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Samenvatting
Op 14 januari 2020 is op verzoek van Hengelsportvereniging Middelburg
door Sportvisserij Nederland een visserijkundig onderzoek uitgevoerd in
het Oude Gat te Arnemuiden. HSV Middelburg heeft het onderzoek
aangevraagd om onder andere de uitzet van spiegelkartpers te evalueren.
De visstandbemonstering is uitgevoerd door een zegen- en elektrovisserij.
Tijdens het onderzoek zijn de soortsamenstelling, de lengteopbouw en de
conditie van de verschillende vissoorten vastgelegd.
Tijdens het visstandonderzoek zijn 6 vissoorten gevangen. De
soortendiversiteit is daarmee laag. In totaal zijn 593 vissen gevangen,
met een gewicht van 153 kilo. De visstand bestaat qua aantallen
voornamelijk uit blankvoorn en baars. Qua gewicht is de volgorde karper
(door het hoge individuele gewicht), gevolgd door snoekbaars. De
vissoorten brasem en snoek ontbreken. Van de blankvoorn en ruisvoorn
zijn slechts enkele jonge jaarklassen aangetroffen. De snoekbaars is de
belangrijkste roofvissoort. Van deze vissoort ontbreken ook tenminste 2
tussenliggende jaarklassen.
Er zijn knelpunten ten aanzien van de visstand en de inrichting van het
water. Dit is grotendeels het gevolg van de vrij eentonige inrichting van
het water (gemiddeld ondiep), vrij steile oever en het ontbreken van
waterplanten.
Na de bemonstering in 2004 zijn inspanningen verricht om de visstand
diverser te maken, dit uit zich doordat bij de visstandbemonstering
grotere roofvissen en (spiegel) karpers zijn aangetroffen. Ook is er
uitgebaggerd en een ondiepe paaisloot aangelegd. Verdere
inrichtingsmaatregelen zijn vanuit de sportvisserij ook niet nodig. Het
gevoerde visstandbeheer kan worden voortgezet. Dit beheer bestaat uit
een regelmatig onderhoudsuitzetting van (spiegel)karper. HSV Middelburg
heeft hierover overleg met het waterschap.
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Inleiding
Op verzoek van Hengelsportvereniging Middelburg is op 14 januari 2020
door Sportvisserij Nederland een visserijkundig onderzoek uitgevoerd in het
Oude Gat te Arnemuiden.
HSV Middelburg heeft het onderzoek aangevraagd om onder andere de uitzet
van spiegelkarpers te evalueren. Uiteraard is de vereniging ook
geïnteresseerd in de rest van de visstand.
Het onderzoek werd uitgevoerd met behulp van de enthousiaste
medewerking van vrijwilligers HSV Middelburg. Voorafgaand aan het
onderzoek is op 6 augustus 2019 een bezoek aan het water gebracht en een
milieu-inventarisatie uitgevoerd.
Dit rapport is als volgt opgebouwd. In hoofdstuk 2 worden het water, de
sportvisserij en het gevoerd beheer beschreven. Hoofdstuk 3 beschrijft de
uitvoering van het onderzoek en de gegevensverwerking, waarna in
hoofdstuk 4 de resultaten van de visstandbemonstering worden
gepresenteerd. Tot besluit worden in hoofdstuk 5 de resultaten besproken en
knelpunten geformuleerd. In hoofdstuk 6 worden aanbevelingen gedaan op
het gebied van visserijbeheer en inrichting. Het rapport wordt besloten met
bijlagen.

