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Wat gebeurt er bij droogte & hitte met vis?

▪ Verhoging van temperatuur

▪ Verlaging zuurstofconcentratie (verhoging afbraak/stofwisseling)

▪ Toxiciteit (o.a. algen, verzilting)

▪ Stagnatie & droogval



3/15

Temperatuurtolerantie

Warmteminnende

soorten: vaak exoten! 

Bijv. karper, snoekbaars, 

meerval, 

zwartbekgrondel

Algemene (tolerante) 

soorten: vaak eurytopen. 

Bijv. baars, brasem, 

blankvoorn 

Kritische soorten: vaak 

rheofielen, diadromen. 

Bijv. spiering, zalm, 

kwabaal, barbeel, 

houting

Lehtonen, 1996 
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Leuven et al., 2011 

Burgos & van Beld, 2009 
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Wat gebeurde in 2018? (RAVON perspectief)

▪ Vanaf 10 juli sterke toename in meldingen over droogval van 

beken, met name oost Brabant, Veluwe en Achterhoek

▪ Vanaf 15 juli in diverse regio’s vinger aan de pols gehouden

▪ Donderdag 19 juli noodklok geluid door RAVON

• contact met waterschapsbesturen in kritische gebieden

• persbericht ‘rampscenario beekvissen’

▪ Vanaf vrijdag 20 juli: door waterschappen diverse acties in gang 

gezet

• Oppompen grondwater meest kritische beken

• Vis afvangen en verplaatsen

▪ Totale ecologische schade: 

• nog steeds niet te overzien, lokaal voorkomen

• toekomstgerichte aanpak noodzakelijk
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Berichtgeving

https://www.youtube.com/watch?v=SuCGV2mlAiI

https://www.youtube.com/watch?v=SuCGV2mlAiI
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Lagere ‘weerbaarheid’ watersysteem
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Noodmaatregelen – ‘tijdelijke mitigatie’
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Noodmaatregelen – ‘end of pipe’
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https://www.youtube.com/watch?v=c2iS94MH30g


11/15

Wat als dit vaker gebeurt?*

▪ Afname of uitsterven kritische soorten

▪ Lagere biodiversiteit / biomassa

▪ Verdere toename / dominantie exoten

▪ Lagere belevingswaarde wateren (dode vis / geen vis)

▪ Lagere KRW beoordeling, door lager aandeel doelsoorten

▪ Niet behalen instandhoudingsdoelen Habitatrichtlijn 

*Extremen komen steeds vaker voor!
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Wat kunnen we doen?

▪ Samen lering trekken uit 2018, o.a. kwetsbare gebieden en 

effecten in kaart brengen

▪ Draaiboeken en noodmaatregelpakketten op orde krijgen (o.a. 

implementatie verdringingsreeks)

▪ (Grond)Watersystemen toekomstbestendig maken, meer water 

vasthouden (sponswerking landschap)

▪ Aanpak landelijk afstemmen en afspraken naleven
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Ingrijpen op korte termijn
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Maak het watersysteem toekomstbestendig!

▪ Meer ruimte voor water

▪ Bergen en vasthouden

▪ Water beter verdelen

▪ Meer variatie (bijv. diepe plaatsen / stroming)

▪ Meer beschaduwing

▪ Stilstaand water: eerder onderhoud

www.dommel.nl
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