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Als een vis in het water?

Het beheren van de rivieren mede in het belang van
natuur staat al meer dan 25 jaar op de agenda. Op
27  november  2019  hebben  6  samenwerkende
natuurorganisaties hun nieuwe plan   “Ruimte voor
Levende Rivieren”  aangeboden aan de minister.  Dit
plan  voorziet  in  nog  veel  meer  ruimte  langs  de
rivieren  door  natuurontwikkeling  op  een  slimme
manier  te  combineren met  onder  meer  landbouw,
natuur, delfstoffenwinning en woningbouw. Dit helpt
de  uitdagingen  van  klimaatverandering  aan  te
pakken.  Én  het  brengt  het  natuurlijke  rivierproces
weer  op  gang,  wat  belangrijk  is  voor  beschermde
trekvissoorten als de paling, zalm en steur.

De  toekomst  van  ons  rivierenlandschap  zou  nog
drastisch verbeterd kunnen worden, in het bijzonder
voor  het  leven  van  vissen  in  de  Waal.  Een  goede
reden om in ons Basteicafé het verhaal van “Vissen
in de Waal” voort te zetten.

Stress en pijn in vissen
Gert Flik (g.flik@science.ru.nl) 

Van vis tot mens, we zijn allemaal gewervelde dieren
met een gemeenschappelijke voorouder vergelijkbaar
met de zakpijp (Ciona intestinalis). Kenmerkend voor
deze dieren is de aanwezigheid van een structuur die
we  chorda  noemen,  een  mal  waarop  tijdens  de
vroege  ontwikkeling  het  zenuwstelsel  en  de
ruggengraat  wordt  aangelegd.  In  die  evolutionair
vroege voorouder hebben processen plaatsgevonden
die we genoomduplicaties noemen, verdubbeling van
de hoeveelheid DNA en daarmee een groter arsenaal
aan  eiwitten  dat  de  dieren  in  staat  stelt  zich  aan
allerlei  condities en omgevingen aan te passen. Een
van de vele, zeer belangrijke stappen in de evolutie is
de overgang van water naar land die de vissen ooit

realiseerden,  een  mooi  voorbeeld  van  een  groot
vermogen tot aanpassing. In vissen vinden we ook de
vroegste vormen van systemen die het dier in staat
stellen met kwalijke  (in onze menselijke visie pijnlijke)
prikkels  om  te  gaan.  De  componenten  van  die
systemen zullen worden belicht, en ook hoe moeilijk
het is die aan te tonen. Het allermoeilijkst is niet de
vraag of vissen  schadelijke prikkels waarnemen, maar
of  die  ervaring  ook  tot  pijnlijden  leidt,  in  de
menselijke zin. 

Een  tweede  vraag,  “hebben  vissen  stress?”,  is  veel
makkelijker  te  beantwoorden  en  wel  met  een
volmondig “ja”.  Omgaan met stress,  met stressoren,
staat aan de basis van het overleven van gewervelde
dieren,  van  vis  tot  en  met  mens.  In  feite  zijn  de
systemen die een dier in staat stellen met storende
factoren (stressoren)  om te  gaan in  vissen tot  volle
wasdom gekomen. De hormonale regulatie van stress
door bekende hormonen als adrenaline en cortisol zal
worden uitgelegd. De huidige inzichten in hoe vissen
omgaan met allerlei  prikkels uit  de omgeving noopt
tot een diepe waardering van de vis en reflectie op
hoe je met deze dieren om moet gaan. 
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Visduivels en blauwneuzen
Marco Kraal (kraal@sportvisserijnederland.nl)

Dankzij  natuurontwikkelingsprojecten  in  de
Millingerwaard, de Groenlanden en de Bisonbaai is de
Waal er boven water sterk op vooruit gegaan. Maar
ook  onder  water  is  er  veel  veranderd.  Zo  is  de
waterkwaliteit  van  de  Waal  de  afgelopen  decennia
sterk verbeterd en wordt de leefomgeving van vissen
in deze vrij afstromende rivier in snel tempo hersteld.