Het Oude Gat heeft een rijke historie en werd vroeger ook al als visrijk beschouwd.
Het kanaal door Walcheren werd gegraven voor een uitvaart
naar open zee. Dat was voor de vissersvloot echt te
omslachtig, zo op de zeiltjes via de spoorbrug en de sluis
naar Veere. Dat nam teveel tijd in beslag en daarom werd er
aan de 2e dijk aan de Steigerweg (Zwarte padje) een
aanlegsteiger gemaakt, waarvan nu nog een gedeelte is te
zien. Men voer dus vanaf de steigerdijk naar open zee. Voor
ons bleef het “ouwe gat” over, een water waaraan wij zomer
en winter plezier beleefden.
In mijn tijd, de jaren 1930, was het water er zo helder en
zuiver dat men het kon drinken, wat wij ook deden als we uit het veld kwamen. Ook was het rijk aan allerlei soorten
vis, waaronder de zeldzame spiegelkarper, die Sander de Nooijer vol trots toont (zie foto).
Ook was er de schubkarper, ruisvoorn, blankvoorn, paling, baars, kleine snoekbaars, stekel-baars en niet te vergeten
de vele kikkers. Tevens trok het veel vogels aan. Op de boerderij (Nieuwlands Rust), destijds van C.A.Polderdijk aan de
oude dijk, broedden er jaren aaneen 50 à 60 reigerparen, die gretig gebruik maakten van de rijkdom aan vis in het
“ouwe gat”.
’s Zomers liepen wij de rietkragen langs om eieren te zoeken van waterhoentjes en meerkoeten. En ’s winters hadden
we er ons ijsvermaak met de baanveger en de kraampjes waar men chocolademelk en koek verkocht.

http://www.arnehistorie.com/Artikelen-Fotorubriek-Gerard-de-Nooijer/het-oude-gat.html

© 2020 Sportvisserij Nederland /
HSV Middelburg
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Topografische ondergrond: © Google Maps

Overzichtskaart Oude Gat in Arnemuiden.

Het Oude Gat is een kreekrest en is een langgerekt water. Op dit deel van het
water zijn 5 palen te zien.
© 2020 Sportvisserij Nederland /
HSV Middelburg
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Algemene gegevens

2.1

Gebiedsbeschrijving
Het Oude Gat ligt aan de zuidkant van Arnemuiden. De oppervlakte is 1,67
hectare en de oeverlengte is 1710 meter. Deze getallen hebben betrekking
op de oude situatie, zonder de nieuw gegraven ondiepe zone aan de
westzijde. Van dit deel bestaan nog geen topografische kaarten. Het water is
langwerpig. De oever is grotendeels begroeid met riet, lisdodden en andere
kruiden zoals egelskop. De oever is geheel beschoeid (hout), maar er staat
wel wat begroeiing voor. De oever is steil en loopt snel af naar 70
centimeter. In het midden is het water 80-90 cm diep. Deze diepte is
gemeten in de zomer bij een lager waterpeil dan normaal. In een normale
situatie is de waterstand ongeveer 30 centimeter hoger. Aan de zuidzijde en
de noord(oost) zijde hangen ook takken in het water. Onderwaterplanten
ontbreken, wel komen waterlelies voor.
Het water is een belangrijk sportviswater voor de HSV Middelburg. De
vissers komen voornamelijk om er op karper te vissen. Daarnaast is het een
belangrijk recreatie- en jeugdviswater.

Arnemuiden heeft een rijke historie als vissersplaats.

© 2020 Sportvisserij Nederland /
HSV Middelburg
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2.2

Visrecht en bevissing
De eigenaar van het water en het visrecht is de gemeente Middelburg. De
visrechten van het water zijn verhuurd aan HSV Middelburg. Het Oude Gat is
ingebracht in de gezamenlijke lijst van viswateren behorend bij de VISpas.
De bereikbaarheid en bevisbaarheid van het water bepalen grotendeels
welke sportvisserijtypen er op het water worden uitgeoefend. De vereniging
geeft aan dat er recreatievissers, jeugdvissers en karpervissers in het Oude
Gat vissen. Door de week wordt er nauwelijks gevist, in het weekend wordt
er gemiddeld door 2 sportvissers gevist (Bijlage I).

Recentelijk is aan de noordwestzijde een ondiepe zone aangelegd. Dit kan als
een paaibaai of refugium fungeren voor vis. Daarvoor zijn nog enkele
aanpassingen nodig.

