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Voorwoord
In 2004 is op verzoek vanuit de hengelsportvereniging door de toenmalige OVB (Organisatie ter
Verbetering van de Binnenvisserij, tegenwoordig Sportvisserij Nederland) een Stedelijk
Visstandbeheerplan geschreven. Hierin is de visie van de HSV met betrekking tot het visstandbeheer,
de inrichting en het beheer van de Middelburgse Stadswateren als viswater en zijn de
visserijmogelijkheden vastgelegd. Tevens is er een visserijkundig onderzoek uitgevoerd op de
Veersche Kreek en bijbehorend rapport opgesteld.
Door samenwerking met, en inspanningen vanuit, de Gemeente Middelburg en het Waterschap
Scheldestromen zijn er de afgelopen tien jaar sterke verbeteringen opgetreden in en rond het
viswater.
Binnen de HSV bestaat de behoefte om een duidelijk pad vooruit te schetsen. Graag willen wij langs
de waterkant optimaal van onze hobby kunnen blijven genieten. Streven hierbij is een ecologisch
gezond water waarin door eenieder verschillende visdisciplines uitgeoefend kunnen worden.
Daarnaast is het prettig om voor alle partijen te weten waar wij gezamenlijk naartoe willen werken.
Ook is het belangrijk om onze leden duidelijk te informeren wat het beleid komende jaren behelst.
Vanuit deze gedachte is dit vijf jarenplan opgesteld.
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Samenvatting
Terugkijkend op de afgelopen jaren kan er gesteld worden dat we op de goede weg zijn. De wateren
laten verbeteringen zien en de samenwerking met Gemeente Middelburg en het Waterschap
Scheldestromen verloopt bijzonder prettig. Het gevoerd beheer op de verenigingswateren is
ecologisch en de visstand wordt steeds meer divers. Er is voor de Middelburgse visser een breed
areaal aan wateren beschikbaar waarin elk, en op wat voor niveau of voorkeur, zijn vis kan vangen.
De waterkwaliteit laat verbetering zien en knelpunten als riooloverstorten worden actief verminderd.
Diverse paai- en opgroeigebieden zijn op de wateren uit de verschillende visies aangelegd en de vis
maakt hier dankbaar gebruik van. Ook aan het baggeren wordt aandacht besteed en het her
uitdiepen van overwinteringsplekken behoort tot de mogelijkheden.
De visstand kan zich op diverse wateren zelf onderhouden. De aanwas van jonge (roof)vis is op een
aantal wateren ook mogelijk. De overmatige aanwezigheid van kleine schubkarper is omgezet in een
naar de draagkracht van het betreffende water gerelateerde bezetting. Om een meer divers bestand
te verkrijgen zijn er verschillende typen spiegelkarpers uitgezet.
Het ontbreken van schuil-, paai- en opgroeiplekken op verschillende wateren manifesteert zich door
het ontbreken van jaarklassen en een kleine soortpopulatie. Dit knelpunt kan met geringe kosten
efficiënt weggenomen worden door natuurlijke structuren in het water aan te brengen. Ook het op
kleine schaal aanpassen van de oever kan een grote impact hebben.
De mogelijkheid om kleinschalig zelf vis op te kweken bestaat en biedt kansen om bestanden aan te
vullen. Het uitzetten van, onder andere, karper dient in de toekomst slechts in kleine hoeveelheden
te geschieden. Karper ziekten zijn een gevaar voor het voortbestaan van de opgebouwde populatie.
Door komende vijf jaren op kleine schaal gericht vis uit te zetten kunnen de visbestanden nog verder
verbeterd worden.
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Inleiding
In het plan dat voor u ligt worden de gestelde doelen uit het Visstandbeheerplan Middelburgse
Stadswateren 2005-2010 afgezet tegen de behaalde resultaten. De huidige situatie wordt voor de
wateren welke de HSV pacht besproken en puntsgewijs zullen de toentertijd gestelde doelen en
aangedragen maatregelen nagelopen worden. Tenslotte worden de huidige knelpunten belicht en
worden mogelijke oplossingen aangedragen.
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Huidige situatie & gestelde doelen
Viswater
In het Visstandbeheerplan Middelburgse Stadswateren 2005-2010 (hierna VMS 05-10) is uitgebreid
beschreven hoe op basis van milieukenmerken een viswatertypering gemaakt is. Deze is voor de
wateren welke binnen de pacht van de HSV vallen in grote lijnen nagenoeg onveranderd gebleven.
Voor de stadswateren betekend dit dat het gaat om ondiepe stilstaande wateren. De mate van
waterplanten bedekking en eutrofiëring zijn hierbij sturende factoren voor de visstand. Hieronder
wordt behandeld hoe de situatie tot eind 2014 er uit ziet.
Een van de knelpunten voor 2005 waren de brede rietkragen langs de Vest. Vanuit de HSV is er in
samenwerking met de Gemeente Middelburg een kaart opgesteld met kanten welke vrij gehouden
worden van riet, buiten het broedseizoen. Daarnaast heeft de HSV deel genomen aan de
projectwerkgroep bolwerkplan. Hieruit is onder andere voortgevloeid dat de koppen van de bochten
voor de molens vrij gehouden worden.
Ook het ontbreken van afvalbakken op voornamelijk de Veerse kreek werd door leden als
problematisch ervaren. Deze zijn door Staatsbosbeheer geplaatst en worden door de bestuursleden
van de HSV met regelmaat geledigd.
Het aanleggen van migratie mogelijkheden voor vis was ook een aangekaart punt. Het Waterschap
Scheldestromen heeft bij de bouw van het nieuwe gemaal Poppekinderen een vispassage aangelegd.
Regelmatig wordt er onderzoek naar de werking hiervan gedaan. Van het voorjaar tot de zomer is de
trek van glasaal aan de gang. Tijdens een meting in april 2014 is er zelfs een piek van 300 glasalen per
nacht gemeten (bron: www.scheldestromen.nl)!
De zichtdiepten zijn voor de meeste wateren (behalve de Griffioen, Veldzicht en diverse wateren in
de Magistraatwijk) nog steeds laag. Op de wateren waar tijdens de visstandbemonstering een deel
van de karperpopulatie weggehaald is, is wel enige verbetering te zien. Zo is de opwerveling van slib
op onder meer het Oude Gat en de Middelburcht minder geworden en zijn hier tijdens periodes
hogere zichtdiepten waar te nemen. Denk hierbij vooral aan het voor- en najaar en dan met name
gedurende de explosieve toename van watervlooien. De Griffioen heeft door de afname van de
vispopulatie en de bedekkingsgraad van eendenkroos gedurende het gehele jaar kraakhelder water.
Ook in delen van Dauwendaele en Middelburg Zuid is er helder water met, al dan niet, waterplanten
te vinden.
De zuurstofgehalten hebben sinds het uitvoeren van baggerwerkzaamheden en het saneren van
riooloverstorten, op een enkele keer na, geen acute problemen meer opgeleverd voor de visstand. In
december 2009 heeft er op Dauwendaele een vissterfte plaatsgevonden n.a.v. een riooloverstort. De
bodem van dit water heeft plaatselijk nog een niet al te frisse geur, maar de visstand ondervind hier
geen directe hinder van. Ook in augustus 2010 heeft er op de Veste één maal een vissterfte van zo’n
100 karpers opgetreden. Door de hevige regenval kon de riolering het niet aan. Gedurende de hevige
regenval van de zomer van 2014 is er op de Noordvest een melding geweest van stankoverlast, de
waarschijnlijke overstort is echter niet van die mate geweest dat de vis hier niet voor heeft kunnen
vluchten. Het saneren is echter een doorlopend proces en afgelopen jaren is er hard gewerkt aan het
verminderen van vuiluitworp van rioolstelsels.
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Foto: PZC (vissterfte Vest)

Foto: H.B. Slieker (voorjaarsziekte karper)

