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Voorwoord
In 2004 is op verzoek vanuit de Hengelsportvereniging Middelburg (verder vermeld als HSV) door de
toenmalige OVB (Organisatie ter Verbetering van de Binnenvisserij, tegenwoordig Sportvisserij
Nederland) een Stedelijk Visstandbeheersplan geschreven. Hierin is de visie van de HSV met
betrekking tot het visstandbeheer, de inrichting en het beheer van de Middelburgse Stadswateren als
viswater beschreven en zijn de mogelijkheden tot het vissen vastgelegd. Tevens is er een
visserijkundig onderzoek uitgevoerd op de Veerse Kreek en bijbehorend rapport opgesteld.
Deze basis is geëvalueerd en met de uitkomsten is een nieuw plan, Visstandbeheersplan Wateren
HSV Middelburg 2015-2020, opgesteld.
Door samenwerking met en inspanningen vanuit de Gemeente Middelburg en het Waterschap
Scheldestromen zijn er de afgelopen vijf jaar 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.
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 omvat.
Vanuit deze gedachte is dit vijf jarenplan opgesteld.
Voor u ligt het Visstand Beheersplan Wateren 2022 – 2027 HSV Middelburg (dit zal worden afgekort
tot VBP 22-27).

Kernwaarde:
Als hengelsportvereniging streven wij naar ecologische gezond (vis)water waarin door
een ieder verschillende visdisciplines uitgeoefend kunnen worden.
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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 gevoerde beheer op de verenigingswateren gebeurd
met respect voor alle natuur (niet beperkend tot vis) en de visstand wordt steeds meer divers. Er is
voor de Middelburgse visser een breed areaal aan wateren beschikbaar waarin elk, en op zijn eigen
niveau of voorkeur, zijn vis kan vangen.
De waterkwaliteit laat verbetering zien en knelpunten als riool overstorten worden actief
verminderd.
Diverse paai- en opgroeigebieden zijn in de wateren vanuit de verschillende visies aangelegd en de
vis maakt hier dankbaar gebruik van. Ook voor het woekeren van ondergedoken waterplanten en
blauwalg is aandacht.
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, wel is de soortpopulatie vergroot. Het aanbrengen van natuurlijke
structuren in het water biedt voor 5 jaren verbetering. Ook het op kleine schaal aanpassen van de
oever heeft grote impact.
De mogelijkheid om kleinschalig zelf vis op te kweken is geprobeerd, maar wegens kwaliteit van het
leefmilieu mislukt. Het uitzetten van, onder andere, karper blijft in de toekomst slechts in kleine
hoeveelheden geschieden. Karpersterfte na uitzetting 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.

Doelstellingen:





Vasthouden van het aantal leden
Natuurlijke aanwas vis mogelijk maken met daarnaast kleine onderhoudsuitzettingen
Met 1 VISpas op heel Walcheren kunnen vissen
Uitbreiden verenigingswateren door overname pacht en het verwerven van de pacht van
ambachtsheerlijke wateren
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Inleiding
In het plan dat voor u ligt worden de gestelde doelen uit het Visstandbeheersplan Wateren HSV
Middelburg 2015-2020 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
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.
Er is in de periode 2015-2020 geen nieuw waterplan door de Gemeente Middelburg gepubliceerd.
Afgelopen vijf jaren zijn er wel jaarlijks overlegmomenten geweest met deze partijen om wederzijds
informatie uit te wisselen en ontstane knelpunten op te lossen.
Een aanbeveling was de leden goed te blijven informeren. Men kan goed de weg naar de website van
de HSV vinden. De HSV nieuwsbrief is niet gebruikt. Er is gekozen om een Facebookpagina aan te
maken waarin uitzettingen en verenigingsnieuwtjes/activiteiten worden getoond.
Verder heeft er een uitbreiding van de visvoorwaarden plaatsgevonden. Er mag voortaan met drie
hengels gevist worden en op de stadswateren die de HSV Middelburg pacht is het nachtvissen
gerealiseerd.
Ook zijn de viswateren aan de Gezamenlijke Lijst van Nederlandse VISwateren toegevoegd. Dit houdt
in dat er met een VISpas van een andere vereniging ook op de verenigingswateren hier gevist mag
worden.

