de algemeenste salamander in Nederland 

en komt voor in een grote verscheidenheid aan biotopen.. De kleine watersalamander komt 

in (ondiepe) wateren voor met veel waterplanten en weinig vis, vaak ook in tuinvijvers. Op 

land prefereert de kleine watersalamander lichte bossen, parken en tuinen. 

 

Op de golfbaan: de kleine watersalamander is een algemene soort op de golfbaan. Kleine 

watersalamanders zijn met name aangetroffen in de kleinere wateren en in de visvrije poel 

bij het clubhuis. Deze kleine wateren bevatten meer schuilmogelijkheden en waarschijnlijk 

minder vis waardoor predatie lager is. Overwintering vindt vermoedelijk plaats in het struweel 

rondom de holes. Verleden jaar zijn er ook enkele kleine watersalamanders gevonden in de 

kelder van het greenkeepers verblijf. Hier hebben ze waarschijnlijk getracht een 

overwinteringplaats te vinden maar konden ze er niet meer op eigen kracht uitkomen.  

 

In heel Europa is de kleine watersalamander zoals gemeld wettelijk beschermd, ook in 

Nederland en België. Het vangen van de salamanders, zelfs om deze uit te zetten in de 

vijver of de larven op te kweken is dus verboden. Beide acties lijken de salamander goed te 

doen, maar het omgekeerde is waar. In de vijver uitgezette dieren kruipen vrijwel altijd terug 

naar waar ze vandaan gehaald zijn om de voortplanting weer op te pakken met alle risico's 

van dien zoals het oversteken van wegen. De agressieve larven vreten elkaar aan als ze met 

meerdere in een afgesloten ruimte zitten. Verzwakte larven worden vervolgens geheel 

verslonden door de eigen 'broers en zussen'. 
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Vindplaatsen kleine watersalamander op de ‘Batouwe’ 

 

Van de hier vermelde soorten is alleen de Heikikker een zogenaamde rode lijst soort. Dit 

betekent dat de soort bedreigd is in zijn voortbestaan (LNV. 1996. Rode lijst reptielen en 

amfibieën. Staatscourant, nr. 219). 

 

Amfibieën: 

 

Soort Flora- en faunwet:  Rode Lijst 

Bastaardkikker Tabel 1 - 

Bruine kikker Tabel 1 - 

Gewone pad Tabel 1 - 

Heikikker Tabel 3 Kwetsbaar 

Kleine watersalamander Tabel 1 - 

Poelkikker Tabel 3 - 
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5 HELOFYTENFILTER 
 

In een watersysteem kunnen verschillende natuurlijke processen worden onderscheiden die 

leiden tot verbetering van de kwaliteit van het oppervlaktewater. Deze biologische, 

chemische en fysische processen die leiden tot een verbetering van de waterkwaliteit 

worden gerekend tot natuurlijke zuivering. Natuurlijke zuivering is gedefinieerd als: 

natuurlijke biologische, chemische en fysische processen in oppervlaktewatersystemen, die 

leiden tot een verbetering van de waterkwaliteit als gevolg van het omzetten, verwijderen dan 

wel vastleggen van verontreinigingen. 

 

Op basis van inrichting en beheer kunnen verschillende systemen voor natuurlijke zuivering 

worden onderscheiden: ‘Natuurlijke systemen’, de ‘Natuurvriendelijke systemen’ en de 

‘Natuurtechnische systemen’. Verschil tussen deze systemen is dat bij Natuurlijke en 

Natuurvriendelijke systemen de nadruk ligt op de ontwikkeling en vergroting van de 

natuurwaarde van het aquatische systeem, en dat bij Natuurtechnische systemen het 

primaire doel gericht is op de zuiveringfunctie om de beoogde waterkwaliteitdoelstelling te 

realiseren. 

 

Bij de indeling van Natuurtechnische systemen is het niet mogelijk natuurlijke zuivering strikt 

te scheiden van technische zuiveringsystemen, zoals toegepast bij rioolwaterzuivering-

installaties. Immers veel technische zuiveringsystemen maken gebruik van natuurlijke 

processen, terwijl de meeste natuurlijke systemen in Nederland beïnvloed zijn door 

menselijke activiteiten.  

 

In dit hoofdstuk worden zuiveringmoerassen of helofytenfilters beschreven. Wellicht is de 

informatie te uitgebreid maar vooralsnog is gekozen voor een zo volledig mogelijke opzet, 

waardoor het gehele rapport eerder een naslagwerk wordt. 

 

 

5.1 Toepassing van zuiveringmoerassen of helofytenfilters 
 

Helofytenfilters zijn natuurlijk aangelegde moerassystemen die de kwaliteit van het 

oppervlaktewater kunnen verbeteren. De inrichting en het beheer van deze helofytenfilters 

zijn afgestemd op het verminderen van de nutriëntbelasting van het door het helofytenfilter 

stromende oppervlaktewater. Deze helofytenfilters worden ook wel rietlandfilters of rietvelden 

genoemd. Helofytenfilters hebben zich bewezen in de zuivering en nazuivering van 

effluenten afkomstig van RWZI’s, campings, recreatie-inrichtingen en verspreide bebouwing 

(Gleichmann-Verheijen et al., 1991). Toepassingen in het buitenland, met name in West-
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Duitsland, Denemarken, Oostenrijk en Engeland, zijn voornamelijk gericht op de toepassing 

van systemen voor de zuivering van afvalwater afkomstig van verspreide bebouwing en 

geïsoleerde woonkernen. Veelal betreft het huishoudelijk afvalwater en vaak van objecten 

die niet of slechts met hoge kosten op het riool kunnen worden aangesloten of overstort- en 

regenwater. 

 

In Nederland worden helofytenfilters in het algemeen kleinschalig toegepast voor de 

zuivering van nutriëntenrijk afvalwater en voor de nazuivering van het effluent van 

rioolwaterzuivering-installaties (RWZI’s). Enkele voorbeelden zijn: het 14 hectare grote 

rietveld voor de nazuivering van het effluent van de RWZI-Elburg, het biezenveld voor de 

nazuivering van huishoudelijk afvalwater nabij Zeewolde, het infiltratieveld Lauwersoog voor 

de zuivering van afvalwater afkomstig van woonkern en recreatieterrein en het met 

mattenbies begroeide helofytenfilter in de gemeente Houten voor de opslag en zuivering van 

overstortwater uit het rioolstelsel. 

 

Bovendien worden helofytenfilters gebruikt om de waterkwaliteit van inlaatwater voor een 

natuurgebied te verbeteren. In een natuurgebied wordt meestal gestreefd naar voedselarm 

water. Toevoeging van nutriëntrijk oppervlaktewater, ter voorkoming van verdroging, zou een 

bedreiging voor het ecosysteem betekenen. Door nutriëntrijk water door een 

zuiveringmoeras te laten stromen, kan de kwaliteit van het gebiedseigen water worden 

benaderd. Een voorbeeld buiten Nederland zijn de in Hongarije aangelegde helofytenfilters in 

de benedenloop van de rivier de Zala voor verbetering van de kwaliteit van het rivierwater 

voordat het water het Balatonmeer instroomt (Szilagyi et al., 1978). In Nederland worden 

dergelijke helofytenfilters toegepast bij het inlaatwater van de Geerplas en van een 

Natuurgebied in de Alkeet-Buitenpolder. 

 

 

5.2 Werking van een helofytenfilter 
 

De in een helofytenfilter toegepaste moerasvegetatie wordt gedomineerd door helofyten, 

moerasplanten die in de bodem wortelen, maar waarvan de bladeren en bloemen boven het 

wateroppervlak uitsteken. Voorbeeld van helofyten zijn riet, biezen, lisdodden en rietgras. 

Deze hoogproductieve soorten spelen een belangrijke rol bij de waterzuivering. Niet alleen 

door de opname van stoffen, maar ook door het creëren van omstandigheden waardoor 

aërobe zuiveringprocessen zich in een anaërobe moerasbodem kunnen afspelen. Helofyten 

bezitten luchtkanalen, waardoor ze kunnen groeien in anaërobe moerasbodems. Via de 

luchtkanalen wordt zuurstof naar de plantenwortels getransporteerd. Een deel van de 
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zuurstof diffundeert naar de anaërobe moerasbodem, waardoor rondom de plantenwortels 

een aërobe laag ontstaat. 

