Grote Gracht –voorbeeld (NL99-999)
M7: Grote diepe kanalen

Visrecht
Verhuurder visrecht:

Gemeente Apeldoorn

Visrechthebbende:

HSV De Dobber (schubvis-visrecht)
Beroepsvissers Schubbert (aalvisrecht)
VISpas, landelijke lijst van viswateren

Schriftelijke toestemming:

Algemene beschrijving
Ligging:

Grootte:

De Grote Gracht bestaat uit één watergang gelegen
tussen Apeldoorn en Dieren. De Grote Gracht mondt uit
in de IJssel. Gelegen in de gemeenten Apeldoorn en
Dieren
Lengte: 20 km, breedte: 30 meter, oppervlak: 70 ha

Gem. diepte:

5 meter

Watertype:

Grote diepe kanalen

Functie:

Waterafvoer, scheepvaart, Natura 2000-gebied

Oever:

Steil talud en volledig beschoeid. Op enkele plaatsen
natuurvriendelijke oevers. Oevers worden extensief
gemaaid en zijn daardoor ruig (veel riet).

Huidige ecologie & milieu
Milieu:

Visstandbemonstering KRW 2009
in kg/ha

Waterplantenbedekking zomer

Doorzicht:

80 cm

Bovenwaterplanten:

1%

Baggerlaag:

40 cm

Drijfbladplanten:

1%

Stroming:

geen

Onderwaterplanten:

5%

Substraat:

Zand

Totaal:

7%

Visbarriere:

5 stuwen / 1 gemaal

Visstand:

Kenmerkende vissoort:

Viswatertype:

Brasem-snoekbaars

Meest voorkomend:
Grootste biomassa:

Brasem, snoekbaars,
blankvoorn
Brasem

Roofvis:

Snoek, snoekbaars

Vissterfte:

Droogval/ aalscholver

Brasem

KRW-score vis:
Huidige KRW score:

0,36 (slecht)

Beoogde KRW score:

0,60 (goed)

Ambitieniveau:

Hoog

Aal

Sportvisserij (situatie 2011)
Visserijtype:

Recreatievisser

snoekvisser

Karpervisser

Bereikbaarheid:

Matig vanwege ruige begroeiing en gebrek aan parkeergelegenheid

Bevisbaarheid:

Goed er zijn weinig obstakels in het water

Voorzieningen:
Aantal wedstrijden/jaar:
Aantal vissers/dag:

5 parkeerplaatsen, 6 vissteigers (waarvan 3 voor mindervaliden), 1 wedstrijdtraject
25
3 op een door-de-weekse werkdag, 20 op een weekenddag, 40 tijdens wedstrijddagen,
60 tijdens topdagen
2009: 100 kg spiegelkarper (K3)
2010: 50 kg spiegelkarper (K3)
Hengelvangstregistratie: alle wedstrijden worden geregistreerd, 10 sportvissers
registreren individueel. Er is één coördinator.
Resultaten 2010: Meest gevangen vissoort is karper en snoek. Gemiddelde lengte:
blankvoorn 12 cm; brasem 52 cm; snoek 80 cm, karper 63 cm. Vangst per hengeluur:
0,2 karper; 1,2 snoek; 0,3 witvis
Via Federatieve/ landelijke lijst: Het is verboden karper mee te nemen. Het tijdelijk
levend bewaren in bewaarzak of leefnet in hetzelfde water waarin de karper is gevangen,
is toegestaan. Oevers en onderhoudspaden in eigendom van het waterschap zijn vrij
toegankelijk, tenzij ter plaatse anders is aangegeven. De werkpaden mogen slechts te
voet worden betreden. Het is verboden gebruik te maken van boten en/of andere
vaartuigen.
Bereikbaarheid gaat achteruit door verruiging oevers
Migratiebelemmeringen: stuwen en gemaal
Witvisstand gaat achteruit: hengelvangsten nemen af.

Visuitzettingen:
Vangstregistratie:

Regelgeving:

Knelpunten:

Beroepsvisserij (situatie 2011)
Visserijtype:
(afbeeldingen uit
beeldbank toevoegen
van de toegepaste
visserijtype)
Electrovisserij

Fuikenvisserij

Visserij-inspanning:

Gehele oever 2 maal per jaar

50 schietfuiken gedurende april t/m augustus

Aanpassingen:

Niet in de periode maart-juli

Visonttrekking:

Visuitzettingen:
Vangstregistratie:
Regelgeving
Knelpunten:

Fuiken zijn voorzien van keerwant 8 cm gestrekte
maas. Fuiken worden minimaal eens per 5 dgn
gelicht
Rode aal: 2 kg/ha (28-50 cm: 1 kg/ha / >50 cm : 1 kg/ha)
Schieraal: 1 kg/ha (28-50 cm: 0,1 kg/ha / >50 cm : 0,9 kg/ha)
Wolhandkrab: 5 kg/ha
2009: Pootaal 10-28 cm: 3 kg/ha
Dagvangst wordt geregistreerd in logboek. Logboeken worden 2 maal per jaar
toegezonden aan VBC-secretariaat
Algemeen: zie ‘aanpassingen’. Electrovisserij wordt twee weken voor uitvoering gemeld
bij VBC-secretariaat en vindt niet plaats op wedstrijddag.
Afnemende aalvangsten

Regelgeving algemeen:
Natura 2000:
Nee
Paaigebieden:
Visserij in het zijwater ter hoogte van Dieren verboden in de periode maart-juli
Nautisch:

Fuikenvisserij in zwaaikom verboden

Gewenste situatie
Streefbeelden
Nachtvissen incl. gebruik tent legaliseren via
nachtvispas (sport).
Uitzet spiegelkarper (sport)
Groot visstandonderzoek om veranderingen
in de visstand vast te kunnen stellen
(sport/beroep).
Meer informatie
/literatuur:

Maatregelen
Aanleg vispassages (waterschap)
Aanleg refugia en paaipoelen (waterschap)
Toestemming nachtvissen in huurovereenkomst (waterschap)
Gebruik tent tbv nachtvissen opnemen in APV (gemeenten)
Uitzet van 100 kg spiegelkarper in 2012.

Provincie Gelderland, 2009. Waterplan Gelderland 2010-2015, bijlagenrapport. Provincie
Gelderland, Arnhem.

