
1

1

1



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                             RAPPORT 

                             VISSERIJKUNDIG ONDERZOEK 
 
 

                      Veersche Kreek 
 
                           
 
 

                            Op 1 en 2 december 2004 
                           uitgevoerd in opdracht van de 

                           Hengelsportvereniging Middelburg 
 
 

                            2L PB2004020 
 
 
 
 
 

                           door 
                            Ing. P.A.D.M. Wijmans & G. Gerlach 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
                                         ORGANISATIE TER VERBETERING VAN DE BINNENVISSERIJ 
 
                                                  Buxtehudelaan 1                3438 EA Nieuwegein     telefoon (030) 6058411 
                                                  Postadres: Postbus 433     3430 AK Nieuwegein      telefax   (030) 6039874 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
© 2005 Organisatie ter Verbetering van de Binnenvisserij, Nieuwegein 
 
 
 
 
 
Niets uit dit rapport mag worden vermenigvuldigd door middel van druk, fotokopie, microfilm of op 
welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de copyright-
houder en de Hengelsportvereniging Middelburg. 
 
De OVB is niet aansprakelijk voor gevolgschade, alsmede schade welke voortvloeit uit 
toepassingen van de resultaten van werkzaamheden of andere gegevens verkregen van de OVB. 
 



 

                                                                                                                                                    © 2004 
 
 

- 1 - 
                                                                                                                        - Veersche Kreek 
 
SAMENVATTING 
 
Op 1 en 2 december 2004 is op verzoek van HSV Middelburg door de OVB een visserijkundig 
onderzoek uitgevoerd in de Veersche Kreek. Hierbij zijn de soortensamenstelling, de lengte-
opbouw van de verschillende vissoorten, de groei en de conditie van de gevangen vis vastgelegd. 
De visstandbemonstering werd uitgevoerd met zegens. 
 
Tijdens de visstandbemonstering zijn in totaal 7 vissoorten gevangen. De vangst bestond zowel 
qua aantallen als gewicht vooral uit karper. Andere regelmatig aangetroffen vissoorten waren 
snoekbaars, blankvoorn en rietvoorn. De snoekbaars was de meest aangetroffen roofvissoort. Uit 
de milieu-bemonstering is gebleken dat de leefomstandigheden voor de visstand in de Veersche 
Kreek verre van optimaal zijn. Het hoge zoutgehalte van het water, de slechte zuurstofhuishouding 
in de diepe delen en de zuurstofarme baggerlaag zorgen hiervoor. Het water kan het best worden 
getypeerd als een brasem-snoekbaars type. 
 
In de Veersche Kreek is een éénzijdige, vrij arme visstand aangetroffen, die gedomineerd wordt 
door karper. Het water wordt vrij regelmatig bevist en vervult een vrij belangrijke rol als viswater.  
In het rapport worden aanbevelingen gedaan voor het toekomstige beheer van de Veersche Kreek. 
Aanbevolen wordt onder meer het water te baggeren. Daarnaast wordt aanbevolen het bestand 
aan karper uit te dunnen en snoekbaars uit te zetten. Deze en andere aanbevelingen kunnen in 
een door de vereniging op te stellen visstandbeheerplan verder worden uitgewerkt. 
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Figuur 1.  De Veersche Kreek. 
 

Topografische ondergrond: © Topografische Dienst, Emmen. 
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1. INLEIDING 
 
Op verzoek van de Hengelsportvereniging Middelburg is op 1 en 2 december 2004 een 
visserijkundig onderzoek uitgevoerd in de Veersche Kreek.  
Doel van het onderzoek is om door middel van een inventarisatie van de visstand nader inzicht te 
verkrijgen in de samenstelling en kwaliteit van de visstand in relatie tot de heersende milieu-
omstandigheden. Bovendien wordt gevraagd naar een langere-termijn-advies met betrekking tot het 
te voeren visstandbeheer en de mogelijkheden van het water. 
 
In dit rapport wordt eerst een aantal van belang zijnde gegevens over de Veersche Kreek, de 
visstand, de bevissing en het gevoerde beheer gepresenteerd. Vervolgens wordt ingegaan op de 
uitvoering van het onderzoek. De resultaten worden per vissoort in tabellen en grafieken gegeven, 
voorzien van een omschrijving. 
Vanuit de bespreking van de resultaten, samengevat in een aantal conclusies, worden 
aanbevelingen gedaan voor het toekomstige beheer. 
 
Voorafgaand aan het visserijkundig onderzoek heeft een verkenning van het onderzoeksgebied 
plaatsgevonden. Het visserijkundig onderzoek is uitgevoerd door medewerkers van de OVB en de 
(ingehuurde) beroepsvissers Kalkman en Van Wijk, daarbij gesteund door vrijwilligers van de 
hengelsportvereniging. 
 
2. ALGEMENE GEGEVENS 
 
2.1 Gebiedsbeschrijving 
 
De Veersche Kreek is een ongeveer 30 hectare grote kreek. De lengte van het water bedraagt 
ongeveer 1200 meter en de breedte is gemiddeld 60 meter. De gemiddelde diepte van het water is 
ongeveer 3 meter. De grootste diepte is ongeveer 15 meter. De bodem van het water bestaat uit 
klei, met hierop een relatief dunne modderlaag van 10 tot 25 centimeter dik. In de diepere delen 
van het water is de baggerlaag aanzienlijk dikker, en verspreidt de bagger een rotte eieren lucht. 
De taludhelling van de Veersche Kreek is overwegend steil. De oevers zijn veelal beschoeid met 
hout en begroeid met riet, bomen en struiken. Het water wordt gevoed door kwelwater en water uit 
het omringende agrarisch gebied. 
 
2.2 Visrecht 
 
Eigenaar van het water en het visrecht is het Waterschap Zeeuwse Eilanden. Deze verhuurt het 
schub- en aalvisrecht aan de HSV Middelburg. Er is één beroepsvisser actief op de Veersche 
Kreek, die het aalvisrecht voor een deel van het water pacht van de HSV en het water met fuiken 
bevist. 
 
2.3 Andere belanghebbenden 
 
Naast de sport- en beroepsvisserij, en enkele bewoners die af en toe met bootjes varen, vinden er 
geen andere activiteiten plaats op de Veerse Kreek. Het waterkwantiteits- en het 
waterkwaliteitsbeheer berust bij het Waterschap Zeeuwse Eilanden. 
 



 

                                                                                                                                                    © 2004 
 
 

- 6 - 
                                                                                                                        - Veersche Kreek 
 



 

                                                                                                                                                    © 2004 
 
 

- 7 - 
                                                                                                                        - Veersche Kreek 
 
2.4 Bevissing 
 
De HSV Middelburg is een hengelsportvereniging met ongeveer 600 leden. De vereniging is 
aangesloten bij de Federatie van hengelsportverenigingen Zuidwest Nederland (FZWN), die op zijn 
buurt weer is aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Sportvissersfederaties (NVVS). Voor 
de Veersche Kreek worden jaarlijks ongeveer 10 maandvergunningen uitgegeven. 
 