 

De verscheidenheid inzake vormgeving, inrichting en beheer van helofytenfilters is groot. 

Helofytenfilters worden veelal op basis van hydrologische kenmerken onderscheiden. De 

diverse systemen worden beschreven en schematisch weergegeven in figuur 1. 

 

 Vloeivelden (stromingsmoerassen) of “Surface Flow Marshes” (SF) of “Free-

Water Surface Wetlands” (FSW) 

In vloeivelden stroomt het oppervlaktewater horizontaal over de moerasbodem langs de 

bovengrondse plantendelen. Een vloeiveld wordt gevormd door een voorbezink- of 

verdeelsloot en zuiveringsloten die ingeplant zijn met riet of mattenbies. Het te zuiveren 

water doorloopt met een verblijftijd van enkele dagen tot enkele weken de zuiveringsloten 

(Rijs, 1990). De uitwisseling tussen water en bodem vindt in deze situatie alleen plaats via 

diffusie, een traag verlopend proces dat afhankelijk is van de concentratieverschillen tussen 

water en bodem. Bij vloeivelden is de verwijdering van zwevend stof en reductie van BZV 

zeer effectief. Bovendien zijn vloeivelden geschikt om sterk wisselende waterstromen te 

ontvangen. Het grote volume water kan de piekbelasting bufferen. Op grond van deze over-

wegingen komen vloeivelden het meest in aanmerking voor zuivering van overstortwater en 

water van regenwateruitlaten.  

 

 Infiltratievelden of “Vegetated Sub-Surface Flow Beds” (SSF) 

In infiltratievelden kan het oppervlaktewater verticaal in de moerasbodem worden 

geïnfiltreerd (genaamd percolatieveld) of horizontaal stromen door de bodem langs de 

ondergrondse plantendelen (genaamd rietwortelzone zuivering). Afvoer van water vindt dan 

plaats via drainage of er vindt boven een ondoordringbare laag in de moerasbodem een 

horizontale doorstroming van het geïnfiltreerde water plaats (Meuleman, 1992). Een 

infiltratieveld bestaat uit een voorbezink-/verdeelsloot en infiltratievelden. De velden zijn 

gedraineerd op een bepaalde diepte beneden het maaiveld en op een onderlinge afstand 

van een aantal meters. De velden zijn begroeid met riet of mattenbies. Verder zorgt een 

intensieve wortelstelsel voor een betere doorlaatbaarheid van de bodem. Doordat percolatie 

en wortelzonezuivering een regelmatigere aanvoer van het te zuiveren water vereisen dan 

vloeivelden en doordat er bij percolatievelden en rietzonesystemen in de bodem aërobe en 

anaërobe zones optreden, zijn deze systemen meer geschikt voor de verwijdering van 

stikstof en fosfaat dan vloeivelden. 
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 “Submerged Aquatic Beds” (SAB) 

In submerged aquatic beds vindt stroming langs ondergedoken plantendelen plaats. 

Bijvoorbeeld gekroesd fonteinkruid of waterpest. 

 

 “Floating leaved Aquatics” (FLA) 

In floating leaved aquatics vindt stroming door een systeem met drijvende bladeren plaats. 

Bijvoorbeeld kroos, waterhyacint, gele plomp of waterlelie. Toepassing van drijvende 

waterplanten levert een minder hoog zuiveringrendement op vergeleken met de toepassing 

van wortelende waterplanten. De reden is dat bodemprocessen niet of nauwelijks worden 

beïnvloed door de aanwezige wortels. Ook worden in deze situatie geen nutriënten uit de 

bodem opgenomen en verwijderd. 

 

 

 

 

 

Figuur 1 Schematische weergave van de diverse typen helofytenfilters 
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De uitwisseling van water en nutriënten vindt in helofytenfilters tussen de verschillende 

processen van het systeem plaats. De belangrijkste processen in een helofytenfilter die 

kunnen bijdrage aan een verbetering van de waterkwaliteit zijn: 

- opname door moerasvegetatie 

Dit proces speelt zich af in het groeiseizoen van de helofyten. Voedingstoffen als 

ammonium, nitraat, fosfaat en sulfaat worden door de helofyten opgenomen en 

vastgelegd in biomassa zoals bladeren, wortelstokken en stengels/hout. Bovendien 

kunnen zware metalen en organische microverontreinigingen worden opgenomen. 

Opname van deze verontreinigingen kan een groeiremmende werking tot gevolg 

hebben, echter sommige metalen zijn in kleine hoeveelheden van essentieel belang 

voor de groei (spoorelementen). Opgenomen stoffen kunnen via de afbraak van 

afgestorven plantenmateriaal weer terug komen in het oppervlaktewater 

- denitrificatie: biologische reductie van nitraat in stikstofgas 

Denitrificatie levert een belangrijke bijdrage aan de stikstofverwijdering uit het 

oppervlaktewater. Het proces is onomkeerbaar, vindt plaats in de anaërobe 

moerasbodem, en wordt in belangrijke mate bepaald door het aanbod van nitraat. 

Bovendien zal bijna altijd in helofytenfilters nitraatproductie optreden door de 

biologische oxidatie van ammonium tot nitraat (nitrificatie). Dit proces speelt zich af in 

de aërobe waterlaag en bodemlagen aanwezig in de toplaag en rondom de wortels van 

de helofyten 

- adsorptie aan bodemdeeltjes 

Fosfaat kan worden geadsorbeerd aan bodemdeeltjes, evenals zware metalen en 

organische microverontreinigingen. Adsorptie is aan verzadiging onderhevig en bij 

veranderende omstandigheden omkeerbaar, zogenaamde nalevering. Ammonium kan 

worden geadsorbeerd aan het kation-uitwisselingcomplex van klei-mineralen en veen-

deeltjes. Nitraat wordt vrijwel niet gebonden aan bodem- en slibdeeltjes 

- vorming van moeilijk oplosbare verbindingen 

Fosfaat vormt met driewaardig ijzer in zuur, aëroob milieu moeilijk oplosbare 

complexen. Onder anaërobe omstandigheden wordt driewaardig ijzer gereduceerd en 

bij aanwezigheid van sulfide-ionen omgezet wordt het moeilijk oplosbare ijzersulfide 

gevormd en komt fosfaat vrij. Onder basische omstandigheden kan fosfaat moeilijk 

oplosbare complexen vormen met calcium. Ammonium en nitraat vormen in 

moerassen geen moeilijk oplosbare verbindingen 

- bezinking van gesuspendeerd materiaal 

Door bezinking worden organisch materiaal en slibdeeltjes, waaraan fosfaten, zware 

metalen en organische micro-verontreinigingen geadsorbeerd zijn uit het oppervlakte 

water verwijderd. Transport van nutriënten naar de moerasbodem kan plaatsvinden 

door infiltratie of door diffusie. In vloeivelden zal het transport van nutriënten naar de 
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bodem overwegend door diffusie geschieden. De diffusiesnelheid zal onder meer 

afhangen van het concentratieverschil tussen oppervlaktewater en bodemwater.  

 

Vastgelegde nutriënten en verontreinigingen kunnen het helofytenfilter verlaten via het 

oppervlaktewater, wegzijging, denitrificatie, fauna en afvoer van maaisel en slib. De snelheid 

van, en de mate van zuivering in helofytenfilters is afhankelijk van diverse aspecten die 

betrekking hebben op: 

- de inrichting van een helofytenfilter 

- de hydraulische belasting 

- de nutriënt belasting. 

 

Slechte zuiveringresultaten van helofyten filters zijn in belangrijke mate te wijten aan een te 

hoge hydraulische belasting en/of nutriëntbelasting van de helofytenfilters. Een hoge 

hydraulische belasting betekent onder meer een (te) korte verblijftijd van het water in het 

systeem, waardoor de verwijdering van nutriënten uit het oppervlaktewater te gering is. 