Viswater
In het Visstandbeheersplan Wateren HSV Middelburg 2015-2020 (hierna VBP 15-20) 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,
op de Griffioenvijver na. Voor de stadswateren betekent 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 2021 er uit ziet.
De onvolledige pacht van watergangen die in rechtstreekse verbinding met de Vesten staan was een
geformuleerd knelpunt in het vorige 5 jarenplan. Hier is onderzoek naar gedaan maar tot nog toe
blijkt verandering nog niet mogelijk. De vervulling van de wens om met de VISpas op heel Walcheren
te kunnen vissen is nog niet dichterbij gekomen. Veel viswateren op Walcheren vallen onder
ambachtsheerlijkheden. Een eeuwenoud pacht en eigendomsrecht dat nog steeds bestaat. Het lukt
hengelsportverenigingen niet om die pacht te verwerven. De verpachte wateren worden ons inziens
niet juist beheerd en gebruikt voor commercieel gewin. Gesprekken met het Waterschap
Scheldestromen vinden hierover plaats doch hebben geen resultaat.
Een knelpunt op de Vesten was in het verleden de op sommige plekken brede rietkragen. Het maaien
van de rietkragen langs de Vesten wordt nog steeds goed opgepakt door de Gemeente Middelburg.
Verder zijn er drie visplateaus gerealiseerd met behulp van subsidie van Sportvisserij Nederland en
de inzet van leden.
De afvalbakken op de Veerse kreek zijn verwijderd omdat Staatsbosbeheer landelijk het beleid
ontwikkeld heeft om deze uit natuurgebieden te halen. Tot nog toe blijft het vrij van zwerfafval langs
het water.
Vismigratie is vooral op de watergangen duidelijk terug te zien. Op verschillende watergangen op
Walcheren worden bestandsbemonsteringen i.o.m. het Waterschap Scheldestromen uitgevoerd
Deze worden met de HSV gedeeld. Ook worden een aantal keren per jaar de stuwen in de
watergangen opengezet t.b.v. vismigratie.
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De zichtdiepten zijn voor de meeste wateren (behalve de Griffioen, Veldzigt 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 massale aanwezigheid van ondergedoken waterplanten gedurende het gehele jaar
helder water. Ook in delen van Dauwendaele en Middelburg Zuid is er helder water met, al dan niet,
waterplanten te vinden.
Ten aanzien van het meten en monitoren van de riolering is de Gemeente Middelburg samen met
Waterschap Scheldestromen in het najaar van 2013 gestart met een meetproject in de wijk
Dauwendaele. De resultaten daarvan zijn onder andere dat het rioolstelsel functioneert zoals het
behoort en dat het geen duidelijke negatieve effecten heeft op de oppervlakte waterkwaliteit.1 In
Dauwendaele heeft er in vijf jaar tijd een keer een vissterfte plaatsgevonden n.a.v. een riool
overstort. Er zijn hier aanpassingen aan 2 verdronken riool overstorten gedaan zodat water uit de
sloot niet het riool in kan lopen. Ook zijn duikers schoongemaakt om de doorstroming te verbeteren.
In 2015 is er een kleine vissterfte in de Magistraatwijk geweest.
In 2019 heeft er op de Vesten één maal een vissterfte opgetreden n.a.v. blauwalg. Ook op de
waterpartij aan de Berkenlaan verkeerden vissen in nood, door snel optreden van de gemeente
d.m.v. het verwijderen van ondergedoken waterplanten kon erger voorkomen worden.
In de warme zomer van 2020 heeft zich na een hevige regenbui een vissterfte op de Griffioenvijver
opgedaan. De totale bedekking door ondergedoken waterplanten is hier waarschijnlijk debet aan.

Foto: PZC (vissterfte Vest)

Foto: H.B. Slieker (voorjaarsziekte karper)

In het Stedelijk Waterprogramma 2021-2030 is onder andere te lezen dat ‘In het kader van het
waterplan zijn waar mogelijk natuurvriendelijke oevers aangelegd als uitvoeringsmaatregel.’
De meeste wateren behoren nog steeds tot het brasem-snoekbaars viswatertype2. Voor de brakke
wateren komt de werkelijke situatie niet geheel overeen, maar het biedt voldoende leidraad voor het
te voeren beleid. De Griffioen is wegens de massaal opgekomen ondergedoken waterplanten
veranderd naar het type Ruisvoorn-snoek.