© 2020 Sportvisserij Nederland /
HSV Middelburg
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2.3

Visserijbeheer
In 2005 is een Visstandbeheerplan voor de Middelburgse wateren
verschenen (Wijmans & Beekman, 2005), waarin ook het Oude Gat is
meegenomen. In december 2004 en maart 2006 is een groot deel van het
bestand aan schubkarper kleiner dan 60 cm verwijderd.
In 2007 is baars, snoekbaars en pootaal uitgezet. In 2009 is 60 kg
blasnkvoorn uitgezet. In 2013 is 150kg spiegelkarper (K3) uitgezet en in
2014 70 kg schubkarper (K3).
In 2015 heeft de HSV een 5 jarenplan opgesteld, uitzettingen voor het Oude
Gat zijn echter vanwege leveringsproblemen niet uitgevoerd.

De zegen ligt uit en wordt langzaam binnengehaald.

© 2020 Sportvisserij Nederland /
HSV Middelburg
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3

Materiaal en Methode

3.1

Habitatbemonstering
Op 6 augustus 2019 is door twee medewerkers een verkenning van het
water uitgevoerd. Op een aantal plaatsen is de diepte en de sliblaag
opgemeten en is de sliblaag bekeken. Enkele fysisch-chemische
waarnemingen zijn uitgevoerd en er is gekeken naar het percentage
oeverplanten, het percentage onderwaterplanten en drijfbladplanten is
ingeschat.
De zichtdiepte is gemeten met een secchischijf en de watertemperatuur, de
pH, het opgeloste zuurstof en de EGV is bepaald met een Q-sense
multimeter.
De pH is een maat voor de zuurgraad van het water. Een pH lager dan
7 is zuur, boven de 7 is dit basisch.
De EGV (Elektrisch Geleidings Vermogen) is een maat voor de
hoeveelheid opgeloste zouten in het water. De EGV wordt uitgedrukt in
µS/cm (micro Siemens per centimeter). Naast gewoon zout
(natriumchloride: NaCl) zitten in wateren diverse zouten, zoals MgCl
(magnesiumchloride), KCl (Kaliumchloride) en BaCl (bariumchloride).
Het zuurstofgehalte is optimaal als het zo min mogelijk schommelt en
tussen de 5 en 10 mg per liter ligt. Koud water kan meer zuurstof
bevatten dan warm water.
De watertemperatuur moet bij voorkeur niet hoger zijn dan 22 tot 24
graden Celsius.
De zichtdiepte is een
maat voor de diepte
waarop zonlicht kan
doordringen. De
zichtdiepte wordt
bepaald met een witte
schijf met gaten of
zwarte vlakken. De
zichtdiepte is de diepte
waarop de schijf net niet
meer zichtbaar is. Het
zonlicht kan tot circa 2
maal de zichtdiepte
doordringen en waterplanten kunnen tot deze diepte ontkiemen.

© 2020 Sportvisserij Nederland /
HSV Middelburg
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Links een afbeelding van de gebruikte
elektronische meter voor de bepaling van de
waterkwaliteit.

Voor meer informatie over de waterkwaliteit
wordt verwezen naar het Basisboek
Visstandbeheer (Zoetemeyer, R.B., & B.J.
Lucas, 2007). Dit boek is ook digitaal terug te
vinden op de website van Sportvisserij
Nederland.

De zichtdiepte was circa 30 cm. Het water had een groen/grijze kleur. De pH
was 8,4 en het Elektrisch Geleidings Vermogen was 898 µS/cm. De
watertemperatuur was 21,9 graden en het zuurstofgehalte was 5,8 mg/liter.
Deze gegevens zijn normaal te noemen. Het zuurstofgehalte is wel aan de
lage kant voor een zonnige dag. Het EGV geeft aan dat het water zoet is.
De baggerlaag bestaat voornamelijk uit een tot 20 cm dikke laag grijze
zachte slib. Er zitten geen of nauwelijks onverteerde organische delen in. In
het doodlopende deel aan de noordwestzijde en helemaal in het oosten
liggen bij de inhangende takken van de bomen wel lagen onverteerd blad en
ander organisch materiaal. De hoeveelheden geven echter geen aanleiding
om maatregelen te nemen.