 

 

5.3 Inrichting en hydraulische belasting van helofytenfilters 
 

Inrichting, maaibeheer en sanering 

Bij de inrichting van een helofytenfilter zal de keuze van de moerasplanten worden 

afgestemd op de zuiveringfunctie. Dit betekent dat de vegetatie vaak zal bestaan uit 

hoogproductieve soorten. De vegetaties in helofytenfilters zijn dus in het algemeen soortarm. 

Het beheer is afgestemd op de instandhouding van dergelijke vegetatie. Rietvelden vormen 

een broedbiotoop voor vele vogelsoorten zoals: bruine kiekendief, roerdomp, grote karekiet, 

kleine karekiet en rietzanger. 

 

De aanleg van helofytenfilters gaat vaak gepaard met een onderzoek naar de 

doorlaatbaarheid van de aanwezige bodem. Deze is onder meer afhankelijk van de textuur 

van de grond. De textuur, structuur, gehalte aan organisch materiaal en zuurgraad zijn 

bodem kenmerken en bodemeigenschappen die onderzocht moeten worden. Deze bepalen 

namelijk de afbraakprocessen, de kation-uitwisselingcapaciteit en de fosfor-adsorptie 

(Delgado, et al., 1995). Door onder andere verzadigingprocessen, neemt het zuiverings-

rendement van de bodem af met de jaren.  

 

Bij de inrichting van helofytenfilters moet rekening worden gehouden met de afvoer van 

vegetatie, het zogenaamde maaibeheer. Het nuttig maken van deze geoogste biomassa 

wordt vaak beschouwd als een probleem waarvoor verbranden de beste oplossing lijkt 



Biologie, beheer en mogelijkheden voor……… 37

(Kadlec, 1994). Echter, vegetatie zoals riet (Phargmites australis) en mattenbies (Scirpus 

lacustris) worden vaak verkocht. Maaibeheer is noodzakelijk, niet zozeer voor de afvoer van 

nutriënt, maar meer om de planten actief te houden. Onderscheid wordt er gemaakt tussen 

extensief maaibeheer (eens per 3 – 4 jaar) en intensief maaibeheer (jaarlijks). Bij extensief 

maaibeheer wordt uitgegaan van een verwijdering van 15 a 20 kg P/ha-jaar, bij intensief 

maaibeheer van 25 kg P/ha-jaar (Greiner en Butijn, 1985). Bij hoogbelaste systemen is er 

een lichte voorkeur voor mengsels boven monocultuur. Bij toepassing van verschillende 

planten moet ervoor worden gezorgd dat het maaimanagement op elkaar is afgestemd. Zo is 

het maaien van riet in de maanden oktober/november gunstig voor de vitaliteit van het riet in 

het komende groeiseizoen (Hartjes, 1995). Echter, riet is minder bestand tegen maaien in 

het groeiseizoen. 

 

De kosten van rietinplant kan variëren door de keuze om riet of in te planten, of in te zaaien, 

dan wel te wachten op spontane ontwikkeling. Een lagere plantdichtheid dan het in de 

praktijk gehanteerde aantal van 8 - 12 stuks/m2, kan tot een aanzienlijke kostenbesparing 

leiden. Hiertegenover staat een geringere zuiveringefficiëntie gedurende de periode die het 

riet nodig heeft om een optimale dichtheid te bereiken.  

 

 

5.3.1 Hydraulische belasting  
Voor een optimale zuivering is de hydraulische belasting van een helofyten filter van groot 

belang. De hoeveelheid water die het systeem binnenkomt, de verdeling van het water over 

het moeras, de waterdiepte en de verblijftijd in een helofytenfilter hebben grote invloed op de 

zuiveringresultaten (Duel en Te Boekhorst, 1991). 

 

De neerslag en verdamping zijn tevens van invloed op de zuiveringresultaten indien het 

resultaat wordt afgemeten aan de veranderingen in concentratie van het ingaande en 

uitgaande water. In perioden met neerslagoverschot treedt verdunning op er moet rekening 

gehouden worden met het feit dat in het groeiseizoen de verdamping van een moeras groter 

kan zijn dan die van open water. 

 

Voor een hoge zuiveringefficiëntie wordt een waterdiepte van maximaal 20 – 50 cm 

aanbevolen, afhankelijk van het vegetatietype (Tchobanoglous, 1987). Het peilbeheer moet 

worden afgestemd op een optimale ontwikkeling van de vegetatie. Veelvuldige grote 

schommelingen in waterstand worden door moerasplanten slecht verdragen. Relatief goed 

bestand tegen peil-fluctuaties zijn soorten als: riet, mattenbies en rietgras. Voor een optimale 

ontwikkeling van verschillende soorten helofyten zal in het begin van het groeiseizoen een 

relatief laag waterpeil noodzakelijk zijn, terwijl later in het groeiseizoen een grotere 
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waterdiepte noodzakelijk is. Daarnaast kan het helofytenfilter perioden worden drooggelegd 

ten behoeve van de aërobe zuiveringprocessen in de bodem. Voor de optimale groei van riet 

is aan het begin van het groeiseizoen een waterdiepte van 20 cm nodig en vervolgens een 

waterdiepte van 30 – 50 cm (Haslam, 1970: Rodewald-Rodescu, 1974). Op beschutte 

plaatsen kan een rietvegetatie in eutroof water nog voorkomen bij een waterdiepte van 1 

meter (Burgess en Evans, 1989). 

 

Het peilbeheer is bovendien van invloed op de nestgelegenheid en de voedselsituatie van 

moerasvogels. Waterpeilwisselingen gaan veelal gepaard met wisselingen in aantal vogels 

en vogelsoorten (Iedema en Kik, 1986). Peilfluctuaties kunnen ook nadelige invloed hebben 

voor de aquatische fauna: vissen en amfibielarven. 

 

Verwijdering van afvalwaternutriënten (stikstof- en fosforverbindingen) met meer dan 50% 

gedurende de zomermaanden vindt plaats in helofytenfilters met een hydraulische belasting 

van maximaal 200 – 300 m3/ha/dag (= 2 – 3 cm/dag), de verblijftijd in het systeem is dan 

veelal meer dan 10 dagen (Duel en Te Boekhorst, 1991). Deze vuistregel “hydraulische 

belasting” kan tevens worden toegepast bij de toepassing van verbetering van de 

waterkwaliteit. Dit betekent dat bij een debiet van 1 m3/s een moerasoppervlakte nodig is van 

300 – 500 hectare (Duel en Te Boekhorst, 1991). 

 

 

5.4 Nutriënt belasting van helofytenfilters 
 

Uit de beschrijving van de zuiveringsprocessen blijkt dat diverse processen omkeerbaar 

en/of aan verzadiging onderhevig zijn. Processen die aan verzadiging onderhevig zijn spelen 

in helofytenfilters alleen een rol bij de verbetering van de kwaliteit van het oppervlaktewater, 

indien de vastgelegde verontreinigingen kunnen worden afgevoerd. Door inrichting en 

beheer is het mogelijk dat de vastlegging van de verontreiniging in het systeem (vegetatie, 

strooisel, bodem) en de verwijdering naar de atmosfeer te beïnvloedden. Echter, volgens 

een leverancier wordt de levensduur van een helofytenfilter bepaald door de mate van 

fosfaatbinding. Na gemiddeld 20 jaar is het filter zgn. fosfaatverzadigd. Met het inbrengen 

van nieuw filtersubstraat kan het filter weer actief gemaakt worden (Brinkvos, 1997). 

 

De mate van waterzuivering van een helofytenfilter is bovendien afhankelijk van diverse 

fysisch-chemische processen (bijvoorbeeld fosfaatadsorptie) en factoren die invloed hebben 

op de microbiële processen als nitrificatie, denitrificatie, sulfaatreductie. Deze factoren zijn: 

temperatuur, zuurgraad, waterhardheid en zuurstofgehalte (Curtis, 1989). Bovendien dienen 

er voor microbiële processen co-substraten aanwezig te zijn, een voorbeeld is dat 
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denitrificatie alleen optreedt wanneer er een gemakkelijk afbreekbare koolstofbron aanwezig 

is (Koerselman, 1990). In de praktijk zal dit inhouden dat er een seizoenfluctuatie in het 

zuiveringrendement zal optreden doordat in de winter microbiële processen als 

decompositie, nitrificatie en denitrificatie, door voornamelijk de temperatuur, sterk worden 

geremd (Meuleman, 1992).  