1
2

Bron: Stedelijk Waterprogramma 2021-2030 3.4.2
Visstandbeheersplan Middelburgse Stadswateren 2005-2010
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Baggerwerkzaamheden en overwinteringsgebieden
Voor zover bekend zijn er in de periode 2015-2020 geen baggerwerkzaamheden geweest op de door
de HSV gepachte wateren. Er zijn dus ook geen overwinteringgebieden aangelegd.

Paai en opgroeigebieden
In het VBP2005-2010 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.
Voor de gepachte wateren door de HSV is er naast de watergang aan de
Mortiereboulevard/Moeringweg een uitbreiding aan het water gegraven, met natuurvriendelijke
oever.

Google Earth: verbrede watergang met natuurvriendelijke oever

Natuurlijke baai Oude Gat te Arnemuiden

Op het hoofddeel van de Veersche Kreek (Grote Kreek) zijn in het verleden 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. Er is aan de verwachting voldaan dat
jonge vis zich hier schuil houdt en als opgroeigebied gebruikt. Tevens is deze plek een uitstekende
schuilplaats tegen aalscholvers. Wel is er afgelopen 5 jaren te zien dat riet langzaam maar zeker deze
paai-baaien overneemt. Het zal dus zaak zijn om tijdig dit riet uit te dunnen om het water voor de vis
beschikbaar te houden.
Op de Middelburcht zijn er door vrijwilligers van de HSV lis en lisdodde geplant langs de
wegspoelende kanten. Ook zijn er door de zoetcommissie op een aantal plekken (Dauwendaele,
Oude Gat en de Middelburcht) drijfbladplanten in de vorm van waterlelies geplant.
Het introduceren van natuurlijk voedsel in de vorm van opgekweekte slakken voor o.m. de vissoort
zeelt is niet meer tot uitvoering gekomen.
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Het aanpassen van de oevers van de vijvers in de wijk Griffioen, Dauwendaele en op het Oude Gat is
niet verder onderzocht. Wel heeft het aanbrengen van de verzonken takkenbossen een gunstig effect
op de visstand gehad in de vorm van jong broed. De verwachting dat de wilgentakken 10 jaar zouden
blijven liggen is niet uitgekomen, 5 jaar is eerder de norm. Een deel van de vissers heeft echter
blijkbaar moeite met het beoefenen van hun visserij door deze takken en deze worden dan ook wel
uit het water gehaald. Sommige wilgentakken zijn echter uit gaan lopen en hebben zich solide
vastgezet langs de kant. Deze zijn na 4 jaar eenmaal gesnoeid.