Zo is in het Gemeentelijk Rioleringsplan Middelburg 2009-2012 (GRM 09-12) onder andere te lezen
dat een van de doelstellingen het voorkomen van verontreiniging van oppervlaktewater is. Dit wordt
bereikt door reinigen, vervangen, renoveren, preventief onderhoud gemalen & andere objecten,
afkoppelen hemelwater van gemengde stelsels, etc. Tot en met 2008 was ruim één derde van de
overstortputten gemengde stelsels reeds gesaneerd.
Een concreet voorbeelden is het (schoon) hemelwaterriool van een deel van de Griffioenwijk direct
in Domburgse watergang afvoeren. Dit heeft als voordeel dat de Vest hierdoor ook nog eens verzoet,
wat weer van positieve invloed op de visstand kan zijn. Ook in Klarenbeek is een soortgelijk project
afgerond. Na uitvoering van het maatregelenpakket om de riolering te laten voldoen aan de
zogenaamde basisinspanning (zie GRM 09-12), zal vanaf 2008 het waterkwaliteitsspoor worden
gevolgd. Dit is een tweede stap in het verbeteren van de waterkwaliteit, die uitgaat van het
oppervlaktewater, en niet van de riolering. Gemeente zal dan met Waterschap onderzoeken of de
reeds uitgevoerde maatregelen het beoogde effect hebben gehad op het ontvangende
oppervlaktewater. Bekende knelpunten zullen daarbij nader onderzocht worden. Hierbij moet
gedacht worden aan het meten van overstortfrequenties en –hoeveelheden van overstorten die
lozen op waterpartijen waarvan de waterkwaliteit achterblijft bij de norm. De wijk Dauwendaele is
als pilotproject aangewezen. In Dauwendaele zijn veel overstorten geheel dichtgezet, en de
resterende zijn verhoogd. Het verse regenwater wat in de waterpartij welke door de wijk loopt
uitkomt zou voor verbetering van de waterkwaliteit moeten zorgen. De verwachting is dat
uiteindelijk dit traject voor geheel Middelburg zal worden gevolgd.
Tenslotte zijn enkele cijfers uit het GRM 09-12 nog belangrijk om te noemen. Zo zijn in de periode
2003-2008 in de Griffioen 6 stuks, Arnemuiden 4 stuks en Dauwendaele 18 stuks riooloverstorten
aangepast. Ook hebben er op diverse locaties renovatie- en afkoppelwerken plaatsgevonden.
De meeste wateren behoren nog steeds tot het brasem-snoekbaars viswatertype1. Voor de brakke
wateren komt de werkelijke situatie niet geheel overeen, maar bied voldoende leidraad voor het te
voeren beleid.

1

Visstandbeheerplan Middelburgse Stadswateren 2005-2010
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Baggerwerkzaamheden en overwinteringsgebieden
Vanaf 2004 is de Vest uitgebaggerd en is zo een gezondere bodem met een aantal (natuurlijke)
overwinteringsplekken gerealiseerd. Het deel Langevielevest tot Vlissingsevest bevat zo een aantal
diepere (>1.50m) delen. Gedurende 2005 zijn o.m. delen van de Griffioenvijvers gebaggerd.
Op de Griffioen is in 2006 een overwinteringsplek aangebracht, en wel onder de kant langs de
Europalaan t.h.v. het bejaardentehuis. Het jaarlijks of tweejaarlijks uitdiepen van zo’n plek is in de
praktijk een niet te behalen doelstelling gebleken. Indien de visstand niet explosief toeneemt en er
geen enorm dikke ijslaag ligt, moet de vis het met de huidige diepte van rond een meter moeten
kunnen overleven. Voor 2015 staat het westelijke deel ten noorden van Middelburg op de planning
voor baggerwerken2. Na peiling wordt dan besloten om tot baggeren over te gaan. Indien de
werkzaamheden plaats vinden, dan zou in overleg met de Gemeente Middelburg geopteerd kunnen
worden overwinteringsplekken mee te graven.
Ook in 2007 zijn op het Oude Gat, de Dauwendaelse wateren, de Gapingse watergang en de Veerse
kreek de baggerwerkzaamheden afgerond wat voor meer diepte en minder fermenterende bodem
heeft gezorgd en dus een betere overlevingskans bij strenge vorst.

Foto’s: PZC (baggerwerkzaamheden Dauwendaele)

Ook andere water(gang)en zij volgens het Waterplan Middelburg (2004) uitgebaggerd.
Daarnaast is door de komst van het nieuwe gemaal Poppekinderen een deel van de Vest ontlast. Het
water uit de polder hoeft nu niet meer door de Vest richting het Boreel gemaal getrokken te worden.
Dit komt de kwaliteit van water, oevers en zichtdiepte ten goede. Hier profiteert ook de visstand van.
Vanaf 2012 is de Veerse Kreek onder handen genomen. Delen zijn uitgebaggerd, de kuilen
dichtgestort en stroken oever heringericht. Dit laatste wordt in de volgende paragraaf besproken.

Paai en opgroeigebieden
In het VMS 05-10 was in alle wateren een gebrek aan paai- en opgroeigebieden geconstateerd.
Ondergedoken waterplanten en moeras en oeverplanten werden genoemd als goede paai- en
opgroeimogelijkheden. Drijfbladplanten zijn voornamelijk als opgroeigebied geschikt. Met
uitzondering van het Oude Gat en de Griffioen waren ondergedoken of drijfbladplanten nergens
aangetroffen. Voor de wateren uit de visie “matig brak” is dit te verklaren aan de hand van het hoge
chloridegehalte en het feit dat deze waterplanten hierin niet gedijen. In het plan wordt voor de
wateren uit de visie “zoet tot licht brak” geconcludeerd dat voor planten minnende vissoorten zoals
snoek, ruisvoorn en zeelt de paai en opgroeimogelijkheden vrij beperkt zijn.
Als maatregel wordt het aanleggen van natuurlijke oevers, plasbermen en ‘paai-baaien’ genoemd.
Sinds het verschijnen van dat plan is er op dit gebied een sterke verbeterslag voor de visstand
behaald.

2

bron: website Waterschap Scheldestromen
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In onder andere de Domburgse, St. Laurense en Gapingse watergang is de waterberging vergroot
door het aanleggen van natuurvriendelijke oevers. Bij een hoge(re) waterstand in het voorjaar wordt
dit gebied door voornamelijk karper en voorn gebruikt als paaigrond. Gedurende het gehele jaar is
het tevens een uitstekende plek voor het zich ontwikkelen van allerlei kleine waterorganismen. Denk
hierbij bijvoorbeeld aan de aas- en (brak)watersteurgarnaal. Ook watervolgels weten deze plekken te
waarderen. Voor ons als vissende natuurliefhebbers betekend dit meer kans op natuurlijke
voortplanting van een aantal vissoorten en een gezondere visstand door het toenemend
voedselaanbod. In de Gapingse watergang is er bijvoorbeeld een toename van de hoeveelheid
ruisvoorn in 2014 waargenomen. Hierbij gaat het veelal nog om exemplaren <15cm, maar dit is zeker
hoopvol voor de toekomst.

Foto’s: Waterschap Scheldestromen (Gapingse watergang na baggeren en met natuur vriendelijke oever)

Op het hoofddeel van de kreek (Grote Kreek) zijn tevens natuurvriendelijke oevers aangelegd. Deze
oevers neigen zelfs tegen het idee van een paai-baai aan. De vis kan zich hier voortplanten,
verschuilen en opgroeien in ondiep water welk op verschillende punten door middel van duikers in
verbinding staat met het hoofddeel van de kreek. De verwachting is dat de jonge vis zich hier dan ook
veelvuldig op zal houden. Tevens is deze plek een uitstekende schuilplaats tegen aalscholvers.
Ook op de wateren uit de visie “zoet tot licht brak” zijn er natuurvriendelijke oevers gerealiseerd. Zo
zijn onder meer op de Griffioen en Dauwendaele oeverdelen ingericht zodat plant- en
waterorganismen zich hier kunnen ontwikkelen. Vanwege het ondiepe karakter van deze oevers is
hier voor vis (nog) geen opgroei gebied. Echter is het wel zo dat het voor de ontwikkeling en
beschikbaarheid van (vis)voedsel een positieve invloed heeft gehad. Ook heeft de Gemeente
Middelburg op een aantal plekken, onder meer de Middelburcht, drijfbladplanten in de vorm van
waterlelies geplant.