Op de foto is duidelijk de houten beschoeiing te zien, het groen/grijze water
en het lage waterpeil in de zomer van 2019. Merk op dat het meeste riet op
de kant staat en niet in het water.
© 2020 Sportvisserij Nederland /
HSV Middelburg
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De gemeente heeft de vereniging laten weten dat de overstorten zijn
gesaneerd. Bij hevige regen loopt er nog wel water in het Oude Gat,
waarschijnlijk is dat regenwater.
Het water kan nog steeds als voedselrijk worden getypeerd door de
voedselrijke kleilaag en de vrij geringe gemiddelde diepte, waardoor het
water vrij snel opwarmt.
Uit het VBP 2005 (Wijmans & Beekman, 2005), zie ook Bijlage II:

Verder wordt opgemerkt in het VBP dat er riool overstorten aanwezig zijn en
dat de zuurstofmetingen een gemiddelde zijn van de zomer van 2004. Vaak
worden metingen overdag uitgevoerd, terwijl de zuurstofwaarden in de
vroege ochtend op het laagste niveau liggen.

3.2

Visonderzoek
De visstandbemonstering is uitgevoerd met behulp van een zegen- en
elektrovisserij. Met de zegen wordt op het open water gevist, met het
elektrovisapparaat wordt in de oever tussen riet en takken gevist. Hierdoor
wordt een goed beeld verkregen van de visstand. De zegenvisserij is
uitgevoerd door visserijbedrijf Kooistra-Schot. Er is gevist met een zegen
van 160 meter. De elektrovisserij is uitgevoerd door Sportvisserij Nederland.
De vis is gemeten door medewerkers van Sportvisserij Nederland. De
gegevens zijn ingevoerd in het computerprogramma Piscaria. Piscaria is de
landelijke databank van STOWA en Sportvisserij Nederland.

Een prachtige spiegelkarper van het oude bestand (74 cm, 8690 gram).
© 2020 Sportvisserij Nederland /
HSV Middelburg
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In Het Oude Gat zijn 6 zegentrekken uitgevoerd. Hiermee is circa 0,61
hectare afgevist. Tijdens de elektrovisserij is 1054 meter afgevist.

Topografische ondergrond: © Topografische Dienst, Emmen

Figuur 3.1

Overzichtskaart uitgevoerde visserijen.

Eén van de fraaie snoekbaarzen uit het Oude Gat.
© 2020 Sportvisserij Nederland /
HSV Middelburg
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4

Resultaten visserijkundig onderzoek

4.1

Soortensamenstelling
Tijdens de bemonstering van het Oude Gat zijn in totaal zes vissoorten
gevangen. Er zijn bijna 600 exemplaren gevangen, met een totaal gewicht
van 153 kilo. In de onderstaande tabel zijn van de gevangen vissoorten het
aantal, gewicht en de lengte weergegeven.

Tabel 4.1
Vissoort

Globaal overzicht van de gevangen vissoorten.
Aantal

Baars
Blankvoorn
Karper
Spiegelkarper
Aal
Rietvoorn
Snoekbaars

27
514
17
1
6
14
14

Totaal

593

Minimum Maximum Hoeveelheid
lengte (in lengte (in (in kg)
cm)
cm)
6
19
0,4
7
30
12
42
78
88,9
74
74
7,7
80
90
7,4
10
17
0,3
19
75
36,6

Minimum
gewicht
(in g)
2
3
1193
7727
1005
10
47

Maximum
gewicht
(in g)
87
358
8088
7727
1466
59
3994

153,3

N.b. Karper en spiegelkarper behoren tot dezelfde soort maar zijn voor de overzichtelijkheid apart weergegeven.

Relatieve aantals-aandeel
Karper
3%
Spiegelkarper
<1%

Rietvoorn
2%

Blankvoorn
88%

Snoekbaars
2%
Aal
<1%
Baars
5%

De vangst bestond qua aantallen voornamelijk uit blankvoorn (88%). In
werkelijkheid zal dit aandeel nog wel hoger liggen, want in de takken aan de
zuidwestelijke deel zijn niet alle kleine blankvoorns opgeschept. Naar
schatting is hier 10-20 kilo blankvoorn niet geschept. De overige soorten
hebben maar een aandeel in de vangst van enkele procenten.