 

5.4.1 Organisch materiaal (TOC) en organische microverontreinigingen 
Helofytenfilters zijn efficiënte gebruikers van koolstofverbindingen. Afbreekbare 

componenten worden snel benut in de diverse metabolische processen. Tegelijkertijd wordt 

er beschikbaar organisch materiaal gevormd door afbraakprocessen (Kadlec, 1994). De 

afbraaksnelheid van organisch materiaal (TOC) door micro-organismen in de waterbodem 

wordt beïnvloed door de temperatuur, zuurgraad, waterhardheid en het zuurstofgehalte. Een 

te groot aanbod aan organisch materiaal kan leiden tot zuurstofloosheid, hetgeen invloed 

heeft op andere microbiële processen en er kunnen hierdoor verstoppingen optreden. 

Herstel is mogelijk door het filter enkele weken niet te belasten, in de winter is herstel lastig. 

Voorkoming van verstopping kan door de belading van het filter te beperken tot < 25 gram 

CZV/m2/dag. Voldoende zuurstof is noodzakelijk en wordt voornamelijk uitgedrukt in de 

hoeveelheid organisch materiaal dat het systeem binnenkomt (BZV of CZV). Een andere 

oplossing is infiltratievelden te voorzien van passieve beluchtingpijpen of door het boren van 

gaten en deze te vullen met gravel of schelpen. Deze laatste methode wordt voornamelijk 

toegepast bij eenmalige verstopping door een calamiteit (Hartjes, 1995). TOC reducties in 

helofytenfilters zijn in de literatuur niet bekend. Echter, CZV en BZV reducties van 

respectievelijk 97% en 99% worden verkregen bij zuivering van afvalwater door 

helofytenfilters, met zandlaag van gemiddeld één meter en looptijd van 48 uur (Brinkvos, 

1997). Waaruit kan worden opgemaakt dat TOC aanzienlijk kan worden gereduceerd in 

helofytenfilters. 

 

Van verschillende organische microverontreinigingen is bekend dat bepaalde micro-

organismen deze kunnen afbreken. Organische microverontreinigingen kunnen tevens 

worden vastgelegd in bovengrondse vegetatie, dit kan echter een groeiremmende werking 

hebben (Duel en Te Boekhorst, 1991). 

 

5.4.2 Zwevend materiaal en zware metalen 
Zware metalen en fosfaten zijn voor een belangrijk deel gebonden aan zwevend materiaal, 

fijn slib en organische stof. Het zwevende stof gehalte bepaald voornamelijk de hoogte van 

het gehalte aan zware metalen en PAKs (WL, 1997). De verwijdering van zwevend stof is 

een fysisch proces dat onafhankelijk is van de in de helofytenfilters gebruikte vegetatie 

(Reed & Hines, 1993). Bezinking vindt plaats in gecreëerde stroomluwtes waarbij bij de 
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inrichting en beheer gelet zal moeten worden op het verhinderen van remobilisatie van slib 

en het uitvoeren van periodieke baggerwerkzaamheden in geval van dichtslibben. Als 

vuistregel voor het benodigde oppervlak voor een goed functionerende slibvang in 

stromende wateren wordt 1 – 3 hectare slibvang per m3 gehanteerd, de effectiviteit van de 

slibvang is dan ongeveer 50% (WL, 1997).  

 

Onder natuurlijke omstandigheden komen zware metalen in zeer lage concentraties in 

oppervlaktewater voor. Hierdoor zijn ze niet toxisch en soms zelfs noodzakelijk als micro-

nutriënt voor planten en dieren. Verwijdering van metalen wordt vooral bepaald door 

vastlegging in de bodem. De grootte van de vastlegging is per etmaal zeer verschillend en 

afhankelijk van de saliniteit, redoxpotentiaal, pH, organisch stofgehalte en deeltjes grootte 

van het sediment (Otte, 1991). 

 

In helofytenfilters kunnen zware metalen op een aantal manieren worden afgevangen: 

- omzetting van ijzer en mangaan tot slecht oplosbare verbindingen door micro-

organismen in aërobe zones (oxidatie) en in anaërobe zones productie van H2S door 

sulfaatreducerende bacteriën. De reactie met sulfiden doet metaalsulfiden ontstaan, 

deze zeer slecht oplosbare precipitaten worden opgeslagen in de bodem. Het optreden 

van sulfaatreductie en de anaërobe afbraak van organische zwavelverbindingen 

beïnvloeden de verwijdering van metalen uit het oppervlaktewater (Duel en Te 

Boekhorst, 1991) 

- afbraak van organisch materiaal zal NH3 en HCO3- doen ontstaan, waardoor de pH 

omhoog gaat, en er precipitatie van metaalhydroxiden optreedt. In een helofytenfilter 

moeten planten staan die grote hoeveelheden biomassa produceren, zodat micro-

organismen kunnen groeien.  

 

Baptist (1995) en Reed en Hines (1993) concluderen dat de precipitatie van metalen in 

oxiderende en reducerende zones, gekatalyseerd door biologische activiteit het dominante 

mechanisme is bij de verwijdering van zware metalen in zuiveringmoerassen. Adsorptie of 

uitwisseling van metalen aan bodemmateriaal is het tweede belangrijke mechanisme.  

 

In de praktijk zijn verwijderingpercentages behaald van 90 – 100% voor de metalen; Al, Cu, 

Ca en Zn. Baptist (1995) en Berends (1995) rapporteren verwijderingen van 95% Fe 

(belasting 13 g/d/m2) en 85 – 97% Mn (belasting 2,0 g/d/m2) bij behandeling van “acid mine 

drainage” door helofytenfilters. Uit de literatuur komt tevens naar voren dat bij een hogere pH 

het verwijderingpercentage voor Fe en Mn door helofytenfilters hoger kunnen worden. 
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Metalen als lood, cadmium en arseen zijn schadelijk bij veel lagere concentraties dan 

mangaan en ijzer. Zink en koper zijn al schadelijk voor aquatische organismen bij 

concentraties ver beneden de drinkwaternormen. In een wetland kunnen sporenmetalen als 

koper en kwik planten doden lang voordat de pH of het ijzer- of mangaangehalte schadelijk 

worden (Wildeman en Laudon, 1989). Lisdodden en riet zijn metaaltolerante soorten, hoewel 

dit per type metaal sterk verschilt. Bij koperconcentraties groter dan 0,10 mg/l vindt nog 

nauwelijks wortelgroei plaats. Bij nikkelconcentraties boven de 0,16 mg/l vindt eveneens 

verminderde wortelgroei plaats (Ye et al., 1994). 

 

Maatregelen ter verbetering van de werking van een helofytenfilter ten behoeve van 

verwijdering van zware metalen zijn: 

- jaarlijks maaien en afvoeren van strooisel 

- tegengaan van droogvallen van het bassin in verband met sulfaatreductie 

- geregeld baggeren van bodemslib (DHV, 1988). 

 

 

 

 

5.4.3 Zouten 
Chloride wordt niet verwijderd in helofytenfilters. Er kan echter wel een reductie van de 

chloride-emissie optreden door infiltratie in de bodem, dit is echter zeer slecht voor het 

welzijn van de planten. 

 

Het voorkomen van waterplanten is onder andere gecorreleerd met de saliniteit (sal.). In 

Nederland worden vijf groepen planten onderscheiden op basis van de saliniteit. 

1 soorten van zeer ionenarme wateren (sal. < 2 mmol/l) 

2 soorten van ionenarme wateren (2 ≤ sal < 4 mmol/l) 

3 soorten van matig ionenrijke wateren (4 ≤ sal. < 9 mmol/l) 

4 soorten van ionenrijke wateren (9 ≤ sal. < 15 mmol/l) 

5 soorten van zeer ionenrijke wateren (sal > 15 mmol/l). 

 

Van riet bestaan binnen de soort Phragmites australis verschillende ecotypische vormen. 

Deze verschillen zijn ontstaan door aanpassing aan de verschillende standplaatsen. Er 

bestaat ook een riet soort die is aangepast aan brakke en zoute wateren (Houtman, 1984). 