Foto: PZC (heraanleg oever Dauwendaele)
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Visstand
In december 2004 is door de toenmalige OVB een visserijkundig onderzoek uitgevoerd naar de
visstand van de Middelburgse stadswateren en die van de Veerse Kreek. Hierbij zijn de
soortensamenstelling, de lengte-opbouw van de verschillende vissoorten, de groei en de conditie van
de gevangen vissen vastgesteld. De exacte gegeven zijn terug te vinden in het VMS 05-10 en rapport
visserijkundig onderzoek Veersche Kreek. Samenvattend kan gesteld worden dat er 12 verschillende
vissoorten aangetroffen zijn. Blankvoorn was wat betreft aantallen de meest aangetroffen vissoort,
gevolgd door karper. Wat betreft het gewicht werd de vangst in alle wateren gedomineerd door de
karper. De OVB stelt als conclusie dat de visstand vrij eenzijdig is. Hieronder volgt een samenvatting
van de aangetroffen situatie tijdens het visserijkundig onderzoek.
Wateren visie ”matig brak”
Vesten:
De karper >40cm verkeerde in voldoende conditie, groei was langzaam te noemen. De conditie van
de ruisvoorn was voldoende tot zeer goed, de groei normaal.
Veerse kreek:
De karper verkeerde in onvoldoende conditie, ook de groei was erg langzaam. De conditie van de
snoekbaars was tussen de 20-30cm voldoende, grotere exemplaren vertoonden bij toenemende
lengte een steeds minder goede groei. De blankvoorn verkeerde in voldoende tot goede conditie. De
groei was tot het derde levensjaar snel, hierna nam deze af naar gemiddeld tot snel. De ruisvoorn
verkeerde in voldoende tot goede conditie, de groei was tot het tweede levensjaar snel. De
groeisnelheid was in de jaren daarna gemiddeld. De conditie van de gevangen baarzen was
voldoende.
Voor boven besproken wateren wordt het viswatertype brasem-snoekbaars nagestreefd. De visstand
dient evenwichtig te zijn maar zal zich door het hoge zoutgehalte waarschijnlijk niet geheel zelf in
stand kunnen houden. De voornaamste soorten in dit viswatertype zijn blankvoorn, ruisvoorn,
karper en snoekbaars. Begeleidende soorten zijn onder andere, aal, baars en brasem. De gemiddelde
zichtdiepte bedraagt in de zomer minimaal 40cm. De waterplantenbedekking beslaat bij voorkeur
minimaal 10% van het totale wateroppervlak. Gezien het karakter van het brakke water gaat het hier
dan voornamelijk om riet.
Wateren visie “zoet tot licht brak”
Oude Gat:
De blankvoorn verkeerde in voldoende conditie, de groei was langzaam tot normaal te noemen. De
karper >40cm verkeerde in matige conditie, de groei was langzaam. De conditie van de alen was
gemiddeld voldoende.
Dat soorten als snoek, ruisvoorn en zeelt, niet of slechts in zeer geringe mate voorkomen, was
vooral te wijten aan de geringe hoeveelheid waterplanten en het geringe doorzicht. Het weinig
voorkomen van snoekbaars was te wijten aan de geringe diepte.
Griffioenvijvers:
De blankvoorn verkeerde in matige conditie. De karper boven 30cm verkeerden allen in slechte
conditie, de groei was langzaam. De groei van brasem tot het tweede levensjaar was snel, hierna was
deze normaal tot langzaam te noemen. De ruisvoorn verkeerde in voldoende conditie, de groei was
langzaam. De alen verkeerden allen in goede conditie.
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Het Oude Gat en de Griffioen hebben de potentie om een blankvoorn-brasem viswatertype te
worden. De visstand dient evenwichtig te zijn en zichzelf in stand te kunnen houden. Blankvoorn en
brasem zijn de voornaamste soorten en snoekbaars de voornaamste roofvissoort. Begeleidende
soorten zijn onder andere snoek, aal, kolblei en baars. De gemiddelde zichtdiepte varieert in de
zomer van 40-60cm. De waterplantenbedekking beslaat 10-20% van het totale wateroppervlak.
Deze doelstellingen zijn op het Oude Gat nog niet volledig behaald. Snoekbaars komt er nog maar
beperkt voor, maar plant zich hier wel voort. De zichtdiepte en waterplantenbedekking worden nog
niet behaald.
Dauwendaele:
De karper verkeerde, van boven de 20cm, in slechte conditie en vertoonden een zeer langzame groei.
De ruis- en blankvoorn verkeerde in voldoende tot goede conditie. De groei van ruisvoorn was
normaal, die van de blankvoorn iets daar boven.
Magistraatwijk:
De conditie van de gevangen karper was, van boven de 20cm, slecht.
Voor boven besproken twee wateren wordt het viswatertype brasem-snoekbaars nagestreefd. De
visstand dient evenwichtig te zijn en zichzelf in stand te kunnen houden. Brasem en snoekbaars zijn
de voornaamste soorten in dit viswatertype. Begeleidende soorten zijn onder andere blankvoorn,
aal, baars en kolblei. De gemiddelde zichtdiepte bedraagt in de zomer minimaal 40cm. De
waterplantenbedekking beslaat maximaal 10% van het totale wateroppervlak. Deze doelstellingen
zijn op deze wateren nog niet volledig behaald.
Dauwendaele vertoond in de zomer nog steeds weinig zichtdiepte. Het aantal waterplanten is wel
minder dan 10%, maar biedt hierdoor weinig paai en opgroei mogelijkheden voor de vissoorten. De
voornaamste vissoort is in dit water karper.
Veldzicht en de in verbinding staande sloot zijn volledig veranderd. Dit water is nu van het ruisvoornsnoek type. Het water is erg helder en staat volledig dichtgegroeid met waterplanten. Dit biedt
kansen om een andere visserij toe te passen, zoals bijvoorbeeld vliegvissen, en wordt derhalve niet
als negatief beschouwd.
Roofvis werd enkel in het Oude Gat en de Griffioenvijvers aangetroffen, en dan in zeer geringe
hoeveelheden.
Voor de karpervisserij werd er in het VMS 05-10 gestreefd naar een kleiner bestand, waardoor er
meer voedsel beschikbaar komt, en de gemiddelde grootte toe zal nemen. Daarnaast werd er
gestreefd naar meer diversiteit in de vorm van spiegelkarper. Het totale karperbestand dient niet
meer dan 150kg/ha te bedragen voor het blankvoorn-brasem viswatertype en niet meer dan
450kg/ha voor de overige types en visies. Hiervoor is er op de meeste verenigingswateren het
bestand uitgedund. Op het Oude Gat en beide Griffioenvijvers is er succesvol 60-70% van de karper
onder de 60cm verwijderd. De Veste en Veerse kreek waren vanwege het bodemverloop lastiger af
te vissen. Hier is slechts een klein deel van de karper verwijderd.
Tevens zijn er kleine hoeveelheden spiegelkarper uitgezet op een aantal wateren. Vanwege de
vissterfte op Dauwendaele is hier ook spiegelkarper uitgezet. Om de dominantie van de karper te
doorbreken was echter volgens het VMS 05-10 meer nodig. Een goede roofvisstand kan de aanwas
van jonge karpertjes in toom houden. Snoekbaars en baars werden genoemd als roofvissoorten
welke zich in onze wateren goed thuis kunnen voelen. In onderstaande tabel is een overzicht
opgenomen van de gerealiseerde uitzettingen.
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Uitgezette vissoorten 2004-2014
UITGEZETTE VISSOORTEN