Visstand
Hieronder wordt per viswatertypering voor de belangrijkste viswateren bekeken wat er in de periode
2015-2020 voor vissoorten gevangen werden. Ook wordt besproken welk formaat deze vissen
hadden. Verder wordt er bekeken welke aanbevelingen uit het VBP 2015 – 2020 uitgevoerd zijn en
wat er nog open staat.
Wateren visie ”matig brak”
Vesten:
Een aanbeveling was om meer roofvis uit te zetten. Het uitzetten van snoekbaars is niet uitgevoerd
vanwege de lastige beschikbaarheid en hoge kostprijs. Wel is er in 2016 een uitzetting van
snelgroeiende spiegelkarpers van het Hongaarse ras gedaan. Dit lag in lijn met de aanbeveling om dit
eens in de 10 jaar te doen. Ook zijn er baarzen uitgezet.
De hengelvangsten die door leden ingevoerd worden op de website van de HSV Middelburg laten
zien dat er 4 verschillende vissoorten zijn gevangen. Er zijn geen vissoorten verdwenen of
bijgekomen. Ruisvoorn werd er tussen de 15-25cm gevangen. Blankvoorn tussen de 15-20cm.
Brasem zat tegen de 50cm aan. Spiegelkarpers zijn van 47-66cm gevangen. Schubkarpers van 3070cm. Deze maten liggen in lijn met de vorige metingen. De brasem groeit trager dan op de zoete
wateren. Opvallend is dat er geen van de uitgezette snoekbaarzen en baarzen zijn
teruggevangen/gemeld. Er worden wel grote snoekbaarzen gezien in de Veste en de in verbinding
staande watergangen. Ook blijkt uit bestandbemonsteringen van het Waterschap Scheldestromen
dat er snoekbaars en baars leeft op de watergangen die in directe verbinding staan met de Vesten.
Veerse kreek:
Op de Veerse kreek is ook geen snoekbaars uitgezet, om dezelfde reden als hierboven besproken is.
Baars werd wel uitgezet.
De hengelvangsten die door leden ingevoerd worden op de website van de HSV Middelburg laten
zien dat er 5 verschillende vissoorten zijn gevangen. Er zijn geen vissoorten verwenen of bijgekomen.
De ruisvoorn was tussen de 15-20cm lang. Blankvoorn werd er tussen de 20-30cm gevangen.
Snoekbaars van 10-20cm. Baars van 9-15. Schubkarpers van 40-83 en spiegelkarpers tot 75cm. Deze
maten liggen in lijn met de vorige metingen.
Nieuw is het karpertype spiegelkarper, deze zijn door de HSV uitgezet n.a.v. de wens van de leden
om meer diversificatie binnen de karperpopulatie. Ook hier is het opvallend dat er geen grote
snoekbaarzen terug gevangen zijn of gemeld worden. Deze zijn bij de bemonstering van 2004 wel
gevangen. De verwachting is dat vanwege de natuurlijke voortplanting, kleine exemplaren worden
wel gevangen, deze er nog steeds moeten zitten.
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
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minimaal 10% van het totale wateroppervlak. Gezien het karakter van het brakke water gaat het hier
dan voornamelijk om riet.
Wateren visie “licht tot matig brak”
Veerse Poort:
Op de Koperwiek zijn er afgelopen jaren spiegel/schubkarper en ruis/blankvoorn uitgezet. Uit de
online vangstenregistratie blijkt dat er weinig gevist of weinig vis gevangen wordt. Spiegel en
schubkarpers zijn in de jaren na de uitzetting wel beperkt teruggevangen. Wat opvalt aan dit water is
dat er een scheiding bestaat tussen matig brak water en hieronder gelegen zoute kwelwater. Bij
harde wind mengen deze en is een rotte eierenlucht langs het water waar te nemen. Mogelijk heeft
een deel van de vis om deze reden het water ontvlucht via een stuw, of ze zijn lastig op de bodem te
vangen? Er is in elk geval geen dode vis aangetroffen.
Wateren visie “zoet tot licht brak”
Oude Gat:
Wegens leveringsproblemen zijn de geplande uitzettingen van karper uitgesteld tot 2021. In dat jaar
zijn er alsnog edelschub- en spiegelkarpers uitgezet. De aanbeveling om zeelt uit te zetten is nog niet
uitgevoerd maar staat wel in de planning.
In 2020 heeft er een bestandsbemonstering door Sportvisserij Nederland plaatsgevonden. Het
‘Rapport visserijkundig onderzoek Oude Gat Arnemuiden 2020’ is terug te vinden op de website van
de HSV. De belangrijkste conclusies voor de visstand zijn: Tijdens het visstandonderzoek zijn 6
vissoorten gevangen. De soortendiversiteit is daarmee laag. In totaal zijn 593 vissen gevangen, met
een gewicht van 153 kilo. De visstand bestaat qua aantallen voornamelijk uit blankvoorn en baars.
Qua gewicht is de volgorde karper (door het hoge individuele gewicht), gevolgd door snoekbaars. De
vissoorten brasem en snoek ontbreken. Van de blankvoorn en ruisvoorn zijn slechts enkele jonge
jaarklassen aangetroffen. De snoekbaars is de belangrijkste roofvissoort. Van deze vissoort ontbreken
ook tenminste 2 tussenliggende jaarklassen.