Dit riet kan overleven in zeer ionenrijke wateren met een saliniteit onder de 200 mmol/l 

(ongeveer 8 g/l, 20% zeewater), bij hogere concentraties neemt de groei sterk af (Toorn van 

der., 1972). De lisdodden (Typha spp.) zijn soorten van matig (tot 9 mmol/l) ionenrijke 

wateren (De Lyon en Roelofs, 1986). 
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5.4.4 Pathogenen 
Bacteriën, virussen en parasieten worden verwijderd in water dat door een wetland stroomt. 

Achtergrondconcentraties van fecale coliform bacteriën kunnen hoog zijn doordat er zich 

vaak warmbloedig wild in de moerassen bevindt (Kadlec, 1994). Dit wild kan ziekten als 

botulisme doen ontstaan. Voor de reductie aan micro-organismen in helofytenfilters geldt, dat 

na een twee uur durend contact met macrofyten in een aëroob systeem de concentratie aan 

pathogene bacteriën met 60 – 80% gereduceerd is (Duel en Te Boekhorst, 1991). Soms zijn 

in helofytenfilters planten verwerkt die stoffen uitscheiden waardoor micro-organismen 

afsterven, deze stoffen werken als een biocide (Greiner & Butijn, 1985). 
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6 DISCUSSIE, CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 
 

6.1 Beheer van de waterpartijen op de Batouwe 
 

Het streven van de commissie Committed to Green (CtG) is, met betrekking tot het ruim 

aanwezige oppervlaktewater en de aanwezige visgemeenschap, het karakter van de 

waterpartijen op de Batouwe naar de oude polderstructuur terug te brengen. Dit betekent dat 

geprobeerd dient te worden om met de hulp van het Waterschap Rivierenland de 

waterkwaliteit regelmatig te bemonsteren. Op dit moment is de waterkwaliteit dusdanig dat 

geen directe maatregelen nodig zijn zoals het aanleggen van een helofytenfilter. De 

belangrijkste conclusie is dat eerst op een paar plaatsen voorzichtig gebaggerd gaat worden 

om de sliblaag op de bodem te verwijderen. Daarnaast zal het Waterschap trachten de 

doorzet aan water door de golfbaan te verhogen. Dit kan een positief effect hebben op de 

biologie in het gehele gebied van de golfbaan. het geheel het, vanuit de aangrenzende 

polder afkomstige en nutriëntrijke oppervlaktewater dat binnenkomt op de Batouwe, te 

zuiveren. Op sommige plaatsen zullen de waterplanten weggehaald moeten te worden om te 

trachten de waterbodem enigszins te verschralen. Daarna pas kan er worden overgegaan 

om specifieke waterplanten terug te planten zoals: waterpest en hoornblad et cetera. 

 

 

6.2 Vissoortsamenstelling 
 

Om de oude polderstructuur terug te brengen, is het nodig dat de visstand hier actief op 

wordt aangepast. Dat betekent in ieder geval dat de graskarpers zullen moeten verdwijnen. 

In principe zijn de overige aanwezige vissoorten, soorten die in de ‘polder’ goed kunnen 

gedijen. Op basis van de inventarisatie zal een typering van de huidige toestand van het 

water met bijbehorende visgemeenschap gemaakt moeten worden. Gezien de aanwezige 

vissoorten valt het water op de Batouwe binnen de ‘Ruisvoorn-Snoek’ of ‘Snoek-Blankvoorn’ 

viswatertypering.  
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Ontwikkelingsmogelijkheden vissoorten per ondiep-viswatertype (OVB, 2001). 
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6.3 Helofytenfilters 
 

Bij de dimensionering van een helofytenfilter voor het reinigen van oppervlaktewater, wordt 

uitgegaan van de vuistregel “hydraulische belasting” voor verbeterde waterkwaliteit. Bij de 

toepassing van de vuistregel wordt gebruik gemaakt van het maximale benodigde oppervlak 

van 400 hectare per m3/s oppervlaktewater. Voor een nutriënt reductie van 50% is een 

landoppervlak nodig variërend van 1,27 hectare (100.000 m3/j) tot 3,81 hectare (300.000 

m3/j).  

 

De kansrijkste toepasbaarheid van helofytenfilters voor zuivering van oppervlaktewater 

liggen in situaties waarbij in de zomermaanden relatief kleine hoeveelheden 

oppervlaktewater van voedingsstoffen gezuiverd moeten worden en waarbij de 

beheersbaarheid van de omstandigheden groot is (geen sterk wisselende debieten). Bij de 

reiniging van oppervlaktewater bij de Batouwe is dit het geval.  

 

De beste inrichting lijkt een combinatie van verlengde oppervlaktewater aanvoer, voor 

slibbezinking, welke in feite al aanwezig is in de aanvoersloot. Belangrijk is wel dat er in die 

sloot een baggerbeheer wordt gevoerd (navraag doen bij eigenaar of gemeente). 

Aansluitend kan een vloeiveld of infiltratieveld met een rietvegetatie worden geplaatst voor 

de reductie van CZV en BZV en organisch materiaal. Het helofytenfilter hoeft door de 

bezinking in de aanvoersloot waarschijnlijk niet snel verschoond te worden, wat een 

verlenging van de levensduur van het helofytenfilter zal veroorzaken. De voorkeur hebben 

moerassen met vegetatie van riet, hierover is veel bekend.  

 

Het kenmerk van helofytenfilters is het feit dat ze voornamelijk worden toegepast voor de 

reductie van nitraten en fosfaten. Specifieke waarden voor reducties van stoffen zoals TOC 

niet bekend zijn. Echter, zijn in helofytenfilters CZV reducties van 97% bekend, waardoor ze 

de CVS in oppervlaktewater uit Maas, IJsselmeer en Markermeer kunnen reduceren tot de 

gestelde voedingwatereis van 5 – 10 mg/l CZV. Dit geldt tevens voor de reductie van ijzer 

(reducties in helofyten tot 95%) bij toepassing van Maas, IJsselmeer en Markermeer water. 

Echter in enkele gevallen is het ijzer gehalte te hoog om de voedingwatereis van < 0,05 mg/l 

te halen, uitgaande van 7,8 mg/l ijzer. De reductie aan zwevend materiaal en micro-

organismen in het helofytenfilter is bij toepassing van infiltratievelden vergelijkbaar met 

langzame zandfiltratie. In vloeivelden is de reductie van zwevend stof overeenkomstig met 

die van slibvang. 
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6.3.1 Type helyfotenfilter voor de Batouwe 
Voor toepassing op de Batouw lijkt de aanleg van Infiltratievelden of “Vegetated Sub-Surface 

Flow Beds” (SSF) het meest geschikt. Aanbevolen wordt om de mogelijkheid hiertoe te 

onderzoeken. Dit kan door het aannemen van een stagiair via de Radboud Universiteit 

Nijmegen. Dit kan voor de student een heel leuke veldstage zijn met een grote meerwaarde 

voor de Batouwe. 

 

6.3.2 Kosten helofytenfilters 
Het inzetten van een student bespaart tevens kosten. Onderdeel van de stage zal moeten 

zijn wat de benodigde ingrepen op de Batouwe zullen zijn. De mogelijkheden om taken zelf 

(vrijwilligers) uit te voeren zal in kaart moeten worden gebracht. De aanleg van een geschikt 

helofytenfilter kan kostbaar zijn. De investering- en jaarlijkse kosten voor aanleg van 

helofytenfilters kan worden berekend aan de hand van het model van Kappe. Bij bepaling 

van investering- en jaarlijkse kosten wordt hierin uitgegaan van een afschrijving in 30 jaar. 

De investeringkosten worden berekend exclusief de grondprijs, de jaarlijkse kosten worden 

berekend exclusief afschrijving grondprijs, exclusief energiekosten en met een onderhoud 

van 2% van de inrichtingkosten.  