JAAR WATER
2014 Koperwiek
Griffioen
Berkenlaan
Dauwendaele

Oude Gat
2013 Oude Gat
Veldzicht
2012 Dauwendaele

2011 Griffioen
2009 Griffioen
Mortiere
Dauwendale
Oude Gat
Vest

2008 Griffioen
Veste
Dauwendaele
2007 Griffioen

Oude Gat

Dauwendale

Veste
Veerse kreek
2006 Veste

Toorenvliedt
Magistraatwijk
Griffioen

2004 Veerse kreek
Veste
Dauwendaele
Oude Gat
Griffioen

HOEVEELHEID

VISSOORT

LEVERANCIER

20kg
3+2stuks
17+8,5kg
1,5kg
50kg
220kg
3kg
70kg
150kg
30kg
200kg
100kg
125kg
50+50kg
40kg
60kg
60kg
60kg
60kg
25kg
25kg
60kg
70st
40kg
10kg
40kg
200kg
2kg+4kg
4kg+6kg
7kg+7kg
2kg
6kg
6kg
5kg
12kg
6kg
16kg
88kg
7kg+7kg
75kg
0,6kg
50kg
50kg
0,2kg
50+50kg
0,1+0,1kg
15+10kg
kleine hoev.
300st
550st
50st
300st
50st
500st
25+25st
500+400st

Spiegels
Spiegels
Zeelt
Zeelt
Spiegels
(Schub)karper
Zeelt
Schubs
Spiegels
Zeelt
Kruiskarper
Spiegels
Blankvoorn
Spiegelkarper
Voorn
Voorn
Voorn
Voorn
Voorn
Baars
Snoekbaars
Voorn
Spiegels
Voorn
Snoekbaars
Snoekbaars
Divers
Baars
Snoekbaars
Pootaal
Baars
Snoekbaars
Pootaal
Baars
Snoekbaars
Pootaal
Baars
Snoekbaars
Pootaal
Spiegels
Glasaal
Voorn
Voorn
Glasaal
Voorn
Glasaal
Spiegels
Brasem
Snoek 0+
Snoek 0+
Snoek 0+
Pootaal
Snoek 0+
Pootaal
Snoek 0+
Pootaal

Valkenswaard
Valkenswaard
Valkenswaard
Valkenswaard
Valkenswaard
Kooiman
Valkenswaard
Goese polder
Valkenswaard
Valkenswaard
v/d Put
Valkenswaard
Valkenswaard
Valkenswaard
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Nelissen
Nelissen
Nelissen
Nelissen
Nelissen
Nelissen
Nelissen
Blommendaele
Kalkman
Kalkman
Kalkman
Kooistra
Nelissen
Nelissen
Schot
Nelissen
Nelissen
Schot
Nelissen
Nelissen
Schot
Nelissen
Nelissen
Schot
Valkenswaard
Nelissen
Nelissen
Nelissen
Valkenswaard
Nelissen
Valkenswaard
Valkenswaard
Valkenswaard
OVB
Valkenswaard
Valkenswaard
Valkenswaard
OVB
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Uit voorgaande tabel is af te lezen dat er op de Vest, Griffioenvijvers, Dauwendaele en het Oude gat
één of meerdere spiegelkarperuitzettingen hebben plaatsgevonden. Aangezien deze karpers een
uniek schubbenpatroon hebben en derhalve individueel herkenbaar zijn levert dit veel informatie op.
Zo is er een verschil in lengtegroei als gewichtstoename te zien tussen de verschillende wateren. Het
Oude Gat is slechts recentelijk bepoot en wordt dus buiten beschouwing gelaten. Van dit water kan
aan de hand van hengelvangsten dit jaar wel gezegd worden dat de spiegel/schub verhouding 1 op 4
is. Aangezien er 150kg spiegels van gemiddeld 1.5kg uitgezet zijn komen we al snel aan een totaal
vangbaar (40cm+) karperbestand van rond de 400 stuks. Nagenoeg alle (schub)karpers zagen er
gezond uit, zonder een snelle groei te vertonen.
Van Dauwendaele zijn geen gegevens beschikbaar. Verder is het zo dat er twee verschillende rassen
uitgezet zijn. De spiegels afkomstig van het kweekprogramma uit Valkenswaard groeien wat minder
snel, maar zijn meer beschubd en zo gemakkelijker herkenbaar. De spiegels welke van Duits ras
afkomstig zijn hebben een zwakkere beschubbing, maar vertonen een snellere groei.
Op de Vest is een gemiddeld gewicht van 5.4kg bij 64cm waar te nemen onder de in 2006 uitgezette
Valkenswaarders3. De gemiddelde toename is 3.8kg bij 29.3cm op 8 jaar tijd. De in 2009 uitgezette
spiegels met alle kenmerken van een Duits ras wegen gemiddeld 5.7kg bij 61cm. In totaal zwemmen
zo’n 200 spiegels op de Vest rond. Met een gemiddelde ratio van 1 op 20 komt men tot een grove
schatting van 4000 vangbare (40cm+) schubkarpers.
Dit wordt door de gespecialiseerd karpervisser nog steeds als een eenzijdig bestand ervaren. Net als
bij de 10 jaar geleden gehouden enquête vangen zij liever minder kleine schubkarpers. Een
gezondere karperpopulatie welke een normale groei vertoond heeft de voorkeur. Bij HSV ONI
Terneuzen zijn op een soortgelijk water (brakke kreek) ook verschillende spiegelkarperuitzettingen
gedaan. Daar is dezelfde lichting van Valkenswaardse spiegelkarpers uit 2006 reeds gemiddeld 10kg
bij ruim 75cm.

Foto’s: H.B Slieker (een in 2006 uitgezette spiegel, met één van de terugvangsten in 2013)

Op de Griffioenvijvers is de gemiddelde lengte van de 2006 Valkenswaard lichting 65.5cm, met een
uitschieter naar boven van een exemplaar van ruim 7kg. De in 2011 uitgezette spiegels van Duits ras
hebben reeds een gemiddeld gewicht van 62.3cm met een uitschieter van 6.3kg. Deze lichting heeft
veel baad gehad bij de geslonken populatie en het toenemende voedselaanbod.
Op de Veste en Griffioenvijvers hebben er als tegenhanger roofvisuitzettingen plaatsgevonden. De
baars is afgelopen jaren met enige regelmaat op de Gapingse watergang, Oude Gat en Veldzicht
teruggevangen4. Incidenteel wordt er ook een enkel baars op de Griffioen gevangen, wel gaat het
hier dan om jonge exemplaren (<15cm) wat erop duidt dat deze zich hier wel kan voortplanten.

3
4

Bron: mburgse_karpervisserij.webs.com
bron: online vangstenregistratie website HSV Middelburg
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Snoekbaars wordt met regelmaat op de Gapingse watergang en Veerse kreek gevangen het gaat hier
dan om exemplaren van tussen de 14-22cm, wat duidt op natuurlijke voortplanting. Op Veldzicht
worden grote exemplaren (45-60cm) gevangen. De Griffioenvijvers levert zowel volwassen
exemplaren (62cm) als eigen kweek (18cm) op.