De Veersche Kreek is geen erg druk bevist water, dit hangt waarschijnlijk samen met de afgelegen 
ligging en de eenzijdige visstand. Echter, op topdagen wordt het water bevist door naar schatting 
25 personen. Op een gemiddelde zomerse werkdag wordt het water bevist door naar schatting 7 
personen, op een gemiddelde zaterdag is dit 4 personen. Het is niet mogelijk vlak aan de waterkant 
te komen met de auto. Met de fiets of te voet is het water wel goed bereikbaar. Ondanks dat het 
water niet intensief wordt bevist, is het wel is een vrij belangrijk viswater voor de sportvissers uit de 
regio. Dit wordt vooral veroorzaakt doordat er vrij weinig wateren in de regio zijn, waarin op 
zoetwatervissoorten kan worden gevist. 
 
Door de leden van HSV Middelburg wordt in de Veersche Kreek vooral gevist op paling en karper. 
De gevangen palingen wordt in veel gevallen meegenomen voor consumptie. De hengelvangsten 
zijn over algemeen matig, alleen karper wordt veel gevangen. Aangegeven wordt dat de gevangen 
karpers veelal klein van formaat zijn. Witvis, snoekbaars en paling worden vrij weinig gevangen. 
Het formaat van de witvis is veelal groot, van de snoekbaars gemiddeld.  
Incidenteel komt vissterfte voor in de zomer door botulisme. 
 
2.5 Gevoerd beheer 
 
In 2001 heeft de HSV Middelburg een visstandbeheerplan voor de Veersche Kreek opgesteld. De 
uitvoering van dit plan is 2002 echter stopgezet.  
 
De volgende maatregelen zijn de afgelopen jaren uitgevoerd: 

- wegvangen van 160 stuks karper kleiner dan 10 pond in 2001; 
- jaarlijkse uitzetten van pootaal; 
- uitzetten van snoekbaars in 2003; 
- uitzetten van snoek in 2004; 
- uitzetten van forel; 
- aanplanten van onderwater- en drijfbladplanten in 2001. 
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Figuur 2.  De verschillende viswatertypen van het ondiepe, stilstaande water. 
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3. VISWATERTYPERING EN DRAAGKRACHT 
 
3.1 Typering van het water 
 
De inrichting van een water bepaalt in sterke mate welke visstand zich uiteindelijk kan ontwikkelen. 
De aanwezigheid van waterplanten is hierbij een belangrijke sturende factor. Waterplanten 
vervullen in meerdere opzichten een belangrijke functie voor de aanwezige visstand. De volgende 
typen waterplanten kunnen worden onderscheiden: 
 
• bovenwaterplanten (emerse waterplanten, o.a. riet, lisdodde) 
• onderwaterplanten (submerse waterplanten, o.a. waterpest, hoornblad) 
• drijfbladplanten (o.a. gele plomp, waterlelie) 
 
Veel vissoorten gebruiken in het voorjaar de (resten van) waterplanten om de eieren op af te zetten. 
Het zijn vooral de boven- en onderwaterplanten die hiervoor het meest worden benut. De planten 
bieden de vis daarnaast bescherming tegen predatoren (roofvis, visetende vogels) en beschutting 
tegen stroming. Vooral voor jonge vis is deze beschutting erg belangrijk. Op en tussen de planten 
bevinden zich bovendien tal van organismen die een belangrijke voedselbron vormen voor vis.  
 
In een natuurlijke situatie is een geleidelijke overgang van land naar water te zien, waarbij 
oevervegetatie overgaat in bovenwaterplanten, gevolgd door drijfbladplanten en vervolgens 
onderwaterplanten. De taludhelling en het doorzicht van het water bepalen hierbij de 
groeimogelijkheden. Omdat waterplanten voor hun groei zonlicht nodig hebben, zijn de 
groeimogelijkheden in ondiep en helder water beduidend beter dan in diep en/of troebel water. 
Onderwaterplanten zijn in de regel indicatief voor helder water.  
Een water met een rijk waterplantenbestand kan ruimte bieden aan veel verschillende vissoorten, 
waaronder plantenminnende vissoorten als ruisvoorn en zeelt. In een troebel, plantenarm water zal 
zich over het algemeen een soortenarme visstand ophouden, met waarschijnlijk brasem als meest 
voorkomende vissoort. De verschillende typen wateren, variërend van helder en begroeid tot 
troebel en onbegroeid, zijn door de OVB onderverdeeld in vijf “viswatertypen”:  
 
- het baars-blankvoorntype, 
- het ruisvoorn-snoektype, 
- het snoek-blankvoorntype, 
- het blankvoorn-brasemtype, 
- en het brasem-snoekbaarstype. 
 
Om een indruk te krijgen van de verschillende viswatertypen zijn deze op pagina 6 weergegeven, 
waarbij per viswatertype de mogelijke begroeiing en de kenmerkende vissoorten zijn afgebeeld. De 
belangrijkste kenmerken van de viswatertypen en de ontwikkelingsmogelijkheden voor de 
verschillende vissoorten binnen het type zijn weergegeven in tabel 1.  
 
Op 12 augustus 2004 is door medewerkers van de OVB een milieu-bemonstering uitgevoerd. 
Hierbij zijn de omstandigheden aan het oppervlak en op 13 meter diepte bepaald. In tabel 2 is het 
resultaat van deze inventarisatie te zien. Op grond van de tijdens de milieu-inventarisatie 
geïnventariseerde gegevens van het water (zie tabel 2) kan de Veersche Kreek worden getypeerd 
als een water van het brasem-snoekbaarstype. In dit watertype wordt over het algemeen een 
visstand aangetroffen die voornamelijk bestaat uit brasem met snoekbaars als voornaamste 
roofvissoort. In de Veersche Kreek gaat dit vanwege het hoge zoutgehalte niet helemaal op. De 
snoekbaars is hier wel de voornaamste roofvissoort, maar de brasem is als belangrijkste vissoort 
vervangen door de karper, die toleranter is voor hoge zoutgehalten (zie bijlage 2).  
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Tabel 1.  Viswatertypering ondiepe en stilstaande wateren (Zoetemeyer & Lucas, 2001) 
 
viswatertype baars 

blankvoorn 
ruisvoorn 
snoek 

snoek 
blankvoorn 

blankvoorn 
brasem 

brasem 
snoekbaars 

      
planten      

bovenwater matig veel matig matig weinig - matig 
drijfblad weinig veel matig - veel weinig - matig geen - weinig 
onderwater matig veel weinig geen geen 

bedekking % 10-60% 60-100% 20-60% 10-20% 0-10% 
      
vissoorten      
aal + + + + + 
baars + +/- ++ + + 
bittervoorn* + ++ ++ +/- - 
blankvoorn + +/- ++ ++ + 
brasem +/- +/- + ++ ++ 
grote 
modderkruiper +/- ++ + +/- - 
karper - ++ ++ +/- - 
kleine 
modderkruiper + ++ ++ +/- - 
kolblei +/- +/- ++ + + 
kroeskarper +/- ++ + +/- - 
kwabaal* + +/- +/- +/- - 
meerval* - +/- ++ ++ +/- 
pos +/- +/- + ++ ++ 
rivierdonderpad* + +/- +/- +/- - 
riviergrondel + + + + +/- 
ruisvoorn +/- ++ ++ +/- - 
snoek - ++ ++ + +/- 
snoekbaars - - +/- ++ ++ 
stekelbaars (3d) + ++ ++ +/- - 
stekelbaars (10d) + ++ ++ +/- - 
vetje + + + + +/- 
zeelt +/- ++ + +/- - 
      
draagkracht 10-100 kg/ha 100-350 kg/ha 300-500 kg/ha 350-600 kg/ha 450-800 kg/ha 
    

voedselrijkdom 
 
fosfaatgehalte 

(oligo-) 
mesotroof 

voedselarm 
<0,01 mg P/l  

 