De hengelvangsten die door leden ingevoerd worden op de website van de HSV Middelburg laten
zien dat er 5 verschillende vissoorten zijn gevangen. Er zijn geen vissoorten verdwenen of
bijgekomen. Ruisvoorn was tussen de 3-10cm lang. Blankvoorn tussen de 7-30cm. Baars werd er
tussen de 4 en 22cm gevangen. Schubkarpers van 60-65cm en spiegelkarper 42 tot 78cm. Snoekbaars
werd niet/nauwelijks gevangen/teruggemeld door de leden terwijl er bij de bemonstering
exemplaren tussen de 19-75cm werden gevangen. Ook aal werd niet gevangen/teruggemeld in
tegenstelling tot de bemonstering. De gevangen baars, blankvoorn en ruisvoorn kwam wel overeen
met de lengtematen van de bemonstering van 2020. De karpers zijn langer dan bij de bemonstering
uit 2004 en de spiegelkarper is een nieuw geïntroduceerd karpertype. Bij de bemonstering van 2004
zijn de meeste schubkarpers van onder de 60cm verwijderd, toch worden er bij de bemonstering van
2020 exemplaren van in de 40cm teruggevangen terwijl deze bij de hengelvangstregistratie niet
gemeld worden. De conditie van de schubkarpers was ook sterk verbeterd naar voldoende/goed.
Het Oude Gat heeft 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. Brasem en snoek komen hier niet
voor. De zichtdiepte en waterplantenbedekking worden nog niet behaald.
Griffioenvijvers:
De voornaamste aanbeveling bij dit water was om een meer uitgebalanceerd bestand te creëren. De
onderhoudsuitzettingen van karpers zijn uitgevoerd, alsook is aan de wens voldaan om meer variatie
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te creëren. Hiervoor zijn edelschubkarpers uitgezet. Ook is de aanbeveling om meer ruisvoorn uit te
zetten om de vegetatieve vermeerdering van het eendenkroos te stuiten opgevolgd. Het kroos is
nagenoeg geheel verdwenen, waarbij andere factoren ook van invloed zullen zijn geweest. O.m.
wegens de overbemesting van de privé gazons en het heldere water is de ondergedoken
waterbeplanting massaal geëxplodeerd. Dit vormt een probleem omdat er ’s zomers acuut
zuurstoftekort kan ontstaan en het water gedurende de late lente tot aan de winter niet meer
bevisbaar is.
De hengelvangsten die door leden ingevoerd worden op de website van de HSV Middelburg laten
zien dat er 6 verschillende vissoorten zijn gevangen. Er is een vissoort verdwenen.
Op de Middelburcht was de blankvoorn tussen de 15-20cm lang. Brasem werd er tussen de 45-64cm
gevangen. Snoekbaars tot 61cm. Zeelt tot 24cm. Paling tot 61cm. Schubkarpers van 55-65 en
spiegelkarpers tot 76cm. Deze maten zijn een verbetering met de vorige metingen.
Op de Griffioen was de blankvoorn tot 17cm lang. Ruisvoorn werd er tussen de 18-23cm gevangen.
Brasem werd er tussen de 35-60cm gevangen. Baars tot 18cm. Paling tot 40cm. Schubkarpers tot 65
en spiegelkarpers tot 76cm. Deze maten zijn een verbetering met de vorige metingen. Wel is
snoekbaars verdwenen van dit water wegens bevissing (meenemen) en het heldere water.
Dauwendaele:
Vanwege de gedane uitzettingen in 2012, 2013 en 2014 zijn hier geen extra karperuitzettingen meer
gedaan. De (karper)visser ervaart hier nu meer plezier vanwege het diverse karakter aan vis. Baars
was nog een ontbrekende vissoort en is beperkt uitgezet. Ook ruis- en blankvoorn zijn uitgezet.
Hengelvangsten hebben niet uitgewezen dat er zeelt teruggevangen is. De vraag is of deze niet
bevist/ teruggemeld is of dat deze hier niet floreren.
De hengelvangsten die door leden ingevoerd worden op de website van de HSV Middelburg laten
zien dat er 5 verschillende vissoorten zijn gevangen. Er zijn geen vissoorten verdwenen of
bijgekomen. Ruisvoorn werd er tot 18cm gevangen. Blankvoorn tussen de 14-25cm. Brasem tussen
de 30-35cm. Spiegelkarpers zijn van 51-65cm gevangen. Schubkarpers van 23-57cm. Deze maten
liggen in lijn met de vorige metingen.
Magistraatwijk:
De hengelvangsten die door leden ingevoerd worden op de website van de HSV Middelburg laten
zien dat er 3 verschillende vissoorten zijn gevangen. Er zijn geen vissoorten verdwenen of
bijgekomen. Ruisvoorn werd er van 10 tot 20cm gevangen. Baars tot 13cm. Spiegelkarpers worden
over het algemeen rond de 55cm gevangen. Schubkarpers van 30-60cm. Deze maten liggen in lijn
met de vorige metingen.
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.
Veldzigt en de in verbinding staande sloot zijn van het ruisvoorn-snoek 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. Wel zijn er
met toestemming van het Waterschap graskarpers uitgezet om de ondergedoken waterplanten
enigszins in toom te houden.
© 2022 Hengelsportvereniging Middelburg