Foto: H.B Slieker (witvisuitzet Griffioenvijvers)

Foto: A.J. Kabboord (roofvisuitzet Vest)

De in 2006 uitgezette brasem heeft inmiddels op de Griffioen een lengte van eind in de 50cm bereikt.
Deze vissoort is een geweldige sportvis op licht materiaal zoals de vaste hengel of (method)feeder.
Jammer is dat deze soort erg de bodem omwoelt op zoek naar voedsel, want hij is op dit soort
wateren klaarblijkelijk goed thuis. Op de Veste wordt ook een enkel verdwaalde brasem gevangen,
echter de groei is slechts de helft van wat de Griffioen laat zien.
Ook de voornpopulatie is op de Griffioenvijvers, het Oude Gat en Dauwendaele aangevuld. De online
vangstenregistratie laat zien dat blankvoorn veel gevangen wordt op de Gapingse watergang en
Veerse kreek, en dan in de lengtematen tot 25cm. Op Veldzicht is het gemiddelde formaat tussen de
10 en 20cm. Op de Griffioenvijvers en Vest worden er slechts enkelen gevangen tot 20cm,
respectievelijk 25cm.
De in 2012 uitgezette kruiskarpers worden tot nog toe slechts in beperkte mate teruggevangen. Het
infoblad van Sportvisserij Nederland over deze vissoort laat zien dat kruiskarper weliswaar
bestendiger is tegen aalscholverpredatie, maar dat deze vis het best in hoge dichtheden (>200kg/ha)
uitgezet dient te worden. Ook kan deze hybride het best niet met gewone karper gemixt worden.
Aangezien dit een proef was zal de tijd doen blijken wat het effect geweest is.
Een in 2013 en 2014 nieuw uitgezette vissoort voor de verenigingswateren is zeelt. Deze vis heeft
over het algemeen vrij helder en plantenrijk water nodig. Deze vis prefereert submerse waterplanten
als waterpest en hoornblad, maar kan zich ook handhaven bij voldoende hoeveelheid
drijfbladplanten als bijvoorbeeld de waterlelie. Aangezien heden een tweetal wateren hieraan
voldoen is er een eerste uitzetting geprobeerd met kleine hoeveelheden. Indien dit slaagt dan zal dit
een mooie diversificatie van het bestand zijn en een geweldige sportvis om te belagen.

© 2014 Hengelsportvereniging Middelburg
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Knelpunten & Maatregelen
Een van de grootste kansen voor de HSV ligt in de voortzetting van de samenwerking met de
Gemeente Middelburg en het Waterschap Scheldestromen. Afgelopen jaren is deze zeer goed
verlopen en is door middel van samenwerking en bundeling van kennis en kracht reeds veel bereikt.
Om komende 5 jaren, en in de toekomst, succesvol ecologisch beheer te kunnen blijven toepassen
moet dit in stand gehouden worden. De gemeente en het waterschap hebben de intentie
uitgesproken om eind 2014 te starten met het opstellen van een nieuw waterplan. Het is voor de
HSV lonend om in dit proces mee te denken en haar deel van kennis in te brengen, onder andere
door middel van dit meerjarenplan.
Daarnaast verdient het de aanbeveling de leden goed te blijven informeren. De website van de HSV is
hier een goed medium voor. Een andere manier is het promoten van de HSV nieuwsbrief.
Mededelingen als het aankondigen van visuitzettingen en lopende of afgeronde beleidszaken kunnen
via deze weg gecommuniceerd worden.

Viswater
Heel soms valt er benutbaar viswater weg door diverse redenen. Zo is bijvoorbeeld het water in Park
Toorenvliedt dat in het VMS 05-10 onderzocht is in het verleden abusievelijk tussen de pachtwateren
beland. Ander water zoals bijvoorbeeld de Koperwiek in de Veerse Poort is er bij gekomen. Het is dan
ook voor de hand liggend om de kansen die deze nieuwe wateren bieden volop te benutten. Zo’n
nieuw viswater dient dan gecategoriseerd te worden binnen één van de door Sportvisserij Nederland
opgestelde visies. Voor de Koperwiek is dit “licht tot matig brak”. Het zit op de ondergrens van matig
brak zoals de Vest en op een gelijk niveau als een aantal wateren in de Magistraatwijk.
Ook de niet volledige pacht van wateren kan in de toekomst voor onwenselijke situaties zorgen. Zo is
de pacht van, delen van, de in directe verbinding staande watergangen met de Vest in handen van
anderen. Het verdient de aanbeveling te onderzoeken of in de toekomst deze watergangen ook
gepacht kunnen worden, tot aan een gemaal of sluis, of ander onoverkomelijk obstakel voor vis. Zo
worden dezelfde vergunning regels met betrekking tot terugzetten en eenzelfde beheer toegepast.
In onderstaande kaart is het volledige leefgebied van vis op de Veste ingekleurd.

Bron: J. Eshuis
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In het VMS 05-10 werd de algengroei aangewezen als de reden van de beperkte zichtdiepte. Het
vergroten van de zichtdiepte dient niet een doel op zich te zijn, maar een graadmeter van het
gevoerde beleid. Een uitgebalanceerde visstand, goede doorstroming van het viswater en gezonde
bodem zijn enkele zaken die hieraan bijdragen. Zo zijn enkele viswateren reeds sterk verbeterd. Een
voorbeeld is de situatie zoals deze op de Middelburcht tien jaar geleden was. Deze was schrijnend, ’s
zomers was het water groen van de blauwalg en moest het water regelmatig belucht worden om de
visstand te redden. Nu blijft het gehele jaar de kwaliteit van het water op een hoger peil.
Drijfbladplanten als waterlelie, drijvend- en schedefonteinkruid zijn er aan te treffen en watervlooien
(Daphnia pulex) filteren het water, welke zelf ook weer als visvoedsel dienen.
Het verder saneren en vernieuwen van de riolering zal ook de waterkwaliteit ten goede komen. Op
moment van schrijven is er nog geen nieuw rioleringsplan door de Gemeente Middelburg
geformuleerd. Het waterkwaliteitsspoor en pilotproject in Dauwendaele waarbij uitgegaan wordt
van de kwaliteit van het oppervlaktewater biedt kansen. De conclusies hiervan kunnen ook voor
andere wateren gelden en zullen tijdens de komende vijf jaren ter sturing dienen.
In het lidboekje staat nog vermeld dat er enkel gedurende de maanden juni, juli en augustus ’s nachts
gevist mag worden. Sinds de opheffing van de Wet Openlucht Recreatie per 1 januari 2008 is de
gemeente in de gelegenheid eigen beleid te ontwikkelen en implementeren. Het biedt voor de HSV
kansen om met de Gemeente Middelburg in overleg te gaan om per water te bekijken of een
uitbreiding van de nachtvisserij over het gehele jaar de moeite waard is. Dit standpunt is ook door
Sportvisserij Nederland ingenomen en is op nagenoeg alle openbare wateren van toepassing. Enkel
in het geval van natuurgebied of andere dwingende redenen moet hiervan afgezien worden. Het is
handig voor de leden welke ook graag eens een paar uur in het donker doorvissen. Zo komt de kans
op een bekeuring van €90 te vervallen. Voor deze vorm van visserij dienen wel regels en strak
omlijnd kader geformuleerd te worden om excessen en overlast ten alle tijden te voorkomen.
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Baggerwerkzaamheden en overwinteringsgebieden
Voor 2014 tot 2022 is een baggerplan opgesteld en zijn baggergebieden vastgesteld5.