(hyper-)eutroof  
zeer voedselrijk 

>0,1 mg P/l 

      
ontwikkelingmogelijkheden: -  nauwelijks of geen   
  +/-  beperkt   
  +  voldoende   
  ++  optimaal   
      
* bittervoorn:  aanwezigheid van zoetwatermossels noodzakelijk voor de voortplanting. 
 kwabaal:  verbinding met diep, helder water noodzakelijk.   
 meerval:  komt de laatste eeuwen vrijwel uitsluitend in het Haarlemmermeergebied voor. 

 rivierdonderpad:  afhankelijk van stenig substraat in combinatie met waterturbulentie (bijv. stroming). 
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3.2 Draagkracht 
 
Onder de draagkracht van een watertype wordt verstaan de maximale hoeveelheid vis (uitgedrukt 
in kilogrammen per hectare) die afhankelijk van de heersende milieu-omstandigheden 
(bodemsamenstelling, voedselrijkdom, zichtdiepte, diepteverloop, waterplanten) bij een goede 
conditie van de kenmerkende vissoorten in dat watertype kan voorkomen.  
De spreiding in draagkracht is afhankelijk van de voedselrijkdom van het water, waarbij vooral de 
bodemsoort bepalend is. Een water met een zandbodem is van nature minder voedselrijk dan een 
water met bijvoorbeeld een veen- of kleibodem. Wateren op een kleigrond zijn over het algemeen 
het meest voedselrijk. 
 
Op grond van de bodemsamenstelling en de heersende milieu-omstandigheden zal de draagkracht 
van het water variëren van ongeveer 400 tot 500 kg/ha.  
 
3.3 Milieu 
 
Het gemeten zuurstofgehalte aan het oppervlakte was goed. Er is een zuurstofgehalte gemeten van 
7,5 mg/l met een zuurstofverzadigingspercentages van 89%. Op een diepte van 13 meter was het 
water erg zuurstofarm, met een zuurstofgehalte van 1 mg/l en een zuurstofverzadigingspercentage 
van 10%. In wateren met een stabiele zuurstofhuishouding zal het zuurstofgehalte altijd boven de 6 
mg/l zijn, bij een verzadigingspercentage tussen de 80 en 120 %.  
 
Het zoutgehalte, uitgedrukt in chloride en geleidbaarheid, is in de Veersche Kreek erg hoog. 
Het zoutgehalte zorgt voor een tweedeling in het water: een sterk brakke, zeer zuurstofarme 
onderlaag in de delen dieper dan 3 à 4 meter, en licht brakke, zuurstofrijke bovenlaag, waarin de 
visstand vertoeft.  
 
De zichtdiepte was erg laag met slechts 20 cm. Dit wordt vooral veroorzaakt door de algenbloei als 
gevolg van de zeer hoge nutriëntengehalten. Met name het fosfaat-gehalte in de bovenlaag van het 
water was erg hoog (zie tabel 2). 
 
Onderwater- en drijfbladplanten zijn in de Veersche Kreek niet aangetroffen. Oeverplanten, vooral 
riet, zijn in voldoende mate aangetroffen en vormen het paai- en opgroeigebied voor soorten als 
karper, blankvoorn en rietvoorn. 
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Tabel 2.  Resultaten milieu-bemonstering Veersche Kreek. 
 

 Oppervlakte 13 meter diepte 
   
Algenbloei ja - 
Drijflaag ja - 
   
Ondergedoken (%) 0 - 
Flab (%) 0 - 
Drijfbladplanten (%) 0 - 
Oeverplanten (%) < 5 - 
Totale bedekking (%) < 5 - 
   
Zichtdiepte (cm)* 20 - 
Geleidbaarheid (µS/cm)* 30000 101000 
Temperatuur (ºC)* 23,4 11,5 
Zuurgraad (pH)* 8,9 7,2 
Zuurstof mg/l* 7,5 1,0 
 %* 89 10 
Ammonium (mg/l) 0,4 - 
Calcium (mg/l) > 100 > 100 
Chloride (mg/l) 3600 - 
Nitraat (mg/l) < 5 < 5 
Ortho-fosfaat (mg/l) 3 1 
IJzer (mg/l) 0,1 0,3 
Zuurbindend vermogen (mmol) > 10 - 
 

* Zie ter vergelijking de Normdoelstelling Water voor Karperachtigen en Minimumkwaliteit in bijlage 1. 
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4. UITVOERING VAN HET ONDERZOEK 
 
4.1 Visstandbemonstering 
 
Op 1 en 2 december 2004 is de Veersche Kreek onder verantwoordelijkheid van de OVB door de 
beroepsvissers P. Kalkman uit Moordrecht en B. van Wijk uit Groot-Ammers met een zegen bevist. 
Het was vanwege het hoge chloride-gehalte van het water niet mogelijk met een elektro-
visapparaat te vissen. De gevangen vis is direct met beugels overgebracht in teilen van de OVB en 
naar de verwerkingsplaats gebracht. 
 
4.2 Vis-onderzoek en gegevensverwerking 
 
Alle gevangen vis werd kort voor het vis-onderzoek in een speciale verdovingsvloeistof licht 
verdoofd. Hierdoor kon de vis gemakkelijk gemeten en gewogen worden zonder al te veel kans op 
beschadiging en stressverschijnselen. 
Van de gevangen vis zijn de lengte en het gewicht bepaald, zodat de conditie kon worden 
berekend. Als maat voor de conditie van de vis wordt genomen de verhouding tussen het gemeten 
gewicht en het "normaalgewicht" van de vis. Het normaalgewicht is door de OVB empirisch bepaald 
aan de hand van talrijke metingen van lengte en gewicht van vissen uit een reeks van wateren 
(Baarda en Kampen, 1988). Van een aantal vissen zijn tevens enkele schubben verwijderd om de 
leeftijd te kunnen bepalen. Op grond van deze leeftijdsbepaling en via een computeranalyse van de 
lengte-frequentieverdeling is de groeisnelheid van karper, blankvoorn en rietvoorn vastgesteld. De 
beoordeling van deze groeisnelheid heeft plaatsgevonden op grond van OVB-normen voor de groei 
van diverse vissoorten (Van der Spiegel, 1992b). 
 
 
Foto:  Eén van de zegentrekken aan de Veersche Kreek wordt binnengehaald door de beroepsvissers. 
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5. RESULTATEN 
 
Tijdens de bemonstering van de Veersche Kreek zijn 419 vissen gevangen met een totaal gewicht 
van 592 kilogram, verdeelt over 7 vissoorten (zie tabel 3). 
 
 
Tabel 3: Vissoorten gevangen tijdens de bemonstering van de Veersche Kreek op 1 en 2 december 

2004. 

 

Vissoort Aantal 
Hoeveel-

heid 
(in kg) 

Minimum 
lengte 
(in cm) 

Maximum 
lengte 
(in cm) 

Minimum 
gewicht 

(in g) 

Maximum 
gewicht 

(in g) 
BAARS 5 1,9 14 39 32 921 

BRAKWATERGRONDEL 8 <0.01 3 4 <1 <1 

BLANKVOORN 28 2,9 10 28 9 284 
DRIEDOORNIGE 
STEKELBAARS 1 <0.01 5 5 1 1 

KARPER 280 535,9 39 68 948 5291 

RIETVOORN/RUISVOORN 24 1,6 11 25 14 215 

SNOEKBAARS 73 50 20 81 56 5120 

TOTAAL 419 592,3 - - - - 

 
De meest aangetroffen vissoort zowel qua aantallen als qua gewicht in de Veersche Kreek was de 
karper (resp. 67 en 91%). De snoekbaars was de meest aangetroffen roofvissoort (resp. 17 en 8%). 
Andere gevangen vissoorten waren blankvoorn, rietvoorn, brakwatergrondel, baars en driedoornige 
stekelbaars. 
 