Pagina 10

Roofvis werd vorige keer alleen in het Oude Gat en de Griffioenvijvers aangetroffen en dan in zeer
geringe hoeveelheden. Nu blijkt er bij het afvissen een mooi snoekbaars bestand op het Oude Gat
aanwezig te zijn. Ook de Middelburcht heeft enkele mooie exemplaren zwemmen. Baars zijn op de
Griffioen en in de Magistraatwijk wel teruggevangen na het uitzetten hiervan.
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 in het verleden 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 Vesten 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. Het lijkt er op dat dit afgelopen 5 jaren
gewerkt heeft en er een balans ontstaan is tussen de hoeveelheid kleine karper en de roofvis.
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In onderstaande tabel is een overzicht opgenomen van de gerealiseerde uitzettingen.
Uitgezette vissoorten 2015-2021

JAAR
2021

2018

2016

2015

UITGEZETTE VISSOORTEN
HOEVEELHEID
VISSOORT
Edelschub/
Oude Gat
60 kg
spiegelkarper
Edelschub/
Veerse kreek
40 kg
spiegelkarper
Vesten
20 kg
Blankvoorn
5 kg
Baars
Koperwiek
10 kg
Blankvoorn
10 kg
Baars
20 kg
Ruisvoorn
Griffioen
35 stuks
Zeelt
3 stuks
Spiegelkarper
Middelburcht
30 stuks
Zeelt
Dauwendaele
15 kg
Baars
30 kg
Baars
Vesten
35 kg
Spiegelkarper
Griffioen
10 kg
Edelschubs
Middelburcht
10 kg
Edelschubs
Veerse kreek
30 kg
Baars
5 kg
Baars
Koperwiek
10 kg
Blankvoorn
20 kg
Edelschubs
5 kg
Baars
Griffioen
20 kg
Ruisvoorn
15 kg
Edelschubs
10 kg
Blankvoorn
Middelburcht
5 kg
Edelschubs
Dauwendaele
5 kg
Baars
10 kg
Baars
Mortiere
20 kg
Blankvoorn
20 kg
Brasem
WATER

GROOTTE
1-3 kg
1-3 kg
8-10 cm
15 cm
8-10 cm
15 cm
10-15 cm
10-20 cm
1-3 kg
10-20 cm
15 cm
15 cm
1-3 kg
1-3 kg
1-3 kg
15 cm
15 cm
8-10 cm
1-3 kg
15 cm
10-15 cm
1-3 kg
8-10 cm
1-3 kg
15 cm
15 cm
8-10 cm
200 gr

Uit voorgaande tabel is af te lezen dat er op de Vesten, Koperwiek, Griffioenvijvers, Dauwendaele,
Veerse kreek 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. In het vorige 5 jarenplan kon er nog gerapporteerd worden dat er een
verschil in lengtegroei als gewichtstoename te zien tussen de verschillende wateren. Nu is te zien dat
er in de eerste jaren na de uitzetting een verschil in gewichtstoename is tussen de zoetere en brakke
wateren. Voor de in 2006, 2012 en 2014 uitgezette spiegelkarpers blijkt dat zij na verloop van de
jaren allemaal min of meer op dezelfde maat uitkomen (op enkele uitzonderingen na).
Het is voor dit plan lastig om gemiddelde groei cijfers te geven of verhoudingen te benoemen. De
laatste jaren zijn er door een kleine club fanatieke vissers hun terugvangsten gemeld. Er zijn echter te
weinig terugvangsten binnengekomen om harde uitspraken te kunnen doen. De volgende conclusies
worden dus gedaan op basis van individuele vissen.
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Het Oude Gat is in 2013 bepoot met spiegelkarpers maar de vissen zijn niet gemeten en
gefotografeerd. De vissen waren bij de bepoting gemiddeld 40cm (geschat op basis van historie van
uitzettingen). In 2020 zaten de gevangen exemplaren tussen de 65 en 75cm. Alle spiegelkarpers
zagen er gezond uit, zonder een snelle groei te vertonen.