 

 



Biologie, beheer en mogelijkheden voor……… 48

BIJLAGE A OVERZICHT GOLFBAAN 
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BIJLAGE B VISSOORTEN EN AANTALLEN GEDURENDE 
VISBEMONSTERING OP DE BATOUWE 

 

nr Sort (Nederlandse  
naam) 

wetenschappelijke  
naam stadium n X km Y km datum 

1 zeelt Tinca tinca 6-10 cm 1 157.854 437.536 5-11-2007 

2 snoek Esox lucius 3-5 cm 1 157.830 437.890 5-11-2007 

3 kleine modderkruiper Cobitis taenia 6-10 cm 2 157.769 438.250 5-11-2007 

4 tiendoornige stekelbaars Pungitius pungitius 3-5 cm 1 157.736 438.134 5-11-2007 

5 kleine modderkruiper Cobitis taenia 3-5 cm 1 156.689 438.153 21-4-2007 

6 kleine modderkruiper Cobitis taenia 6-10 cm 3 157.459 438.227 21-4-2007 

7 kleine modderkruiper Cobitis taenia 6-10 cm 1 156.601 438.229 21-4-2007 

8 kleine modderkruiper Cobitis taenia 6-10 cm 1 156.669 438.173 21-4-2007 

9 kleine modderkruiper Cobitis taenia 11-20 cm 1 157.531 438.254 21-4-2007 

10 kleine modderkruiper Cobitis taenia 3-5 cm 1 157.174 438.293 21-4-2007 

11 kleine modderkruiper Cobitis taenia 6-10 cm 1 157.154 438.313 21-4-2007 

12 kleine modderkruiper Cobitis taenia 3-5 cm 1 157.459 438.227 21-4-2007 

13 kleine modderkruiper Cobitis taenia 6-10 cm 1 156.619 438.212 21-4-2007 

14 kleine modderkruiper Cobitis taenia 3-5 cm 2 157.756 438.137 21-4-2007 

15 kleine modderkruiper Cobitis taenia 11-20 cm 1 157.768 438.248 21-4-2007 

16 kleine modderkruiper Cobitis taenia 3-5 cm 6 157.562 438.261 21-4-2007 

17 driedoornige stekelbaars Gasterosteus aculeatus 3-5 cm 1 156.580 438.246 21-4-2007 

18 kleine modderkruiper Cobitis taenia 3-5 cm 1 156.671 438.235 21-4-2007 

19 tiendoornige stekelbaars Pungitius pungitius 3-5 cm 2 157.754 438.091 21-4-2007 

20 zeelt Tinca tinca 3-5 cm 1 157.756 438.137 21-4-2007 

21 tiendoornige stekelbaars Pungitius pungitius 3-5 cm 1 157.756 438.137 21-4-2007 

22 zeelt Tinca tinca 3-5 cm 1 157.732 438.125 21-4-2007 

23 zeelt Tinca tinca 3-5 cm 2 157.792 437.512 21-4-2007 

24 zeelt Tinca tinca 3-5 cm 1 157.813 437.506 21-4-2007 

25 zeelt Tinca tinca 3-5 cm 2 157.754 438.091 21-4-2007 

26 zeelt Tinca tinca 6-10 cm 1 157.768 438.248 21-4-2007 

27 zeelt Tinca tinca 3-5 cm 2 157.768 438.248 21-4-2007 

28 zeelt Tinca tinca 0-2 cm 3 157.768 438.248 21-4-2007 

29 tiendoornige stekelbaars Pungitius pungitius 3-5 cm 1 157.768 438.248 21-4-2007 

30 driedoornige stekelbaars Gasterosteus aculeatus 3-5 cm 2 157.732 438.125 21-4-2007 

31 zeelt Tinca tinca 3-5 cm 2 157.129 437.998 21-4-2007 

32 zeelt Tinca tinca 3-5 cm 2 157.120 438.036 21-4-2007 

33 tiendoornige stekelbaars Pungitius pungitius 3-5 cm 1 157.120 438.036 21-4-2007 

34 zeelt Tinca tinca 3-5 cm 1 156.680 438.215 21-4-2007 

35 zeelt Tinca tinca 3-5 cm 1 156.692 438.217 21-4-2007 

36 zeelt Tinca tinca 3-5 cm 1 156.641 438.248 21-4-2007 

37 kleine modderkruiper Cobitis taenia 3-5 cm 4 157.768 438.248 21-4-2007 

38 zeelt Tinca tinca 3-5 cm 6 156.601 438.229 21-4-2007 

39 zeelt Tinca tinca 3-5 cm 1 156.635 438.201 21-4-2007 

40 zeelt Tinca tinca 3-5 cm 1 156.711 438.145 21-4-2007 

41 zeelt Tinca tinca 0-2 cm 1 156.711 438.145 21-4-2007 

42 zeelt Tinca tinca 3-5 cm 1 156.708 438.141 21-4-2007 

43 zeelt Tinca tinca 0-2 cm 1 156.669 438.268 21-4-2007 
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nr Sort (Nederlandse  
naam) 

wetenschappelijke  
naam stadium n X km Y km datum 

44 zeelt Tinca tinca 0-2 cm 1 156.672 438.244 21-4-2007 

45 zeelt Tinca tinca 6-10 cm 1 156.601 438.229 21-4-2007 

46 driedoornige stekelbaars Gasterosteus aculeatus 3-5 cm 2 156.601 438.229 21-4-2007 

47 zeelt Tinca tinca 0-2 cm 1 156.635 438.201 21-4-2007 

48 driedoornige stekelbaars Gasterosteus aculeatus 6-10 cm 1 156.635 438.201 21-4-2007 

49 zeelt Tinca tinca 3-5 cm 1 156.669 438.173 21-4-2007 

50 zeelt Tinca tinca 3-5 cm 1 156.689 438.153 21-4-2007 

51 kleine modderkruiper Cobitis taenia 3-5 cm 1 157.817 438.053 15-4-2007 

52 kleine modderkruiper Cobitis taenia 3-5 cm 1 157.585 438.154 15-4-2007 

53 kleine modderkruiper Cobitis taenia 3-5 cm 1 157.580 438.181 15-4-2007 

54 kleine modderkruiper Cobitis taenia 3-5 cm 4 157.839 438.079 15-4-2007 

55 kleine modderkruiper Cobitis taenia 3-5 cm 3 157.805 438.050 15-4-2007 

56 kleine modderkruiper Cobitis taenia 3-5 cm 1 157.887 438.029 15-4-2007 

57 zeelt Tinca tinca 6-10 cm 1 156.807 438.081 15-4-2007 

58 zeelt Tinca tinca 3-5 cm 1 156.807 438.081 15-4-2007 

59 zeelt Tinca tinca 3-5 cm 3 157.504 438.238 15-4-2007 

60 zeelt Tinca tinca 6-10 cm 1 157.504 438.238 15-4-2007 

61 zeelt Tinca tinca 3-5 cm 2 156.819 438.072 15-4-2007 

62 tiendoornige stekelbaars Pungitius pungitius 3-5 cm 1 156.870 438.093 15-4-2007 

63 zeelt Tinca tinca 3-5 cm 2 157.504 438.238 15-4-2007 

64 zeelt Tinca tinca 3-5 cm 1 157.513 438.240 15-4-2007 

65 zeelt Tinca tinca 0-2 cm 1 157.552 438.107 15-4-2007 

66 zeelt Tinca tinca 3-5 cm 3 157.555 438.096 15-4-2007 

67 zeelt Tinca tinca 0-2 cm 1 157.555 438.096 15-4-2007 

68 zeelt Tinca tinca 3-5 cm 1 157.585 438.154 15-4-2007 

69 zeelt Tinca tinca 3-5 cm 1 157.584 438.172 15-4-2007 

70 zeelt Tinca tinca 3-5 cm 1 157.764 438.238 15-4-2007 

71 zeelt Tinca tinca 0-2 cm 2 157.764 438.238 15-4-2007 

72 driedoornige stekelbaars Gasterosteus aculeatus 3-5 cm 1 156.827 438.068 15-4-2007 

73 zeelt Tinca tinca 6-10 cm 1 156.837 438.068 15-4-2007 

74 tiendoornige stekelbaars Pungitius pungitius 3-5 cm 2 156.891 438.099 15-4-2007 

75 zeelt Tinca tinca 3-5 cm 1 157.336 437.987 15-4-2007 

76 zeelt Tinca tinca 3-5 cm 1 157.340 437.998 15-4-2007 

77 zeelt Tinca tinca 6-10 cm 1 157.333 438.051 15-4-2007 

78 zeelt Tinca tinca 3-5 cm 1 157.754 438.134 15-4-2007 

79 tiendoornige stekelbaars Pungitius pungitius 3-5 cm 1 157.740 438.130 15-4-2007 