 
Figuur 3           Figuur 4 
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Onderstaand worden de vangsten per vissoort besproken. Indien mogelijk zijn de grafieken van de 
lengteverdeling, de conditie en de groeisnelheid van de verschillende vissoorten weergegeven. De 
conditiegrafieken kunnen als volgt worden ‘gelezen’: conditiefactor 0,9 - 1,1 = voldoende, >1,1 = 
goed, <0,9 = onvoldoende. 
 
 
Karper 
 
Er zijn in totaal 280 karpers gevangen met een lengte die varieerde van 39 tot 68 centimeter. 
De conditie van de karpers was onvoldoende, en ook de groei was erg langzaam. 
 
 

LF diagram voor Karper 
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Snoekbaars 
 
Er zijn in totaal 73 snoekbaarzen gevangen met een lengte die varieerde van 20 tot 81 centimeter. 
De conditie van de snoekbaarzen tussen de 20 en 30 centimeter was over het algemeen 
voldoende. Grotere snoekbaarzen vertoonden bij toenemende lengte een steeds minder goede 
conditie. Dit wordt waarschijnlijk veroorzaakt door een gebrek aan voldoende prooivis, en wellicht 
ook door de minder goede milieu-omstandigheden. 
 
 

LF diagram voor Snoekbaars 
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Blankvoorn 
 
In totaal zijn 28 blankvoorns gevangen met een lengte die varieerde van 10 tot 28 centimeter. 
De conditie van de gevangen blankvoorns was voldoende tot goed. De groei was tot het derde 
levensjaar snel, daarna neemt de groeisnelheid iets af naar gemiddeld tot snel. 
 
 

LF diagram voor Blankvoorn 

0

1

2

3

4

5

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

Lengte in cm.

A
an

ta
lle

n

Water     : 
Deelgeb. : 
Traject    : 

 Conditiediagram voor Blankvoorn 

0,5

1

1,5

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

Lengte in cm

C
on

di
tie

fa
ct

or

Water     : Veersche Kreek 
Deelgeb. : 
Traject    : 

 



 

                                                                                                                                                    © 2004 
 
 

- 18 - 
                                                                                                                        - Veersche Kreek 
 

Groeicurve voor Blankvoorn 
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Rietvoorn 
 
In totaal zijn 24 rietvoorns gevangen met een lengte die varieerde van 11 tot 25 centimeter. De 
conditie van de gevangen rietvoorns was voldoende tot goed. De groei was tot het tweede 
levensjaar snel, in de jaren daarna is de groeisnelheid gemiddeld. 
 
 

LF diagram voor Rietvoorn/Ruisvoorn 
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Baars 
 
In totaal zijn 8 baarzen gevangen met een lengte die varieerde van 14 tot 39 centimeter. De 
conditie van de gevangen baarzen was over het algemeen voldoende. 
 

LF diagram voor Baars 
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Verder zijn nog 8 brakwatergrondels gevangen met een lengte die varieerde van 3 tot 4 
centimeter en 1 driedoornige stekelbaars met een lengte van 5 centimeter. 
 

LF diagram voor Brakwatergrondel 
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6. CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 
 
Door de uitvoering van het visserijkundig onderzoek is een goed beeld gekregen van de kwaliteit 
van de visstand in de Veersche Kreek. Bovendien is door de milieu-bemonstering in dit water 
inzicht verkregen in een aantal omgevingsfactoren die van invloed zijn op de visstand. 
 
Uit de milieu-bemonstering is gebleken dat de leefomstandigheden voor vis verre van optimaal zijn, 
wat weerspiegeld wordt in de visstand. Het hoge zoutgehalte van het water, de slechte 
zuurstofhuishouding in de diepe delen (meer dan 3 à 4 meter diepte) en de zuurstofarme 
baggerlaag zorgen hiervoor. Verder is het doorzicht en is het water erg voedselrijk. Het water kan 
het best worden getypeerd als een brasem-snoekbaars type. 
 
Samengevat kan worden gesteld dat de Veersche Kreek een éénzijdige, vrij soortenarme visstand 
herbergt, die gedomineerd wordt door karper. De vrij arme visstand wordt waarschijnlijk veroorzaakt 
door de minder goede milieu-omstandigheden in de Veersche Kreek. Het hoge zoutgehalte van het 
water, de slechte zuurstofhuishouding in de diepe delen en de zuurstofarme baggerlaag zorgen 
voor verre van optimale leefomstandigheden waardoor de conditie, groei en voortplanting van de 
meeste vissoorten negatief wordt beïnvloed. 
 
Soorten als brasem en kolblei zijn niet aangetroffen, terwijl ze wel in dit watertype thuishoren. Van 
de uitgezette snoek is niets meer teruggevangen, wat naast het hoge zoutgehalte voor een deel 
veroorzaakt zal zijn door het geringe doorzicht en de relatief kleine hoeveelheid waterplanten. De 
karpers vertoonden een onvoldoende conditie en erg langzame groei, wat mede veroorzaakt wordt 
door een te grote bezetting van deze vissoort.  
Het zoutgehalte van de Veersche Kreek drukt een groot stempel op de visstand. Dit hoge 
zoutgehalte is een gegeven waar helaas niet veel aan te veranderen is. Binnen de randvoorwaarde 
die het zoutgehalte stelt aan het ecosysteem zal gezocht moeten worden naar mogelijkheden om 
de visstand te verbeteren. 
 
De Veersche Kreek wordt niet druk bevist, maar is een vrij belangrijk viswater voor de sportvissers 
uit de regio. Het toekomstige beheer dient zich richten op het zoveel mogelijk verbeteren van de 
leefomstandigheden voor de visstand en de mogelijkheden voor de sportvisserij. De volgende 
maatregelen worden voorgesteld: 
 
Baggeren 
 
Momenteel vormt de baggerlaag een groot knelpunt voor de visstand. Hierbij gaat het vooral om de 
bagger in de ondiepere delen van het water, omdat deze bagger in contact staat met de waterlaag 
waarin de visstand zich ophoudt. De bagger in de diepere delen van het water is door de 
gelaagdheid van het water in feite afgesloten van de bovenste, leefbare laag en dus voor de 
visstand van minder belang. 
 
Door de ondiepe delen van het water te baggeren zal nalevering van nutriënten uit de baggerlaag 
naar de bovenste waterlaag verminderen. Daarnaast worden de paai-mogelijkheden voor met 
name de snoekbaars, die een nest maakt op een zandige bodem, sterk verbeterd. 
 
Baggerwerkzaamheden dienen in het belang van de vis bij voorkeur te worden uitgevoerd in de 
wintermaanden. Daarbij wordt bij voorkeur een baggermethode gebruikt waarbij de bagger wordt 
weggezogen, omdat hierbij relatief weinig slib wordt opgewerveld. Bij de uitvoering van de 
werkzaamheden moet de vis altijd kunnen wegvluchten naar een rustig deel van het water, dus er 
moet niet worden gebaggerd naar doodlopende delen van het water toe. 