© 2020 Sportvisserij Nederland /
HSV Middelburg
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Relatieve gewichts-aandeel

Spiegelkarper
6%
Rietvoorn
<1%

Snoekbaars
25%

Karper
61%

Aal
<1%
Baars
<1%
Blankvoorn
8%

Qua vangstgewicht is de verdeling als volgt. Karper en snoekbaars zijn
verreweg de belangrijkste soorten. Blankvoorn heeft een aandeel van 8%.
Indien de niet geschepte en verwerkt vis wordt meegeteld, zal het aandeel
slechts enkele procenten stijgen, vanwege het geringe gewicht van de
blankvoorns.

4.2

Lengte-frequentie en conditie
Omdat de gevangen soorten en de lengteverdeling van de tien onderzochte
locaties in hoge mate overeenkomen, zijn de lengtefrequentieverdelingen
voor het hele gebied gemaakt en niet voor beide delen afzonderlijk. Voor
relevante vissoorten wordt de conditie ook weergegeven. Als maat voor de
conditie van de vis wordt genomen de verhouding tussen het gemeten
gewicht en het ‘normaalgewicht’ van de vis. Wanneer de conditiefactor
kleiner is dan 0,9 is de conditie van de vis onvoldoende. Ligt de
conditiefactor tussen de 0,9 en 1,1 dan is de conditie voldoende. Is de
conditiefactor groter dan 1,1 dan is de conditie goed. Voor enkele vissoorten
zijn flinke variaties in de conditie te zien, dit is een gevolg van de harde wind
tijdens de bemonsteringsdag. Van baars kan geen conditiediagram worden
weergegeven.

© 2020 Sportvisserij Nederland /
HSV Middelburg
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LF diagram voor Baars
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Baars
Van de vissoort baars zijn 685 vissen
gevangen. De kleinste was 4 cm, de
grootste was 22 cm. De conditie van de
baarzen is voldoende tot zeer goed. Baars
is een vissoort die vroeg in het seizoen
paait, waarschijnlijk hebben de baarzen met
een zeer goede conditie veel kuit of hom
gehad.

Lengte in cm.

Blankvoorn
In het Oude Gat zijn 514 blankvoorns gevangen (exclusief 10-20 kilo), deze
aantallen mogen dus minstens verdubbeld worden. De kleinste blankvoorns
hadden een lengte van 7 cm. De blankvoorns van 7, 8 en 9 cm behoren tot
de zogenaamde 0+ jaarklasse en zijn geboren in het voorjaar van 2019. De
grootste blankvoorn had een lengte van 30 cm. De conditie van de
blankvoorns was voldoende.
Conditiediagram voor Blankvoorn

LF diagram voor Blankvoorn
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Karper
De karper is voornamelijk tijdens de elektrovisserij in het noordoostelijke
deel tussen de takken gevangen. Van deze soort zijn 17 exemplaren
gevangen (exclusief 1 spiegelkarper van 74 cm) met een lengte van 42-78
cm. De conditie van de karpers was voldoende tot goed.
Conditiediagram voor Karper

LF diagram voor Karper
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Rietvoorn
Van de plantenminnende vissoort rietvoorn zijn 14 exemplaren gevangen. De
kleinste ruisvoorns waren 10 cm, de grootste ruisvoorn was 17 cm. De
conditie van de ruisvoorns was gemiddeld gezien voldoende.
Conditiediagram voor Rietvoorn

LF diagram voor Rietvoorn
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Snoekbaars
Van de roofvissoort snoekbaars zijn 14 stuks gevangen. De vissen hadden
een lengte tussen de 19 en 75 cm. De conditie van de vissen was voldoende.
Conditiediagram voor Snoekbaars

LF diagram voor Snoekbaars
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Aal
Van aal zijn 6 exemplaren gevangen. De kleinste was 80 cm, de grootste
was 90 cm. De vissen hadden een goede conditie.
Conditiediagram voor Aal