5

Bron: www.scheldestromen.nl
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Op de overzichtskaart van Waterschap Scheldestromen is te zien dat er in 2015, 2016 en 2018 in
gebieden gebaggerd zal worden waar de HSV viswater beheerd. Samenwerking met Waterschap
Scheldestromen en afstemming van de werkzaamheden is van groot belang. Het gelijktijdig heruitdiepen of aanleggen van overwinteringsplaatsen bespaard kosten. Ook het in de gaten houden
van de vispopulatie en, zo nodig, tijdig ingrijpen bij het verkeren in een noodsituatie daarvan is een
taak van de HSV.
Tenslotte kan er op korte termijn nog winst gepakt worden op migratieknelpunten door duikers. Een
aantal duikers functioneert op dit moment mogelijk niet zoals gewenst. Het vrijmaken van de duikers
bied voor vispopulaties van eenzelfde gebied mogelijkheden om plekken te bereiken die bepalend
kunnen zijn voor onder meer een succesvolle voortplanting. Ook schuilplaatsen in geval van acuut
gevaar, denk aan het neerstrijken van een groep aalscholvers, kunnen zo bereikt worden. Zo kan er
eens kritisch gekeken worden naar de wateren in de wijk Dauwendaele en Griffioen. Bij de HSV ligt
een schone taak dit in kaart te brengen en naar voren te brengen bij vaste overlegmomenten met
gemeente en waterschap.
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Paai en opgroeigebieden
Een van de knelpunten op het gebied van doorzicht is dat de maatregel van het uitdunnen van
bodem woelende vissoorten uitgewerkt is. Dit is een uiterste maatregel welke vanwege de conditie
van het bestand toegepast is. Naast zaken als hemelwaterafvoeren en niet beïnvloedbare factoren
kan er gedacht worden aan om de mogelijkheden te onderzoeken nieuwe waterplanten te
introduceren, of om bestaande soorten een handje te helpen. Het aanplanten van gebied eigen
emerse soorten als lis en lisdodde kan helpen de kanten vast te houden, paaiplaatsen te creëren en
ontwikkelingsgebied vormen voor visvoedsel. Submerse waterplanten als waterpest, hoornblad en
aarvederkruid kunnen door assimilatie veel zuurstof toevoegen. Zij filteren ook zwevende
modderdeeltjes uit het water. Tevens zijn deze veelal uitstekende ontwikkelingsgebieden voor
allerlei waterorganismen als slakken, tubifex, vlokreeftjes, etc. Het nadeel van het introduceren van
deze onderwaterplanten is dat wanneer zij eenmaal aanslaan, de uitbreiding moeilijk te beheersen
valt. Al snel groeit het water volledig dicht. Indien er op een van de wateren uit de visie “zoet tot licht
brak” een soortgelijk project getest wil worden dan dient men met terughoudendheid te ageren.
Drijfbladplanten als fonteinkruid en waterlelies doen het op een aantal verenigingswateren ook
goed. Het aanplanten van een aantal kleine bossen op zoete wateren waar deze nog niet voorkomen
(Dauwendaele) of slechts beperkt staan (westelijk deel Oude Gat) kan voor een aantal limnofiele
vissoorten (o.a. zeelt) een habitat creëren waarin zij bescherming en voedsel vinden.
De haalbaarheid van het introduceren van meer natuurlijk voedsel zou ook onderzocht kunnen
worden. Dit kan zowel voor de visstand als de waterkwaliteit positieve invloed hebben. Het op kleine
vijvers als die in de Berkenlaan, Park de Griffioen en Veldzicht opkweken van bijvoorbeeld
watervlooien en diverse soorten slakken (posthoorn en poelslak) is een mogelijkheid. Deze kunnen
dan periodiek worden afgevist in samenwerking met een aantal leden en dan uitgezet worden op de
daarvoor geschikte wateren (de meest zoete zijn Griffioenvijvers, Oude Gat en Dauwendaele). Zo valt
er in het kennisdocument van zeelt6 bijvoorbeeld te lezen dan deze vissoort op een dieet van onder
andere slakjes leeft.
Verder heeft een aantal wateren nog steeds voornamelijk kunstmatige oevers. Zo hebben de
Griffioenvijvers bijvoorbeeld een groot deel betonnen oevers. Dit type oevers komt het onderhoud
en de bevisbaarheid ten goede. Voor de visstand zou het echter beter zijn om één van de twee
oevers (deels) natuurvriendelijk aan te leggen. In het verleden is aan de Europalaan reeds een
natuurvriendelijke oever aangelegd. Voor de voortplanting, verbetering waterkwaliteit en als
foerageergebied is zo’n type oever uitstekend geschikt. Gedacht kan worden om een deel van de
betonnen rand weg te graven en hier bijvoorbeeld voorgeplante kokosmatten d.m.v. enkele paaltjes
aan te brengen. Op deze wijze wordt uitspoeling van de oever tegengegaan. Uit ervaring met deze
matten is gebleken dat de vis hier graag tegen paait. Doordat er reeds plantwortels/knollen in
aangebracht zijn komen deze snel aan hun functie toe.



6

Kennisdocument zeelt, Sportvisserij Nederland, juli 2008
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Foto’s: T&F plaatsing oeverrol

Kokosrol Helkantplant bij plaatsing en na één jaar.

Op het Oude Gat staat er aan de bevisbare zijde op de meeste plaatsen houten beschoeiing. Voor dit
water bestaat dezelfde mogelijkheid. Het weggraven van een aantal stukken beschoeiing en het
aanbrengen van een meer natuurlijke oeverbescherming.
Ook op Dauwendaele zou er plaatselijk enkele van dit soort oeverdelen geplaatst kunnen worden.
Een ander knelpunt is het in één maal maaien van de oever- en waterkant beplanting. Vis schuilt
graag bij plekken waar deze beschutting van bovenaf ter beschikking heeft. Door het ineens
wegmaaien van een groot deel van de beschutting kan de visstand in moeilijkheden komen. Vooral
als ook de in het water staande lis(dodde) kragen meegemaaid worden. De meest efficiënte
oplossing is het maaien van een aantal meters en het dan overslaan van een meter of twee, het
zogenoemde ‘blokmaaien’. Op wateren met een grote lengte aan kunstmatige oever dient het de
aanbeveling om zoveel mogelijk in het water staande vegetatie te laten staan. De vis heeft deze hard
nodig als foerageerplek en in de koude maanden als overwinteringsplaats.

Foto’s H.B. Slieker: deels gemaaid op Grifffioen

Volledig op de Middelburcht

Een ander en groot knelpunt is aalscholverpredatie. Op alle verenigingswateren komt in meer of
mindere mate predatie door aalscholvers voor. Op wateren met veel jonge vis dagelijks door
meerdere exemplaren, een voorbeeld hiervan is de Vest met de grote aanwas aan jonge karper. Op
wateren welke reeds ‘leeg gegeten’ zijn zoals, de Griffioen en het Oude Gat gaat het om enkele
exemplaren. Op een aantal van de uitgezette spiegelkarpers is bij terugvangsten duidelijk littekens
van de snavel van de aalscholver te zien net achter de rugvin. Ook in de omgeving van de anaalvin
van grote voorn kunnen wonden waargenomen worden. Het is daarom ook niet opvallend dat
populatieklassen van kleine brasem en middenmaat voorn geheel ontbreken bij
hengelterugvangsten. Volgens onderzoek kan aalscholver brasem en blankvoorn tot 27cm
gemakkelijk eten en is hij qua dieet opportunistisch, met sterke verschillen per seizoen (bron
Visionair december 2007, R. Veldkamp). Een volwassen aalscholver eet per dag 1,5 maal zijn
lichaamsgewicht aan vis.
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Tegen de aalscholver kan wegens zijn beschermde status weinig ondernomen worden. Diverse
proeven van Sportvisserij Nederland hebben tot nog toe weinig resultaten opgeleverd. Het meest
efficiënte middel dat tegen de predatie ingezet kan worden is het aanleggen van schuilplaatsen voor
vis. Een van de mogelijkheden hierbij is het afzinken van takkenbossen in de kant. Uit Engels
onderzoek7 is gebleken dat kooien en voornamelijk takkenbossen met beschutting van bovenaf door
blankvoorn geprefereerd werd als favoriete habitat boven open water en rietkragen. Deze dienen
wel gezekerd te worden om ‘zwerven’ te voorkomen. Wilgen zijn erg geschikt wegens de fijne
takken. Kleine vis kan hier in schuilen en de aalscholver kan er dan minder gemakkelijk bij dan bij
enkele dikke takken. Ook kerstbomen kunnen voor kleine vis gebruikt worden. Daarnaast kan voor
grotere vis kleine bomen geveld worden en met de stam op de kant gezekerd worden. Al deze
aangelegde obstakels dienen wel bevisbaar te zijn, liefst vanaf de zijkanten. Er zal zich namelijk veel
vis rond gaan ophouden. Als deze echter buiten het bereik van vissers liggen gaan de vangsten nog
verder achteruit. De levensuur van deze takkenbossen bedraagt 10 jaar. Duidelijke markering met
een informatiebordje is wel een pre, zodat deze structuren niet verwijderd worden.

Foto: H.B. Slieker Proefopstelling takkenbossen Middelburcht

Een andere mogelijkheid is het aanbrengen van cilindrisch vormige kooien van schapengaas.
Sportvisserij Nederland is hiermee als proef gestart op een aantal wateren. Bedekking van het
wateroppervlak dient 1-4% te zijn.