 

                                                                                                                                                    © 2004 
 
 

- 22 - 
                                                                                                                        - Veersche Kreek 
 
Verminderen voedselrijkdom watersysteem 
 
Het water van de Veersche Kreek is erg voedselrijk, wat tot uiting komt in het geringe doorzicht 
vanwege de voortdurende algenbloei. Om het doorzicht te verbeteren en daarmee plantengroei op 
gang te brengen, is het nodig de voedselrijkdom van het water drastisch te verminderen. Hierbij is 
het van belang te weten wat de bron is van de eutrofiërende stoffen is. Waarschijnlijk zal de 
baggerlaag eutrofiërende stoffen naleveren. Waarschijnlijk wordt daarnaast ook voedselrijk water 
aangevoerd uit de omliggende agrarische gebieden. 
 
Door het Waterschap Zeeuwse Eilanden dient, in samenwerking met de HSV Middelburg, de 
oorzaak van de eutrofiëring achterhaalt te worden, waarna eventueel maatregelen genomen 
kunnen worden om de voedselrijkdom van het water te verminderen.  
 
Uitdunnen van vis 
 
De visstand van de Veersche Kreek is erg éénzijdig en wordt gedomineerd door kleine karper. De 
zeer langzame groei en onvoldoende conditie van de karper wordt veroorzaakt door een 
overbezetting van deze vissoort en de minder goede milieu-omstandigheden. Daarnaast 
concurreert de karper met de grotere blankvoorn en rietvoorn om voedsel waardoor deze soorten 
slechts in geringe mate voorkomen.  
 
Foto:  Enkele karpers gevangen tijdens het visserijkundig onderzoek (foto’s dhr. A.J. Kabboord). 

 
Om de groei en conditie te verbeteren is het noodzakelijk het bestand aan karper te verkleinen, 
ofwel uit te dunnen. Tijdens het visserijkundig onderzoek is hier al een begin mee gemaakt door 
ongeveer 250 kg gevangen karper af te voeren. Dit is echter maar een klein deel van de werkelijke 
hoeveelheid karper die in de Veersche Kreek rondzwemt.  
 
Om het karperbestand weer gezond en evenwichtig te krijgen, wordt gestreefd naar minimaal 80% 
uitdunning. Dit is te bereiken met een uitdunningsvisserij waarbij wordt gevist met zegens in het 
open water en staand want langs de rietkragen en overhangende bomen. Alle gevangen karper 
dient te worden verwijderd, met uitzondering van karpers groter dan 60 cm, en eventuele 
spiegelkarpers die gevangen worden, vanwege de grote waarde voor de sportvissers.  
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Uitzetten van vis 
 
Om de dominantie van de karper te doorbreken is meer nodig dan het uitdunnen van het 
karperbestand. Een goede roofvisstand kan het bestand aan jonge karpertjes in het eerste 
levensjaar in toom houden, zodat de jaarlijkse aanwas van karper gering is. Hiertoe is een groter 
roofvisbestand vereist, dan thans in de Veersche Kreek aanwezig is. Een vissoort die bij uitstek 
geschikt is om jonge karpertjes weg te vreten, is de snoek. Echter, gezien het hoge zoutgehalte en 
geringe doorzicht in de Veersche Kreek, zijn de leefomstandigheden voor de snoek verre van 
optimaal. De snoekbaars en baars zijn betere opties. Snoekbaars is thans in redelijke aantallen 
aanwezig, voelt zich thuis in troebel water en beide soorten zijn relatief goed bestand tegen hoge 
zoutgehalten.  
 
Bij het uitzetten van snoekbaars en baars in de Veersche Kreek dient gekozen te worden voor 
grotere exemplaren, en niet voor 0+ visjes (dat is vis jonger dan één jaar). Dit is nodig omdat jonge 
karpertjes, die het hoofdvoedsel van de beide roofvissen zullen vormen, in het éérste levensjaar erg 
snel groeien, en al snel te groot zijn om als prooi te dienen voor 0+ snoekbaars en baars. Door wat 
oudere snoekbaars en baars uit te zetten, zullen de jonge karpertjes beter gepredeert worden. 
Daarnaast zal de overleving van de uitgezette roofvissen hoger zijn en het effect van de maatregel 
beter. 
 
Voorgesteld wordt om de eerste drie jaar ná de grootschalige uitdunning van karper, jaarlijks 100 
stuks snoekbaars en baars uit te zetten. Aangezien de minimummaat respectievelijk 42 en 22 
centimeter is, mag alleen vis uit gezet worden groter dan deze lengtes. Voor snoekbaars zal het erg 
lastig én prijzig zijn om dit te bereiken. Voor baars moet het mogelijk zijn jaarlijks de genoemde 
hoeveelheden uit te kunnen zetten. De HSV Middelburg wordt aangeraden te informeren bij 
beroepsvissers of het mogelijk is snoekbaars en baars boven te minimummaat geleverd te krijgen, 
en welke kosten hieraan verbonden zijn.  
 
Om de bestanden van beide vissoorten te beschermen, is het noodzakelijk het verbod in de 
vergunning op het meenemen van alle vis, uitgezonderd paling, te handhaven 
 
Om de diversiteit van de visstand en de mogelijkheden voor de sportvisserij te verbeteren, wordt 
aangeraden éénmalig, ná de grootschalige uitdunning van karper, enkele honderden kilogrammen 
blankvoorn en rietvoorn uit te zetten (maximaal 500 kilogram per soort). Deze vissen dienen bij 
voorkeur afkomstig te zijn uit wateren met een verhoogt zoutgehalte. De uit te zetten blankvoorn en 
rietvoorn is dan al aangepast aan hoge zoutgehalten, waardoor de kans op zichzelf 
instandhoudende blankvoorn- en rietvoornpopulaties wordt vergroot. 
 
Evaluatie-onderzoek 
 
Eventueel kan over vier tot zes jaar 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 uitgevoerde maatregelen effect hebben gehad, en of aanvullende maatregelen 
wenselijk zijn. 
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Bijlage 1:  Normdoelstelling Water voor karperachtigen en Minimumkwaliteit. 
 
 

 
Parameter 

 
Norm 
Functie viswater 
(normdoelstelling water voor 
karperachtigen) 

Algemeen ecologische functie 
(Minimumkwaliteit MTR*) 

 
Temperatuur water 

 
max. 25,0oC 

 
max. 25,0oC 

Zuurstofgehalte min. 6,0 mg/l min. 5,0 mg/l1 
Doorzicht --- gem. 0,4 m (zomer) 
Chlorophyl --- gem. 100,0 µg/l (zomer) 
Biochemisch zuurstofgebruik max. 10,0 mg/l --- 
pH 6,5-9,0 SE 6,5-9,0 SE 
Zwevende stof gem. 50,0 mg/l --- 
Ammonium (NH4-N) max. 0,82 (4,0) mg/l --- 
Totaal fosfaat gem. 200 µg/l gem. 150 µg/l (zomer) 
Totaal stikstof --- gem. 2,2 mg /l (zomer) 
Ammoniak (NH3-N) max. 20 µg/l max. 0,02 mg/l 
Nitriet max. 300 µg/l --- 
Totaal koper max. 30 µg/l max. 3,0 µg/l 
Totaal zink max. 200 µg/l max. 30 µg/l 
Chloride --- max. 200 mg/l (zoet water) 

 
 
         *  MTR = Maximaal Toelaatbaar Risico 
             1  Voor sloten en stadswater is dit minmaal 3,0 mg/l 
             2  Bij een watertemperatuur van minder dan 10oC geldt als norm 4,0 mg/l. 