80 driedoornige stekelbaars Gasterosteus aculeatus 3-5 cm 1 157.727 438.133 15-4-2007 

81 driedoornige stekelbaars Gasterosteus aculeatus 6-10 cm 1 157.727 438.133 15-4-2007 

82 zeelt Tinca tinca 3-5 cm 1 157.755 438.091 15-4-2007 

83 tiendoornige stekelbaars Pungitius pungitius 3-5 cm 1 157.770 438.091 15-4-2007 

84 zeelt Tinca tinca 3-5 cm 1 157.771 438.074 15-4-2007 

85 zeelt Tinca tinca 0-2 cm 1 157.771 438.074 15-4-2007 

86 tiendoornige stekelbaars Pungitius pungitius 3-5 cm 1 157.777 438.065 15-4-2007 

87 zeelt Tinca tinca 3-5 cm 1 157.805 438.050 15-4-2007 

88 zeelt Tinca tinca 3-5 cm 3 157.839 438.079 15-4-2007 

89 zeelt Tinca tinca 3-5 cm 2 157.846 437.518 15-4-2007 

97 kleine modderkruiper Cobitis taenia 11-20 cm 1 157.552 438.107 15-4-2007 
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nr Sort (Nederlandse  
naam) 

wetenschappelijke  
naam stadium n X km Y km datum 

98 kleine modderkruiper Cobitis taenia 3-5 cm 1 157.773 438.235 15-4-2007 

99 kleine modderkruiper Cobitis taenia 3-5 cm 1 157.771 438.241 15-4-2007 

100 kleine modderkruiper Cobitis taenia 3-5 cm 1 157.764 438.238 15-4-2007 

101 grote modderkruiper Misgurnus fossilis 21-30 cm 1 157.727 438.133 15-4-2007 

102 kleine modderkruiper Cobitis taenia 6-10 cm 2 157.805 438.050 15-4-2007 

103 kleine modderkruiper Cobitis taenia 3-5 cm 1 157.838 438.084 15-4-2007 

104 kleine modderkruiper Cobitis taenia 6-10 cm 4 157.839 438.079 15-4-2007 

105 kleine modderkruiper Cobitis taenia 11-20 cm 1 157.839 438.079 15-4-2007 

106 kleine modderkruiper Cobitis taenia 3-5 cm 3 157.865 438.113 15-4-2007 

107 kleine modderkruiper Cobitis taenia 3-5 cm 1 157.880 438.031 15-4-2007 

108 kleine modderkruiper Cobitis taenia 6-10 cm 1 157.771 438.241 15-4-2007 

109 kleine modderkruiper Cobitis taenia 6-10 cm 1 157.504 438.238 15-4-2007 

110 kleine modderkruiper Cobitis taenia 6-10 cm 1 157.817 438.053 15-4-2007 

111 kleine modderkruiper Cobitis taenia 3-5 cm 1 157.559 438.247 15-4-2007 

123 driedoornige stekelbaars Gasterosteus aculeatus 3-5 cm 1 156.958 437.953 4-12-2007 

124 zeelt Tinca tinca 3-5 cm 1 156.948 437.960 4-12-2007 

125 kleine modderkruiper Cobitis taenia 3-5 cm 3 157.835 437.814 4-12-2007 

126 kleine modderkruiper Cobitis taenia 3-5 cm 3 157.854 437.896 4-12-2007 

127 zeelt Tinca tinca 3-5 cm 1 157.589 437.938 4-12-2007 

128 kleine modderkruiper Cobitis taenia 3-5 cm 17 157.883 437.861 4-12-2007 

129 zeelt Tinca tinca 3-5 cm 2 157.854 437.896 4-12-2007 

130 kleine modderkruiper Cobitis taenia 6-10 cm 1 157.933 437.885 4-12-2007 

131 tiendoornige stekelbaars Pungitius pungitius 3-5 cm 1 157.589 437.938 4-12-2007 

132 zeelt Tinca tinca 3-5 cm 7 157.883 437.861 4-12-2007 

133 zeelt Tinca tinca 3-5 cm 1 157.855 437.517 4-12-2007 

134 kleine modderkruiper Cobitis taenia 3-5 cm 1 157.915 437.894 4-12-2007 

135 zeelt Tinca tinca 6-10 cm 1 157.933 437.885 4-12-2007 

136 zeelt Tinca tinca 3-5 cm 1 158.028 437.802 4-12-2007 

137 zeelt Tinca tinca 3-5 cm 2 157.770 437.512 4-12-2007 

138 tiendoornige stekelbaars Pungitius pungitius 3-5 cm 1 157.521 437.517 4-12-2007 

139 kleine modderkruiper Cobitis taenia 3-5 cm 5 157.933 437.885 4-12-2007 

155 zeelt Tinca tinca 41-50 cm 1 158.13 437.06 14-3-2007 

 

 

Vissoort Total aantal 
driedoornige stekelbaars 10 

grote modderkruiper 1 

kleine modderkruiper 88 

snoek 1 

tiendoornige stekelbaars 14 

zeelt 89 

totaal: 203 
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BIJLAGE C RUISVOORN-SNOEK VISWATERTYPE 
 

Helder, sterk begroeid water  

De wateren die tot het ruisvoorn-snoekviswatertype behoren, zijn (matig) voedselrijk en sterk 

begroeid. Ze hebben het gehele jaar door helder water met een zichtdiepte van meer dan 70 

centimeter (meestal zicht tot op de bodem). De mest- of voedingsstoffen in het water worden 

reeds in het vroege voorjaar door de opkomende waterplanten verbruikt. De productie van 

plantaardig plankton komt hierdoor nauwelijks op gang, met als gevolg dat het water helder 

blijft. Tezamen met de bovenwaterplanten (riet, lisdodde) en drijfbladplanten (waterlelie, gele 

plomp) beslaan de onderwaterplanten (fonteinkruiden, waterpest, hoornblad) doorgaans 

meer dan de helft van het wateroppervlak. De bodem van dit viswatertype is meestal zacht, 

doordat afgestorven plantendelen in de loop der tijd een modder- en detrituslaag hebben 

gevormd.  

 

Zuurstofschommelingen  

In het zomerseizoen zorgt de dichte begroeiing met waterplanten er overdag voor dat het 

water vrijwel verzadigd is met zuurstof. Daardoor zijn op zonnige dagen overal op het 

wateroppervlak ontsnappende zuurstofbelletjes te zien. ’s Nachts produceren de 

waterplanten geen zuurstof meer, maar nemen wel nog steeds zuurstof uit het water op voor 

hun ademhaling. Hierdoor daalt het zuurstofgehalte gedurende de nacht steeds verder, om 

uiteindelijk in de vroege ochtend een dieptepunt te bereiken. Zeker in wateren waar ook nog 

een zuurstofverbruikende modderlaag aanwezig is, treden extreem lage zuurstofgehalten op. 

 

Kenmerkend voor sloten en veenplassen 

Het ruisvoorn-snoekviswatertype kwam tot halverwege de twintigste eeuw vooral voor in de 

veenplassen en talloze sloten en weteringen die ons land kent. Vooral de wateren in polders 

in de veenweidegebieden van Zuid-Holland en Utrecht, maar ook die in polders in Noord-

Holland en Friesland bezitten – van oudsher - de kenmerken van het ruisvoorn-

snoekviswatertype. Door eutrofiëring, verstoring van het zure veenmilieu door inlaat van 

gebiedsvreemd water, afslag van legakkers, een toename van de recreatievaart en 

verminderd onderhoud van sloten zijn veel van deze wateren in de loop der jaren veranderd 

in troebele, plantenarme wateren. Ondiepe, niet verontreinigde sloten in het stedelijk gebied 

zijn vaak helder en plantenrijk en kunnen tot het ruisvoorn-snoekviswatertype worden 

gerekend. Aan het eind van de twintigste eeuw is de eutrofiëring een halt toegeroepen en is 

de vermesting van het water sterk teruggedrongen. Het water reageert hier ten dele op door 

geleidelijk aan weer helderder te worden. In veel wateren wordt deze ontwikkeling 

vooralsnog echter geremd door de nog aanwezige, voedselrijke baggerlaag. 
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De ruisvoorn-snoek visgemeenschap 

De ruisvoorn-snoek visgemeenschap bestaat uit vissen, die optimaal zijn aangepast aan 

ondiepe, dichtbegroeide wateren. Met name de aanpassing aan sterk wisselende en 

periodiek zeer lage zuurstofgehalten is een belangrijke eigenschap van de kenmerkende 

vissen van de ruisvoorn-snoek visgemeenschap. 