LF diagram voor Aal
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5

Bespreking en knelpunten

5.1

Bespreking
Soortsamenstelling
In totaal zijn 6 vissoorten gevangen, de visstand is daarmee soortenarm.
Normaal worden bij visserijkundige onderzoeken 9-11 soorten gevangen.
Vergeleken met de bemonstering in 2004 zijn de giebel en de graskarper
niet meer gevangen. De graskarper wordt uitgezet als waterplantenbestrijder
en plant zich niet voort in Nederland. Het is daarom logisch dat deze soort
niet meer is aangetroffen. In 2004 was de blankvoorn ook de meest
voorkomende cyprinide en werden de vissoorten brasem en snoek niet
aangetroffen. Waarom brasem en snoek niet worden aangetroffen is
onduidelijk. De omstandigheden voor brasem zijn goed, de brasem houdt
ook van troebel water, net als snoekbaars. Ook het zoutgehalte (EGV) is niet
beperkend. Aal wordt minder gevangen, waarschijnlijk omdat de soort niet
meer wordt uitgezet en omdat de aal het water niet kan bereiken.
Lengtesamenstelling
Van baars en blankvoorn zijn de 0+ jaarklassen sterk aanwezig. Oudere
jaarklassen komen relatief weinig voor. Oudere jaarklassen zullen ten prooi
vallen aan aalscholvers (en andere visetende vogels) en snoekbaars. Van
snoekbaars is een 0+ jaarklasse aangetroffen en een cohort oudere vissen.
De kleinste vissen behoren tot de 0+ jaarklasse dat wil zeggen dat ze zijn
geboren in het voorjaar van 2019. De vissen hebben een lengte bereikt,
waarmee ze de winter kunnen overleven. Ook hier lijken 2 tot 3 jaarklassen
te ontbreken. Dat is opmerkelijk, omdat de zomers van 2018 en 2019 warm
waren en dat warme zomers meestal goede jaarklassen snoekbaars
opleveren.
De karper is ten opzichte van 2004 toegenomen in gemiddelde lengte. In
december 2004 en maart 2006 is er afgevist op Oude Gat. Een groot deel
van het karperbestand (schubkarpers <60cm) is er toen onttrokken.
Milieugegevens
Uit de milieubemonstering in de zomer van 2019 zijn geen opmerkelijke
zaken naar voren gekomen. Wel is de maximale diepte van het water gering,
wat in een strenge winter vissterfte kan veroorzaken.

5.2

Knelpunten
Visstand
Tijdens de bemonsteringen zijn maar een gering aantal vissoorten gevangen.
De visstand is eenzijdig qua opbouw. De snoekbaars en de karper zorgen
voor een redelijk hoog vangstgewicht. Vaak zijn alleen de kleinere
exemplaren van vissoorten aanwezig. Vissen groter dan 20 centimeter zijn
nauwelijks aangetroffen. Er is voor de recreatievisser geen aantrekkelijk
visbestand aanwezig omdat brasem ontbreekt in het Oude Gat. Dit is
overigens geen echt probleem, op andere wateren in de buurt heeft de

© 2020 Sportvisserij Nederland /
HSV Middelburg

18

- Bespreking en knelpunten -

recreatievisser volop kansen. De karpervisser en de snoekbaarsvisser
hebben wel goede kansen op dit water.

Waterkwaliteit
Het Oude Gat heeft geen delen met dieper water waar vissen gedurende
zuurstofarme perioden hun toevlucht kunnen zoeken. Grote vissen hebben
de meeste zuurstof nodig en zullen bij extreme omstandigheden, zoals bij
langdurige ijsgang, het eerst overlijden. Naast baggeren kunnen vissen
acuut overlijden bij overstorten van het riool, maar ook tijdens lage
zuurstofwaarden die kunnen ontstaan gedurende lange perioden met warm
weer. Blijkbaar heeft dit de afgelopen twee zomers met warm tot extreem
warm weer niet geleid tot sterfte.
Inrichting
Op het gebied van inrichting zou veel verbeterd kunnen worden aan het
Oude Gat, maar daar staan onevenredig hoge kosten tegenover. De visstand
zal er slechts minimaal door veranderen. De waterkwaliteit zal ook sterk
moeten verbeteren voor een meetbaar resultaat. Vooralsnog wordt dit niet
haalbaar geacht. De Hengelsportvereniging Middelburg is voorlopig tevreden
met de visserijmogelijkheden in dit water en wil dit zo houden. De paai- en
opgroeigebieden voor jonge vis kunnen verbeterd worden door in de recent
gegraven geul vissenbossen te plaatsen. De vissenbossen kunnen zodanig
geplaatst worden dat de aalscholver ze moeilijk kan passeren. Verderop in
de geul kunnen vanaf de oever takkenbossen in de oever worden gelegd, die
begroeid raken.