 

 
 

Bijlage 2:  Zouttoleranties van diverse vissoorten. 
 
vissoort voortplanting paaien/broedzorg bevruchting eiontwikkeling larve opgroeifase volwassen stadium
10D STEKELBAARS 12,4 10; 0->12,4
3D STEKELBAARS 0->11,1 5; >11,1 < 15,5; >15,5 zoet->19,4
ALVER <8,6-9,4
BAARS tot >4,4 3,9 3 5,5; 8,3
BITTERVOORN 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 ≤2,5
BLANKVOORN <2,8-5,5 1,0; <1,0-1,6 <8,3-9,4; <8,3; <8,6-9,4;<5,5-6,6
BRAKWATERGRONDEL zoet-zout, voorkeur 8,3-16,6 zoet-zout, voorkeur 8,3-16,6
BRASEM 1,6; <5,7 1,6-5,5 3,1-5,5; 4,2, opt. 3,0 2,8; 4,2 3,0 5,5; <8,3-9,4; <8,3; <8,6-9,4; 7,2
DIKKOPJE voorkeur 11,1-16,6 voorkeur 11,1-16,6
DUNLIPHARDER zoet-zout, voorkeur 2,8-9,4
ELFT zoet-zout
FINT zoet-zout
GOUDHARDER optimum 0,5-5,5
GROTE MARENE 5,0 zoet-zout
GR. MODDERKRUIPER 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
HARING ook <3-zoet ook <2,8 tot zoet >2,8-5,5; >0,5-1,6
HOUTING zoet-zout
KABELJAUW opt. 2,8-5,5;min 5,1-19,1; min 3,9-15,5
KARPER <4,2 <2,8 <2,8; 3,5; 1,1-5,5 1,1-5,5 <9,4-10,2
KLEINE KOORNAARVIS optimum 1,1-10,5
KL. MODDERKRUIPER 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
KOLBLEI 5,0; 8,3
KOORNAARVIS optimum 8,3-17,1
KROESKARPER 3,0
KWABAAL 4,0; <5,0-6,6 6,6
MEERVAL 5,0
PALING zoet-zout zoet-zout
POS tot >4,4 3,9 5,0; 11,1
RIETVOORN 0,5-5,5 5,0; 8,6-9,4; 5,5
RIVIERDONDERPAD 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
RIVIERGRONDEL <8,3-9,4; <8,6-9,4  
RIVIERPRIK zoet-zout
SCHOL >8,2-<36,0 0,3-max 0,3-max
SNEEP <8,6-9,4
SNOEK 1,6-2,2 1,6-2,2 nog boven 1,6-2,2 5,0; <9,4-10,2; 6,1-8,6
SNOEKBAARS <1,4-1,6 2,8; 1,4-1,6 5,5 <2,8; 5,5 2,1-3,9; <2,8; <5,5 7,5; 8,3; 11,1; 6,1-6,6
SPIERING <14,4 opt. 2,2-4,4; <8,9;<5 opt. 2,2-4,4; <8,9;<5 16; zoet-zout
STEUR zoet-zout
VETJE 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
WINDE <8,3
ZALM zoet-zout
ZEEBAARS zoet - hypersalien tot >33,2
ZEEFOREL zoet-zout
ZEELT 5,0; 9,4
ZEEPRIK zoet-zout
 
De getallen in zijn chloride-gehalten in milligrammen per liter. 
 



 

 
 

schone zandbodem. 

Bijlage 3:  Profielen van de gevangen vissoorten. 
 

BAARS (Perca fluviatilis) 
 
 
 
Leefomgeving 
 
De baars is een algemene vissoort die in vele 
stilstaande of langzaam stromende wateren 
voorkomt. Hij leeft en jaagt in scholen, die in de 
regel uit individuen van gelijke grootte bestaan. 
Deze scholen bestaan meestal uit ongeveer 50 
tot 200 exemplaren, maar ook veel grotere 
scholen zijn wel waargenomen. Hieruit blijkt de 
voorkeur van de baars voor ruim water, zoals 
meren, plassen, kanalen en rivieren.  
 
Toch komt de baars ook in kleinere wateren 
voor. Snelstromend water wordt echter 
gemeden. Omdat de baars op het zicht jaagt, 
dient het water helder te zijn. Open water is 
favoriet, maar vooral jonge baars houdt zich 
graag tussen de waterplanten in de oeverzone 
op. 
 
Voortplanting 
 
De paaitijd valt in de maanden maart, april en 
mei, bij een watertemperatuur van meer dan 8 
°C. Vooral ondergelopen gebieden, waar de 
temperatuur in het ondiepe water snel kan 
stijgen, zijn geliefd als paaiplaats, maar ook tal 
van andere ondiepe plekken zijn geschikt.  
 
De eieren worden in snoeren afgezet op 
ondergelopen vegetatie, waterplanten, boom-
wortels, takken en stenen en zelfs op een 

Voedsel 
 
De jonge baars leeft voornamelijk van dierlijk 
plankton. Later worden hier ook andere 
ongewervelde dieren, zoals aasgarnalen en 
vlokreeften, aan toegevoegd.  
 
Wanneer de baars een lengte van meer dan 10 
cm heeft bereikt, gaat vis(broed) in toenemende 
mate deel uitmaken van het voedselpakket. 
Baars heeft een grote voorkeur voor spiering en 
kleinere soortgenoten. 
 
Groei en leeftijd 
 
De groei in het eerste jaar bedraagt 6 tot 8 cm. 
De mannetjes zijn na 2 jaar geslachtsrijp, bij een 
lengte van 15 cm; vrouwtjes een jaar later, bij 
een lengte van 20 cm. De maximale lengte is 50 
cm. In het IJsselmeer wordt de baars niet ouder 
dan 6 jaar. 
 

 



 

 
 

begroeiing. 

 
 

BLANKVOORN (Rutilus rutilus) 
 
 
 
 
Leefomgeving 
 
De blankvoorn is een vis van zowel stilstaand 
als stromend water, die in vele watertypen 
algemeen voorkomt. Zelfs in snelstromende 
wateren kan deze soort worden aangetroffen. 
Wel houdt de blankvoorn zich daar bij voorkeur 
in de stromingsluwe gedeelten op.  
 
De blankvoorn zoekt zijn voedsel in scholen in 
de buurt van begroeiing, maar ook wel in het 
diepere, open water. De blankvoorn is redelijk 
bestand tegen eutrofiering en vervuiling en lijkt 
bij uitstek te kunnen profiteren van veran-
derende omstandigheden. Zo kon in vele beken, 
waar deze soort van nature niet of slechts in 
geringe mate voorkwam, de blankvoornstand 
enorm toenemen, terwijl karakteristieke beek-
vissoorten daar sterk in aantal achteruit zijn 
gegaan of geheel zijn verdwenen. 
 
Voortplanting 
 
In de paaitijd, die doorgaans in april en mei valt, 
maar die tot in de zomer kan doorlopen, gaat de 
blankvoorn op zoek naar geschikte paai-
plaatsen. Deze liggen veelal dicht onder de 
oever in zwak stromend, ondiep water met 
beschutting tegen golfslag.  
 