 

De ruisvoorn, (jonge) snoek, de zeelt, de kroeskarper en de grote modderkruiper zijn 

kenmerkende vissoorten uit deze visgemeenschap. Zij zijn optimaal aangepast aan het 

plantenrijke, periodiek zuurstofarme milieu. In de structuurrijke omgeving van het ruisvoorn-

snoekviswatertype kunnen we verschillende vissoorten met verschillende 

voedselspecialismen onderscheiden. De ruisvoorn is in staat om drijvende poppen en 

insecten van het wateroppervlak te eten, de zeelt en de grote modderkruiper zoeken hun 

voedsel in de detritusrijke bodem, de kroeskarper eet voedsel dat op en tussen de 

waterplanten zit, terwijl de jonge snoek vanuit de waterplanten op prooivissen jaagt. Andere, 

begeleidende vissoorten die deel uitmaken van deze visgemeenschap zijn de kleine 

modderkruiper, de bittervoorn, de driedoornige- en de tiendoornige stekelbaars, de 

riviergrondel, het vetje, (jonge) karper en de aal. 

 

Omdat de waterplanten een groot deel van de voedingsstoffen opnemen, die anders door 

algen als voeding zouden worden gebruikt, is de productie van visvoedsel in de vorm van 

(algenetend) zoöplankton beperkt. Het visvoedsel is in het ruisvoornsnoekviswatertype 

weliswaar zeer gevarieerd, maar in hoeveelheid beperkt. Vooral de beschikbaarheid van 

(soorten) voedsel bepaalt de omvang en samenstelling van de visstand in dit viswatertype. 

Het beperkte aanbod aan fijn zoöplankton en de wegvraat van jonge witvis (=karperachtigen) 

door de grote aantallen jonge snoekjes, zorgt er voor dat de aanwas van het witvisbroed 

gering is. De draagkracht voor vis van het ruisvoorn-snoekviswatertype bedraagt (afhankelijk 

van de samenstelling van de waterbodem) 100 tot 350 kilogram per hectare. De snoek komt 

doorgaans voor in hoeveelheden van maximaal 50 kilogram per hectare. Deze snoeken 

hebben afmetingen van 15 tot 80 centimeter. 
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BIJLAGE D SNOEK-BLANKVOORN VISWATERTYPE 
 

Tamelijk helder, matig begroeid water  

De wateren van het snoek-blankvoornviswatertype zijn voor 20 tot 60 % begroeid met 

waterplanten in de vorm van bovenwaterplanten (riet, lisdodde), drijfbladplanten (waterlelie, 

gele plomp) en in mindere mate onderwaterplanten (hoornblad, sterrenkroos). De zichtdiepte 

in het snoek-blankvoornviswatertype bedraagt 40 tot 70 centimeter. Deze zichtdiepte is 

voldoende om een behoorlijke plantengroei mogelijk te maken. Met name in de wat diepere 

gedeelten is in dit viswatertype meer “open water” aanwezig. Het zonlicht is daar niet meer in 

staat om de bodem te bereiken , waardoor plantengroei er niet mogelijk is. Doordat de 

beschikbare plantenvoedingsstoffen niet volledig worden benut door de hogere waterplanten, 

komen deze ten dele beschikbaar voor de groei van plantaardig plankton (algen). Dit leidt tot 

een hogere productie van zoöplankton (visvoedsel). 

 

Als de zichtdiepte afneemt (bijvoorbeeld door eutrofiëring of gewijzigd beheer), verdwijnen 

de hogere waterplanten als eerste uit de diepere gedeelten van het water. In een volgend 

stadium verdwijnen ook de ondergedoken waterplanten uit grote gedeelten of uit het gehele 

water. 

 

Kenmerkend voor sloten, weteringen, stadsvijvers en polderplassen 

Het snoek-blankvoornviswatertype komt vooral voor in sloten en polderweteringen. Ook 

polderplassen en stadsvijvers zijn geschikte wateren voor het snoek-blankvoornviswatertype. 

In polderwateren is het snoek-blankvoornviswatertype het optimale compromis tussen 

ecologische waarden enerzijds (geschikt leefgebied voor kwetsbare, plantenminnende 

vissoorten) en een goede waterhuishouding anderzijds (voldoende bergings- en 

afvoercapaciteit van de watergangen).  

 

De snoek-blankvoorn visgemeenschap  

Door de afwisseling van plantenrijke zones en open water is er in dit viswatertype een zeer 

gevarieerde leefomgeving voor vissen aanwezig. Hierdoor is dit viswatertype het meest 

soortenrijke van alle ondiepe, stilstaande wateren. In de ondiepe, begroeide oeverzones 

treffen we de plantenminnende vissoorten uit het ruisvoorn-snoekviswatertype aan, terwijl de 

open delen van het water worden bevolkt door brasem en pos. De overgang tussen sterk 

begroeid en onbegroeid water neemt een aanzienlijk deel van het oppervlak in dit 

viswatertype in. Hier treffen we de voor dit viswatertype kenmerkende vissoorten snoek, 

blankvoorn, baars en kolblei aan. 

 

Als onderwaterplanten permanent ontbreken, is de jonge snoek op bovenwater- en 

drijfbladplanten aangewezen. Als schuilplaats voldoet deze begroeiing niet helemaal, 
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waardoor al aan het begin van het groeiseizoen de aantallen eerstejaarssnoekjes door 

kannibalisme afnemen. Minder snoekjes betekent ook minder wegvraat van het broed van 

blankvoorn en andere karperachtigen. Tegelijkertijd zal de aanwas van jonge witvis door de 

sterke toename van planktondiertjes hoger zijn. Een beperkte begroeiing met 

(onder)waterplanten leidt zo tot meer jonge witvis. Deze jonge witvis vreet vooral vanaf eind 

juni veel grof zoöplankton weg. Dit vertaalt zich in een sterke groenkleuring van het water in 

de periode juni-oktober (groenalgenbloei). 

 

Blankvoorn en kolblei zijn beide goed in staat om individuele prooien, zoals watervlooien, 

slakken en insectenlarven, op zicht te vangen. Bovendien kunnen ze allebei met hun grove 

kieuwzeef zeer doelmatig muggenlarven en ander voedsel uit het bodemmateriaal in en nabij 

de plantenrijke oeverzone zeven. De bodem bestaat hier uit vrij grove deeltjes, zoals 

plantenresten. Of de visetende baars (dus baars die groter wordt dan 15 centimeter) 

toeneemt in dit water, is afhankelijk van de concurrentie om bovengenoemd voedsel tussen 

de nog jonge baars en vooral blankvoorn. De baarsstand kan in dit water een omvang 

bereiken van maximaal 30 kilogram per hectare. Dit hangt mede af van de grootte en 

samenstelling van de witvis- en de snoekstand. Als begeleidende vissoorten komen in de 

begroeide (oever)gedeelten plantenminnende soorten voor die kenmerkend zijn voor het 

ruisvoorn-snoekviswatertype: de ruisvoorn, de zeelt, de kroeskarper, de kleine 

modderkruiper, de bittervoorn, de driedoornige – en de tiendoornige stekelbaars. De open 

delen van het water worden bevolkt door soorten die niet of minder van waterplanten 

afhankelijk zijn: de brasem, de pos, het vetje, de karper en de aal. De draagkracht van het 

snoek-blankvoornviswatertype bedraagt (afhankelijk van de samenstelling van de 

waterbodem) 300 - 500 kilogram per hectare. De bezetting van snoek bedraagt maximaal 50 

tot 100 kilogram per hectare. De snoekstand bestaat voor een belangrijk deel uit exemplaren 

groter dan 40 centimeter. 