5.3

Visstand 2004
De visstand is in het kader van een Visstand Beheer Plan Middelburgse
wateren bemonsterd in december 2004. De gegevens over de visstand zijn
opgenomen in Bijlage II. Hieruit blijkt dat blankvoorn toen ook al de meest
voorkomende vissoort was qua aantallen, gevolgd door karper. De karper
was verreweg de belangrijkste soort qua gewicht. De karper kwam vaker
voor (377 stuks, 673,9 kg), maar de karpers waren wel kleiner. In 2004 was
het gemiddelde gewicht 1,8 kilo; in 2020 is dit gestegen naar 5,4 kilo.
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6

Aanbevelingen

6.1

Visserijbeheer
HSV Middelburg heeft het beheer van dit water ingezet als jeugdviswater en
karperwater met een vrij extensieve bezetting. Dit houdt in dat de vissen
gemiddeld vrij zwaar kunnen worden. Voor beheer is dan niet veel meer
nodig dan om de 4-6 jaar wat karper (onderhoudsbezetting) uit te zetten.
Daarvoor voert de verenging ook overleg met het Waterschap en de
gemeente. De brasem lijkt een geschikte vissoort om uit te zetten in dit
water. De vereniging moet een afweging maken of deze voedselconcurrent
van de karper uitgezet gaat worden als interessante vissoort voor de jeugd,
of dat een ander water van de vereniging geschikter is als jeugdviswater.

6.2

Inrichting
Als maatregel om Het Oude Gat geschikter te maken voor de jeugdige visser
zouden vissenbossen aangelegd kunnen worden. Een voorbeeld van een
vissenbos is weergegeven in Bijlage III. De vissenbossen kunnen ook
aangelegd worden in de nieuw gegraven baai aan de noordwestzijde. Door
ze strategisch te plaatsen hebben de aalscholvers geen of moeilijk toegang.
Verderop in de geul kunnen dan
takkenbossen worden gelegd vanaf de
oever. Dit is een goed paaisubstraat en
biedt jonge vis uitstekende beschutting.
Foto links: Na aanbrengen van de
takkenbossen is duidelijk te zien dat vanuit
de oever riet het water ingroeit. Op de
takken groeien algen, slakken en
mosseltjes.
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6.3

Factsheet visserij
Visrechthebbenden hebben de verantwoording om goed visserijbeheer uit te
voeren op hun wateren. Vaak is er geen duidelijk visserijbeheer of is dit niet
goed vastgelegd. De leden en de betrokken overheden hebben geen inzicht
in het visserijbeheer van de vereniging, wat kan zorgen voor onbegrip en
misverstanden. Een middel bij het vormen en vastleggen van het
visserijbeheer is de factsheet. Om hengelsportverenigingen hierbij te
ondersteunen heeft Sportvisserij Nederland de factsheetmodule ontwikkeld.
HSV Middelburg heeft voor de meeste wateren een factsheet opgesteld. De
factsheet van het Oude Gat is opgenomen in Bijlage I.

Op sommige delen kwam veel kleine blankvoorn tussen de begroeiing vandaan.
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6.4