De eieren worden afgezet op ondergedoken 
waterplanten, maar ook oeverplanten, 
boomwortels, stenen en andere obstakels 
worden als afzetsubstraat gebruikt. Zowel larven 
als juvenielen blijven geruime tijd in de oever-
begroeiing. Hierdoor is de blankvoorn sterker 
dan brasem gebonden aan wateren met 

Voedsel 
 
Het voedsel van jonge blankvoorn beslaat uit 
zoöplankton, in het bijzonder watervlooien. 
Oudere blankvoorn heeft een aanzienlijk 
uitgebreider voedselpakket. Zowel dierlijk 
voedsel, zoals slakjes, driehoeksmosselen, 
insectenlarven, wormen en kreeftachtigen, als 
plantaardig materiaal, zoals algen en detritus, 
worden gegeten. 
 
Groei en leeftijd 
 
De blankvoorn bereikt in het eerste jaar een 
lengte van 5 tot 7 cm. Onder gemiddelde 
omstandigheden is de blankvoorn geslachtsrijp 
op een leeftijd van 3 tot 5 jaar, de mannetjes 
eerder dan de vrouwtjes. De lengte is dan rond 
15 cm. De maximale lengte is 45 cm en de 
maximale leeftijd ca. 10 jaar. 
 

 



 

 
 

 

  
  
 
 

DRIEDOORNIGE STEKELBAARS  
(Gasterosteus aculeatus aculeatus) 

 
 
 
 
Leefomgeving 
 
Het leefgebied van de driedoornige stekelbaars 
is zeer variabel. Er zijn populaties die permanent 
in de zoute kustwateren leven of die uitsluitend 
in brak water voorkomen. Daarnaast zijn er 
zogenaamde anadrome populaties, die in zee 
opgroeien en zich in het binnenwater voort-
planten en populaties die hun gehele levens-
cyclus in zoet water voltooien. De driedoornige 
stekelbaars komt in vele stilstaande tot zwak 
stromende wateren voor, zoals sloten, kanalen, 
vijvers, meren, beken en rivieren. In beken 
moeten uitwijkmogelijkheden zijn naar rustiger 
water in meanders.  
 
De driedoornige stekelbaars heeft een voorkeur 
voor wat kleiner, helder en ondiep water met 
een relatief dichte begroeiing aan waterplanten. 
Deze worden als nestmateriaal, schuilplaats en 
voedsel gebruikt.  
 
In beken wordt de driedoornige stekelbaars 
veelvuldig aangetroffen. In kleinere beekjes is dit 
soms zelfs de enige voorkomende vissoort. Voor 
andere beekvissoorten zijn de omstandigheden 
daar (nog) niet of niet meer geschikt, waardoor 
de driedoornige stekelbaars als een 'pionier-
soort' kan worden beschouwd. Zo kan deze 
vaak in grote aantallen worden aangetroffen in 
wateren waar in het verleden (door lozingen of 
verontreiniging) vissterfte heeft plaatsgevonden 
en die door verstuwing voor andere soorten niet 
langer bereikbaar zijn. Aan de kwaliteit van het 
leefmilieu lijkt de driedoornige stekelbaars dan 
ook geen bijzonder hoge eisen te stellen. 
 

Voortplanting 
 
De paaimigratie van de anadrome driedoornige 
stekelbaars begint in maart. De paaitijd van in 
het binnenwater blijvende driedoornige 
stekelbaars valt in de maanden maart tot en met 
juli. In deze periode maakt het mannetje in 
ondiep water een nest in een kuiltje op de 
zandbodem. Hierin worden door het vrouwtje de 
eitjes afgezet. Deze worden door het mannetje 
bewaakt. Ook de larven worden door het 
mannetje beschermd, totdat zij zelf kunnen 
foerageren. 
 
Voedsel 
 
De driedoornige stekelbaars is een actieve 
oogjager. Jonge stekelbaarzen eten vooral 
watervlooien. Ook volwassen stekelbaarzen 
hebben hiervoor een voorkeur, maar daarnaast 
wordt alles wat beweegt en in de bek past 
gegeten. Ook eieren en larven van vissen en 
amfibieën worden gegeten. 
 
Groei en leeftijd 
 
De driedoornige stekelbaars wordt maximaal 10 
cm. In het eerste jaar bereikt de stekelbaars een 
lengte van 2 tot 5 cm. Driedoornige 
stekelbaarzen worden niet oud; ze planten zich 
voort in hun tweede jaar, waarna de meeste 
stekelbaarzen sterven. 
 

  



 

 
 

 

KARPER (Cyprinus carpio) 
 

Leefomgeving 
 
De karper is een algemene vissoort in 
stilstaande en langzaam stromend water. Ook in 
relatief snel stromend water komt de karper wel 
voor, waar hij zich dan vooral op stromingsluwe 
plaatsen ophoudt. 
 
Van nature komt de karper niet in Nederland 
voor. Het oorspronkelijke verspreidingsgebied 
lag rond de Kaspische Zee, van waaruit de 
karper zich zowel naar het oosten (China, Japan 
en Zuid-Rusland) als naar het westen (gebied 
rond de Zwarte Zee en de Donau) heeft 
uitgebreid. Via de Donau heeft de karper zich 
naar Midden-Europa kunnen verspreiden. Deze 
verspreiding werd versneld door de Romeinen, 
die rond het begin van de jaartelling de karper 
uit de Donau of uit Klein-Azië haalden en voor 
de kweek naar Italië brachten. In de eeuwen 
daarna zorgden monniken voor een grote ver-
spreiding van de karper over Europa. Vanaf de 
middeleeuwen (de 14e eeuw) kwam de karper, 
als teelt- en consumptievis, in kloostervijvers 
voor.  
 
In de loop der eeuwen zijn er allerlei 
verschillende variëteiten van de karper ont-
wikkeld. Het oorspronkelijk in de middeleeuwen 
geïntroduceerde en daarna verwilderde type 
wordt wilde of boerenkarper genoemd. 
Hiernaast komen allerlei geteelde variëteiten 
voor, zoals schubkarper, spiegelkarper, 
rijenkarper en naaktkarper. 
 
Omdat de karper zich in Nederland nauwelijks 
met voldoende succes kan voortplanten om een 
populatie in stand te houden, wordt de 
karperstand in veel wateren door uitzettingen op 
peil gehouden. Dankzij deze uitzettingen komt 
de karper momenteel in vrijwel alle watertypen 
voor. In het oorspronkelijke verspreidingsgebied 
is de karper echter een bewoner van langzaam 
stromende rivieren en (afgesloten) rivierarmen. 

Voortplanting 
 
De paaitijd valt, afhankelijk van in het bijzonder
de watertemperatuur, in mei en juni, maar kan
soms doorgaan tot eind juli. De paai vindt plaats
in met zachte vegetatie begroeide ondergelopen
gebieden of in waterplantenvegetaties in ondiep,
rustig water, waar de eieren aan de planten
blijven plakken. Ook worden flab en obstakels
als stenen en fuiken wel als paaisubstraat
gebruikt; soms worden de eieren op de kale
bodem afgezet. Tijdens het paaien wordt een
vrouwtje omringd door een aantal mannetjes die
de afgezette eieren bevruchten. Bij een
voldoende hoge watertemperatuur komen de
eieren al na enkele dagen uit. 
 