Foto’s: Sportvisserij Nederland/ Kooi van schapengaas

7

Gevelde boom in kant

Orpwood, J.E. et. al. Efficacy of artificial shelters for roach, Rutilus rutilus, against predators in the presence of reeds
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Visstand
Een van de mogelijkheden die nu nog niet benut wordt, is het zelf kweken van vis op
verenigingswater. Een aantal wateren laat een onvoldoende, of niet bestaande, toename zien van
een aantal vissoorten als baars, ruisvoorn, brasem en zeelt. De paaihabitat van zeelt bestaat uit
submerse waterplanten. Aangezien deze, op een enkele uitzondering na, nergens op de
verenigingswateren voortkomen dient het de aanbeveling kleine hoeveelheden zeelt op plantenrijke
vijvers uit te zetten. Wateren als Veldzicht en de Berkenlaan kunnen dan jonge zeeltjes voortbrengen
welke dan om de vijf jaren door middel van hengelvangsten afgevist kunnen worden. Zeelt is binnen
drie jaar geslachtsrijp en kan zo voor voldoende nakomelingen zorgen om het kweekprogramma
voort te zetten. De volwassen zeelten kunnen dan op groter water uitgezet worden en de jonge
zeelten zorgen de jaren erop weer voor nageslacht. Indien er op deze wateren natuurlijk voedsel als
slakken geïntroduceerd wordt kan dit een erg effectieve methode zijn. Ook de aalscholverpredatie is
hier niet-bestaand. Met andere limnofiele vissoorten als baars en ruisvoorn kan eenzelfde
programma opgezet worden. Voordeel hiervan is dat er vijfjaarlijks kleine hoeveelheden uitgezet
kunnen worden, wat de impact op het uitzetwater verkleint. Ook is men niet meer afhankelijk van
visleveranciers en mogelijk meekomende visziektes.
Ook kan men zich afvragen waarom op een bepaald water de visstand geslonken is. Wanneer de
Middelburcht als voorbeeld genomen wordt dan is te merken dat er in de jaren ’90 er veel voorn en
baars zwom. Nu zijn deze vissoorten nagenoeg volledig verdwenen. De slechte waterparameters en
sterftes van rond de eeuwwisseling kunnen hier debet aan zijn. Opvallend is wel dat deze vissoorten
een grote voorliefde hadden voor het flinke lisdodde veld dat tussen de serviceflat en de basisschool
stond. Sinds deze verdwenen is (het water was er van kant tot kant nagenoeg volledig dichtgegroeid)
zijn de vangsten enorm teruggelopen. Naast een kweekprogramma/herbepoting zullen er
inspanningen verricht moeten worden natuurlijke structuren (her) aan te brengen. In de vorige
paragrafen zijn hier mogelijkheden voor benoemd. Indien er geen juiste leefomstandigheden
aanwezig zijn, dan zal een uitgezette soort snel weer verdwijnen.
Een andere kwestie waar rekening mee gehouden dient te worden is de leeftijd die vissoorten
kunnen bereiken. Van karper is bekend dat zij in perfecte omstandigheden ruim 50 jaar kunnen
worden. In het wild ligt de gemiddelde leeftijd op 35 jaar. Brasem wordt gemiddeld weer tien jaar
oud. Gezien dat de laatste uitzetting van deze vissoort jaar tien jaar geleden plaatsvond, zou het niet
verwonderlijk zijn dat de soort hoeveelheid (bij onvoldoende aanwas, zoals de online
hengelregistratie laat zien) af zal nemen. Voor snoekbaars is de maximum leeftijd 16 jaar. Zeelt wordt
tussen de 15 en 20 jaar oud. Met deze gegevens kan rekening gehouden worden om een uitzetplan
te formuleren.
Een nieuw knelpunt zijn karperziekten. Na de uitzetting op de Griffioenvijvers in 2011 kwam in het
opvolgende voorjaar een deel van het bestaande karperbestand boven. Ook na de uitzetting op het
Oude Gat in 2013 kwam er voorjaar 2014 een deel van het bestaande karperbestand bovendrijven.
Hier hebben waterbeheerders is heel west Europa last van. Deze ziekte(n) komen waarschijnlijk mee
van kwekerijen uit oost Europa. De vis is er daar resistent voor, maar hier zorgt het voor grote
problemen. Eenmaal geïntroduceerd komt elk voorjaar er weer een deel van het karperbestand
boven drijven. Oude en verzwakte vissen hebben hier het meeste last van. Een zorgvuldig
opgebouwd karperbestand kan op deze wijze binnen enkele jaren nagenoeg volledig verdwijnen.
Wat voor ziekte het betreft, is ondanks onderzoeken en vivisectie van de Wageningen Universiteit,
niet bekend. Vastgesteld is dat het geen Spring Carp Viremia of Koi Herpes Virus is. Het is ten zeerste
aan te bevelen enkel karper van gerenommeerde kwekers af te nemen, nooit uit andere wateren.
Ook is het uitzetten van kleine hoeveelheden een mogelijkheid. Op deze wijze is er minder kans dat
tijdens de wintermaanden, wanneer de karper in scholen bij elkaar ligt, zij elkaar ‘aansteken’. Deze
wijze van uitzetten brengt ook minder stress en voedselconcurrentie voor het bestaande bestand
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met zich mee. Een voorbeeld is de meest recentelijke uitzetting op de Griffioenvijvers. Vijf
spiegelkarpers werden over de twee wateren verdeelt. Dit lijkt erg weinig, maar indien dit (naar
gelang de situatie) om de vijf tot tien jaar herhaald wordt, kan er toch een mooi bestand met
verschillende jaarklassen opgebouwd worden.

Foto’s: H.B. Slieker (Voorjaarssterftes karper)