Overige zaken
Vervolgonderzoek
Eventueel kan over een aantal jaren weer een visserijkundig onderzoek
worden uitgevoerd, om opnieuw de samenstelling en kwaliteit van de
visstand vast te leggen. Er kan dan worden bekeken in hoeverre de
voorgestelde maatregelen zijn uitgevoerd en wat voor effect deze
maatregelen op de visstand hebben gehad. Ook kan dan worden bekeken of
aanvullende maatregelen wenselijk zijn.
Hengelvangstregistratie
Sportvisserij Nederland heeft een website en app ontwikkeld voor het
registreren van vangsten. Het registreren van vangsten vinden veel
sportvissers een leuke bezigheid, die nu leuker en makkelijker is. Vangsten
zijn te registreren op www.mijnvismaat.nl. De app is gratis te downloaden.
Voor meer informatie mail naar: info@mijnvismaat.nl
De online verenigingsservice
Sportvisserij Nederland werkt samen met de federaties aan een optimale
service naar de verenigingen toe. Deze service wordt aangeboden via de
website www.hsvservice.nl (ook te benaderen via
www.sportvisserijnederland.nl). Hier vindt u praktische informatie over:
• bestuur
• controle
• jeugdwerk
• promotie
• visstandbeheer
• vrijwilligers
• wedstrijden
• ledenactiviteiten
De informatie is in de vorm van infobladen, handleidingen, veldgidsen en
brochures beschikbaar als downloads (PDF). U vindt op de verenigingsservice
ook informatieve (instructie)video's en de mogelijkheid om materialen te
bestellen, een online cursus te volgen of u op te geven voor een praktische
cursus bij Sportvisserij Nederland. Met de informatie op de
verenigingsservice kunnen verenigingen en hun vrijwilligers direct aan de
slag met hun activiteiten.
Subsidie
Het Fonds Verbetering Sportvisserijmogelijkheden heeft als doel activiteiten
van de aangesloten hengelsportverenigingen te stimuleren en duurzame
verbetering van de sportvisserijmogelijkheden te ondersteunen. Het Fonds
Verbetering Sportvisserijmogelijkheden kan activiteiten ondersteunen op het
gebied van voorzieningen aan het viswater, voor de visstand of voor de
sportvissers.
De activiteiten kunnen heel divers zijn. Om een idee te geven: aanleg van
een paaigebied, een beluchtingsinstallatie, beschermingsconstructies tegen
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aalscholvers, een schuilhut, een eigen clubhuis, trailerhellingen, vissteigers,
visbotenhavens, etc.
Belangrijk is dat het vernieuwende activiteiten zijn met een wezenlijk
toegevoegde waarde voor de sportvisserij. Er moet een kort maar goed
onderbouwd plan worden ingediend, waarbij ook de financiering duidelijk
moet zijn aangegeven (andere externe financiers, eigen financiële bijdrage
en inzet) inclusief de realisatie termijn. Reguliere activiteiten en
beheersactiviteiten komen niet voor subsidie in aanmerking ..

Literatuur
STOWA, 2010. Handboek Hydrobiologie. Deel 13: Vis Werkvoorschrift A 26.
Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer. September 2010. STOWA,
Utrecht.
Wijmans, P.A.D.M. & J. Beekman, 2005. Visstandbeheerplan Middelburgse
wateren 2005-2010. Organisatie ter Verbetering van de Binnenvisserij,
augustus 2005.
Zoetemeyer, R.B., & B.J. Lucas, 2007. Basisboek visstandbeheer.
Sportvisserij Nederland, Bilthoven.

Bijlagen
Bijlage I

Factsheet ....................................................................... 24

Bijlage II

Milieu- en visstandgegevens 2004 ..................................... 26

Bijlage III Vissenbossen .................................................................. 28

© 2020 Sportvisserij Nederland /
HSV Middelburg

23

- Oude Gat in Arnemuiden -

Bijlage I

Factsheet

© 2020 Sportvisserij Nederland /
HSV Middelburg

24

- Bijlagen -

© 2020 Sportvisserij Nederland /
HSV Middelburg

25

- Oude Gat in Arnemuiden -

Bijlage II

Milieu- en visstandgegevens 2004

© 2020 Sportvisserij Nederland /
HSV Middelburg

26

- Bijlagen -

December 2004

© 2020 Sportvisserij Nederland /
HSV Middelburg

27

- Oude Gat in Arnemuiden -

Bijlage III

Vissenbossen

© 2020 Sportvisserij Nederland /
HSV Middelburg

28

- Bijlagen -

© 2020 Sportvisserij Nederland /
HSV Middelburg

29

Sportvisserij Nederland
Postbus 162
3720 AD Bilthoven