Voedsel 
 
De karper is een omnivoor. De samenstelling
van het voedselpakket is sterk afhankelijk van
de aard van het water en van het seizoen.
Larven leven van zoöplankton en algen. Dat de
karper is aangepast aan het foerageren op de
bodem is al op jonge leeftijd zichtbaar, want bij
een lengte van circa 2 cm beginnen juveniele
karpertjes al van de bodem te eten. Het dieet
van volwassen karpers bestaat vrijwel uitsluitend
uit bodemvoedsel, zoals insectenlarven,
wormen, kreeftachtigen en weekdieren.
Daarnaast wordt ook plantaardig materiaal
gegeten, zoals waterplanten, algen en zaden.  
 
Groei en leeftijd 
 
Van de karperachtigen is de karper één van de
snelst groeiende soorten; vooral de
verschillende kweekvormen zijn snelle groeiers.
Bij voldoende hoge watertemperaturen kunnen
karpers in oktober van hun eerste levensjaar al
een lengte van 10 cm bereiken. In de regel
wordt de karper geslachtsrijp na 3 tot 4 jaa

 

r
(mannetjes) of 4 tot 5 jaar (vrouwtjes) bij een
lengte van 40 tot 45 cm. De maximale lengte is
120 cm.

 



 

 
 

 
 

RUISVOORN (Scardinius erythrophthalmus) 
 

 
 
 
Leefomgeving 
 
De ruisvoorn is een vis van helder, stilstaand of 
langzaam stromend water dat rijk begroeid is 
met oever- en onderwaterplanten, afgewisseld 
met open stukken. Deze vis is vooral te vinden 
in de ondiepe oeverzone van vijvers, plassen, 
meren, kanalen en rivieren, waar hij zich 
meestal dicht onder de oppervlakte ophoudt.  
 
In beken is de ruisvoorn vooral te vinden in het 
stroomluwe water van (afgesneden) meanders 
en molenkommen, waar zich vegetatie kan 
ontwikkelen. Hier kan de ruisvoorn wel in 
redelijke aantallen voorkomen. 
 
Voortplanting 
 
De paaitijd valt laat in het jaar, in de maanden 
mei tot en met juli, wanneer de 
watertemperatuur meer dan 15?C bedraagt. In 
deze periode trekt de ruisvoorn naar de 
paaiplaatsen in de oeverzone, die soms in zeer 
ondiep water liggen. Hier worden de eieren aan 
water- en oeverplanten of aan ondergelopen 
gras afgezet.  
 
Voor een goede ontwikkeling van de eieren is de 
aanwezigheid van vegetatie essentieel; eieren 
die op de (meestal modderige) bodem terecht 
komen, gaan verloren. 

Voedsel 
 
Jonge ruisvoorn leeft voornamelijk van water-
vlooien. Naarmate de ruisvoorn groter wordt, 
schakelt hij geleidelijk over op grotere 
voedseldiertjes, zoals slakjes en kreeftachtigen. 
Ook in het water gevallen insecten worden 
gegeten; deze worden met de bovenstandige 
bek van de oppervlakte gehapt.  
 
Daarnaast behoort ook plantaardig materiaal tot 
het voedselpakket van de ruisvoorn. Zowel 
verschillende soorten zachte waterplanten als 
draad- en kiezelalgen vormen een groot deel 
van het dieet. 
 
Groei en leeftijd 
 
De ruisvoorn groeit in het eerste jaar tot 
gemiddeld 6 cm. In het tweede of derde jaar is 
de ruisvoorn geslachtsrijp bij een lengte van ca. 
15 cm, de vrouwtjes later dan de mannetjes.  
 
De ruisvoorn kan een lengte van 45 cm 
bereiken. De maximale leeftijd ligt tussen 15 en 
20 jaar. 
 

 
 



 

 
 

 

SNOEKBAARS (Sander lucioperca) 
 

 
Leefomgeving 
 
In het oorspronkelijke verspreidingsgebied (het 
oostelijk deel van Europa, tot in Azië rond de 
Kaspische Zee) is de snoekbaars een vis van 
grote rivieren en diepe meren, die zich ophoudt 
in diepere en duistere delen met weinig 
stroming. In ons land is de snoekbaars een 
algemene vissoort die zowel in stilstaand als 
langzaam stromend water voorkomt, zoals 
rivieren, meren, plassen, kanalen en zandgaten.  
 
De snoekbaars heeft voorkeur voor troebel 
water; de ogen zijn aangepast aan het zien bij 
lage lichtintensiteiten. Helder water moet voor 
snoekbaars dan ook behoorlijk diep zijn, zodat 
bij de bodem, waar de snoekbaars zich 
voornamelijk ophoudt, toch een lage 
lichtintensiteit wordt bereikt. De snoekbaars is 
gevoelig voor lage zuurstofconcentraties, maar 
goed bestand tegen eutrofiëring.  
 
In vele wateren, waar de snoekstand sterk is 
teruggelopen door de verdwijning van de 
waterplantenbegroeiing tengevolge van eutro-
fiëring, heeft snoekbaars de rol van snoek als 
visstandregulerende predator overgenomen. 
 
Voortplanting 
 
De paaitijd valt doorgaans in de periode eind 
april -begin mei. De eieren worden afgezet in 
een nest van boom- of plantenwortels, takken of 
dichtbegroeide vegetatie dat door het mannetje 
wordt gemaakt boven een harde zand-, grind- of 
kleibodem. Het mannetje bewaakt de eieren (en 
later ook het broed) tegen predatoren en waaiert 
met de vinnen om het legsel vrij te houden van 
slib en het van vers, zuurstofrijk water te 
voorzien.  

De larven en juvenielen houden zich 
voornamelijk in het plantenvrije open water op. 
Het optreden van kannibalisme, waaraan de 
jonge snoekbaarsjes voornamelijk in hun eerste 
levensjaar bloot staan, is sterk afhankelijk van 
het voedselaanbod. 
 
Voedsel 
 
Jonge snoekbaars tot een lengte van ca. 2 cm 
eet vrijwel uitsluitend zooplankton, in het 
bijzonder watervlooien en roeipootkreeftjes. Bij 
een grotere lengte worden bodemorganismen, 
zoals muggen- en eendagsvliegenlarven en 
kreeftachtigen, zoals aasgarnalen, gegeten. Het 
overschakelen op de consumptie van vis(broed) 
wordt bepaald door het aanbod en de 
omstandigheden. Snoekbaars met een lengte 
van meer dan 10 cm vreet uitsluitend vis. 
 
Groei en leeftijd 
 
De groei van jonge snoekbaars is sterk 
afhankelijk van de omstandigheden en het 
voedselaanbod. Zo kan in het eerste 
groeiseizoen al een lengte van 15 tot 20 cm 
bereikt worden. Indien echter niet tijdig op de 
consumptie van vis kan worden overgeschakeld, 
wordt de jonge snoekbaars niet groter dan 4 tot 
8 cm. Ook komt het voor, bijvoorbeeld bij een 
geringe beschikbaarheid aan prooivis, dat een 
gehele jaarklasse na het eerste groeiseizoen de 
lengte van 10 cm nog niet heeft bereikt. In de 
regel zijn snoekbaarsmannetjes na 2 jaar 
geslachtsrijp bij een lengte van ca. 26 cm, 
vrouwtjes na 3 jaar bij een lengte van ca. 40 cm. 
In ons land kan snoekbaars een lengte bereiken 
van ongeveer 1,20 meter, bij een gewicht van 25 
tot 30 pond. 
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