Wateren visie ”matig brak”
Vesten:
Er zou gekozen kunnen worden om over te gaan tot het uitzetten van meer roofvis. Om gedurende
de wintermaanden hier een vissoort te hebben die belaagd kan worden, zou er weer snoekbaars
uitgezet kunnen worden. Deze houdt ook de aanwas van kleine karper in toom, welke hier jaarlijks
floreert. Ook baars uitzettingen kunnen overwogen worden. Jongere baars kan zich met de in grote
hoeveelheden aanwezige steurgarnalen voeden, terwijl oude baarzen kleine vis als stekelbaars
prederen. Zo kan de beleving van de wedstrijd/witvisserij en roofvisser vergroot worden.
Om te zorgen dat er in de toekomst een divers bestand aan karper zwemt kan er om de tien jaar een
kleine uitzetting van snelgroeiende spiegelkarper gedaan worden.
Veerse kreek:
Op de kreek is er een (kleine) aanwas van snoekbaars. Er zou om een aantal jaren een injectie van
roofvis gedaan kunnen worden. Nadeel van snoekbaars is de mogelijke economische benutting
hiervan door beroepsvisserij. Ook op de kreek is nog een beroepsvisser actief. Het is natuurlijk niet
de bedoeling om als HSV vis uit te zetten voor een ander. Indien er goede afspraken in de vorm van
gezamenlijk uitzetten gemaakt kunnen worden liggen hier kansen. Dit water wordt binnen de
provincie geroemd om zijn mooie snoekbaars specimen en het is dus voor de hand liggend hier iets
mee te doen. Verder kan ook het opnieuw uitzetten van baars een leuke diversificatie creëren. Rond
de eeuwwisseling werd hier voor het laatst baars uitgezet en deze heeft het jaren goed gedaan. Door
de beperkte mogelijkheid van nieuwe aanwas is deze echter niet op niveau gebleven. Een nieuwe
uitzetting in combinatie met de nieuwe oevers en opgroeigebieden zou wellicht een meerjarig
resultaat kunnen hebben.
Wateren visie “licht tot matig brak”
Veerse Poort:
Op de Koperwiek is er afgelopen jaren nog geen vis uitgezet. Uit de online vangstenregistratie en
enquêtes langs de waterkant blijkt dat er hier enkel kleine karper gevangen wordt. Waarschijnlijk is
deze vanuit de Vest op het water gekomen toen het na het graven gevuld is. Het VMS 05-10 laat zien
dat op wateren van deze categorie karper, blankvoorn, baars en snoekbaars voor kan komen. Deze
vissoorten zouden dan ook naar de draagkracht van het water uitgezet kunnen worden.
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Wateren visie “zoet tot licht brak”
Oude Gat:
Dit is het zoetste water dat de HSV in beheer heeft. Het herbergt een mooi karperbestand. Ook
kleine roofvis komt hier van nature voor. Om de wedstrijdvisser hier meer mogelijkheden te geven
kan er witvis als blankvoorn en op termijn (aanleg natuurlijke schuilplekken) ook zeelt uitgezet
worden.
Griffioenvijvers:
Streven is op deze twee wateren weer een uitgebalanceerd bestand te creëren. De Middelburcht is
qua grootte en bereikbaarheid geschikt voor de jeugd en wedstrijdvisser, alsook voor de meer
gespecialiseerde karpervisser. Het karperbestand is door de uitzettingen van afgelopen jaren reeds
op peil. Elke vijf tot tien jaar een kleine uitzetting van een totaal van vijf spiegels moet ruimschoots
voldoen. Ook ontbreekt het op de Griffioen aan groei van de oude populatie schubkarpers. Een of
twee uitzettingen van zogenoemde edelschubs (snel groeiende schubkarpers) kan hier meer variatie
brengen. Het uitzetten van (veel) ruisvoorn is sterk aan te bevelen om de ’s zomerse explosieve
vegetatieve vermeerdering van het massaal aanwezige dwergkroos (Lemna minuta) te stuiten.
Ruisvoorn voedt zich voornamelijk aan de oppervlakte en is dol op eendenkroos. Andere methodes
om eendenkroos te verwijderen zijn over het algemeen niet kosten effectief. Zo is er voor deze soort
enorm veel natuurlijk voedsel aanwezig en kunnen de wit- en wedstrijdvisser hiervan meeprofiteren.
Ook de reeds aanwezige kleine baars populatie kan uitgebreid worden. Deze is voor zowel roofvisser
als wit- en wedstrijdvisser een leuke vissoort om te vangen. De jonge baars kan zich met kleine
ongewervelden voeden en grote baars met de overtollige aanwas van jonge (wit)vis.
Een andere roofvis welke in kleine hoeveelheiden uitgezet zou kunnen worden is de snoek. Het kraak
heldere karakter van dit water in combinatie met de drijfbladplanten maakt het een geschikte
snoekbiotoop. Snoek kan volgens Sportvisserij Nederland een week op een flinke voorn overleven en
bij kleinschalige uitzettingen neemt de beleving van het water wel toe, maar de populatie niet af.
Dauwendaele:
Op deze wateren zijn de afgelopen drie jaar reeds verschillende uitzettingen gedaan. Hierdoor zijn
grote uitzettingen overbodig, de populatie zal eerst in balans moeten komen. Baars is nog een
ontbrekende vissoort en kan in verschillende kleine uitzettingen toegevoegd worden. Andere
roofvissoorten als snoekbaars en in de toekomst mogelijk snoek kunnen na een latere evaluatie
gedaan worden. Zeelt is dit jaar bij wijze van proef uitgezet. Hengelvangsten zullen komende jaren
uit moeten wijzen of deze soort zich hier kan handhaven voor er meer van uitgezet wordt. Het
aanbrengen van natuurlijke schuilplekken zal hierbij doorslaggevend zijn.
Magistraatwijk:
Deze wateren bevatten reeds een mooie populatie voorn. Hier liggen enkele kleine vijvertjes/slootjes
waar de jeugd kan leren vissen. Veldzicht is vanwege de emerge waterplantenbedekking lastiger.
Wellicht is het gebruiken van dit water als opkweek project een mogelijkheid. In het late najaar en
vroege voorjaar kan dit dan afgevist worden, d.m.v. de hengel of indien mogelijk met netten door
vrijwilligers.
Op de Griffioen en Veldzicht zijn gedurende de warmere maanden grote hoeveelheden waterplanten
aanwezig. Bij het eerstgenoemde water gaat het om eendenkroos (Lemna minuta) en bij het tweede
om emerge waterplanten (voornamelijk hoornblad). Naast eenden, ruisvoorn en zeelt kan de aanwas
van deze, in zeer grote hoeveelheden, ongewenste waterplanten gereguleerd worden door
graskarper. Gezien niet bekend is in welke hoeveelheid planten gegeten worden door deze soort
verdient het de aanbeveling voorzichtig met de introductie van graskarper om te gaan. Voorstel is
om op het watertje in Park de Griffioen waar een grote hoeveelheid puntkroos (Lemna trisulca),
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dwergkroos (Lemna minuta) en hoornblad voorkomt bij wijze van proef een vijftal graskarpers uit te
zetten in 2015. Er kan dan jaarlijks geëvalueerd worden wat de invloed is van deze vissoort en
hoeveel waterplanten bedekking er overblijft. Indien dit naar tevredenheid verloopt kan er
overgegaan worden tot kleine uitzettingen op andere probleemwateren.
Tenslotte geldt voor alle vissoorten dat het over verschillende jaren verdeeld uitzetten van kleine
hoeveelheden aan te bevelen is in plaats van in eenmaal een grote partij. Op deze wijze worden
jaarklassen opgebouwd binnen het bestand, waardoor bij het wegvallen van een lichting oude vissen
er reeds een jongere lichting klaarstaat deze plek op te vullen.
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Uitzetplan 2015-2020
Uit onderstaande tabel is de planning van uitzettingen voor komende vijf jaren af te lezen. Per water
zijn de vissoorten (welke in het VMS 05-10 aanbevolen werden) en het uit te zetten formaat
weergegeven, met hierachter de jaarlijks uit te zetten hoeveelheden. Dit is geen starre planning,
maar dient flexibel aangepast te kunnen worden aan de veranderende omstandigheden.
WATER
Vesten

Koperwiek

Griffioen

Middelburcht

Oude Gat

Magistraatwijk

Dauwendaele

Veerse kreek

VISSSOORT
Snoekbaars
Baars
Blankvoorn
Spiegelkarper
Snoekbaars
Baars
Blankvoorn
Edelschub
Spiegelkarper
Snoek
Baars
Ruisvoorn
Edelschub
Spiegelkarper
Snoekbaars
Baars
Blankvoorn
Edelschub
Spiegelkarper
Snoekbaars
Baars
Blankvoorn
Edelschub
Spiegelkarper
Snoekbaars
Baars
Blankvoorn
Spiegelkarper
Snoekbaars
Baars
Blankvoorn
Spiegelkarper
Snoekbaars
Baars
Blankvoorn
Spiegelkarper

GROOTTE
42cm+
15cm+
8-10cm
1-3kg
42cm+
15cm+
8-10cm
1-3kg
1-3kg
20-40cm
15cm+
10-15cm
1-3kg
1-3kg
42cm+
15cm+
8-10cm
1-3kg
1-3kg
42cm+
15cm+
8-10cm
1-3kg
1-3kg
42cm+
15cm+
8-10cm
1-3kg
42cm+
15cm+
8-10cm
1-3kg
42cm+
15cm+
8-10cm
1-3kg
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2015

2016
30kg

2017

5kg

2018

2019
30kg

10kg
10kg
35kg
10kg

5kg
10kg
20kg

10kg
5kg
10kg
10kg
10stuks

5kg
20kg
20kg

5kg
20kg
15kg
5kg

10kg

10kg
20kg
10kg
5kg
20kg

5kg
10kg

5kg

10kg

10kg
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Niets uit dit rapport mag worden vermenigvuldigd door middel van druk, fotokopie, microfilm of op
welke wijze dan ook zonder toestemming van de copyrighthouders. De HSV is niet aansprakelijk voor
gevolgschade, alsmede voor schade welke voortvloeit uit de toepassing van de resultaten van
werkzaamheden of andere gegevens verkregen uit dit plan.
Voor vragen en opmerkingen over dit rapport kunt u contact opnemen met de
Hengelsportvereniging Middelburg.
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