Dat  deze ontwikkelingen effect  hebben blijkt  uit  de
visstand.  Momenteel  worden  er  27  verschillende
vissoorten  in  de  Waal  aangetroffen.  Van  groot  tot
klein,  van  inheems  tot  exotisch,  van  standvis  tot
trekvis:  de  Waal  is  een  smeltkroes  van  talloze
‘gewone’ tot zeer bijzondere vissoorten geworden.
Ecoloog en presentator  van het  programma VIS TV,
Marco  Kraal  neemt  je  mee  naar  de  bijzondere
vissenwereld  van  de  Waal,  een  wereld  vol  met
karakteristieke  bewoners.  Denk  bijvoorbeeld  aan
vissen die meer dan twee meter lang kunnen worden,
soorten die om hun eitjes af te zetten meer dan 6000
kilometer  zwemmen,  maar  ook  karaktervissen  die
meer dan 50 jaar  oud kunnen worden. In de Waal,
vlak voor de Bastei, kun je ze allemaal aantreffen. 
Marco  ondersteunt  zijn  verhaal  met  unieke
onderwaterbeelden  van  duiker  en  fotograaf  Janny
Bosman. 

Langsdammen in de Waal
Frank Collas (f.collas@science.ru.nl) 

In  2016  is  in  de  Waal  een  drietal  langsdammen
gerealiseerd,  stortstenen  structuren  die  evenwijdig
aan  de  oever  zijn  aangelegd  en  de  rivier  in  een
hoofdgeul en oevergeul splitsen. De omstandigheden
in  de  oevergeul  werden verondersteld  positiever  te
zijn  voor  het  onderwaterleven.  Daarom  is  de
afgelopen  jaren  uitgebreid  onderzoek  gedaan  naar
het voorkomen van (juveniele) vissen, macrofauna en
waterplanten in het  langsdammengebied.  Daarnaast
zijn  een  groot  aantal  milieuomstandigheden  (bijv.
stroomsnelheid,  substraattype)  en de lokale  invloed
van scheepvaart (bijv. golfslag, onderwatergeluid)  in
kaart gebracht. 
De metingen laten zien dat de omstandigheden in de
oevergeul stabieler zijn dan in een aantal nabijgelegen
kribvakken.  De  golfslag  van  scheepvaart  neemt
drastisch  af  en  het  onderwatergeluid  wordt
grotendeels  geblokkeerd.  Deze omstandigheden  zijn
bevorderlijk voor het voorkomen van veel soorten. 

Inderdaad  bevestigt  de  ecologische  monitoring  een
positief effect op veel soorten. Op een aantal locaties
in  de  oevergeul  groeien  weer  waterplanten.  De
macrofauna-aantallen  in  de  oeverzone  van  de
oevergeul  zijn  een  factor  10  groter  dan  in
nabijgelegen  kribvakken.  In  vergelijking  met  de
kribvakken is ook de dichtheid en soortenrijkdom van
inheemse  juveniele  vissen  hoger  achter  de
langsdammen. 

De  aangelegde  langsdammen  hebben  een  positief
effect  op  het  onderwaterleven.  Bijzonder  is  dat  de
langsdammen daarnaast ook een groot aantal andere
functies  vervullen.  Zo  verbetert  onder  andere  de
hoogwaterveiligheid  en  tijdens  droogte  zorgen  de
langsdammen voor een hogere waterstand waardoor
de commerciële scheepvaart minder beperkt wordt. 

Volgend Basteicafé 
Op donderdag 13 februari bespreekt gemeentelijk projectleider Mathieu Schouten de dan vastgestelde toekomstvisie
Nijmegen 2040. Iedere burger krijgt de gelegenheid tot inspraak. Samen met Riyan van den Born en Bernadette van
Heel (Centre Connecting Humans and Nature, Radboud Universiteit) krijgt ons publiek alle kans mee te denken
over de toekomst van Nijmegen en in het bijzonder over de rol van groen in onze stad.
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