Van Dauwendaele zijn niet veel gegevens beschikbaar. Na 2015 zijn er geen spiegelkarpers van de
bepoting uit 2014 meer teruggemeld. Wel zijn er enkele spiegelkarpers van de bepoting uit 2012
teruggemeld. Deze vissen hebben gemiddeld de lengte van 60cm bereikt en zien er gezond uit
zonder echt ruim in het vlees te zitten.
Op de Koperwiek zijn er in 2015 twee van de in 2014 uitgezette spiegelkarpers gevangen. Daarna zijn
er geen terugmeldingen meer ontvangen.
Op de Vesten zijn er slechts drie van de originele spiegels teruggemeld. Deze vissen zien er slank uit,
lengtematen waren niet opgenomen. Van de in 2006 uitgezette Valkenswaarders is te zien dat het
vaak dezelfde zijn. Soms zit er echter een verrassing tussen. Zo werden afgelopen jaren twee tot dan
toe niet eerder teruggevangen exemplaren teruggemeld. Zo blijkt dat ze er meer dan 10 jaar kunnen
zwemmen zonder teruggevangen te kunnen worden. Er zijn twee exemplaren die regelmatig
gevangen worden en inmiddels meer dan 10kg wegen. De in 2009 uitgezette spiegels met alle
kenmerken van een Duits ras zijn rond de 65-70cm lang. De in 2016 uitgezette spiegels met
Hongaarse bloedlijn zijn in het er op volgend jaar teruggevangen, maar sindsdien niet meer. In totaal
zwemmen ruim 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. Het Waterschap Scheldestromen
deed in 2020 een bestandschatting n.a.v. zegentrekken op met de Vesten in verbindingstaande
watergangen van 716 schubkarpers en 28 spiegelkarpers per hectare. Indien we dit op de Vesten
projecteren komen we op 15.624 karpers waarvan 10.311 van boven de 41cm.
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Foto: H.B Slieker (een in 2006 uitgezette spiegel, met de allereerste terug vangst in 2017)

Op de Griffioenvijvers ligt de lengte van de in 2006 en 2011 uitgezette Valkenswaard lichting tussen
de 55 en 75cm. Een van de edelschubs welke in de winter van 2016/2017 uitgezet zijn is teruggemeld
op 63cm in 2020 wat een snelle groei is.
Van de Veerse kreek zijn geen lengtematen beschikbaar maar de vissen zien er daar mooi hoog
gebouwd uit wat een leuke afwisseling geeft van de slanke schubs.
Op de Koperwiek, Vesten, Dauwendaele, Veerse kreek, Mortiere en Griffioenvijvers hebben er als
tegenhanger roofvisuitzettingen plaatsgevonden. De baars is afgelopen jaren met enige regelmaat op
de Gapingse watergang, Oude Gat, Griffioen en Veldzigt teruggevangen3. Vreemd genoeg zijn er geen
baarzen op de Middelburgse Vesten gevangen, misschien worden deze niet actief bevist? Met
zegentrekken bij onderzoek van het Waterschap Scheldestromen zijn er wel gevangen op de met de
Vesten in verbindingstaande watergangen (26-40cm). De meeste en grootste baarzen werden op de
Gapingse watergang gevangen wat met recht het meest geschikte water voor de bevissing van deze
vissoort genoemd kan worden.
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. De
Middelburcht en het Oude Gat leveren zowel volwassen exemplaren (>60cm) als eigen kweek op.

Foto: H.B Slieker (witvisuitzet Griffioenvijvers)

Foto: A.J. Kabboord (roofvisuitzet Vest)

De in 2006 uitgezette brasem heeft inmiddels op de Griffioenvijvers een lengte van eind in de 50cm
(sommigen zelfs boven de 60cm) bereikt. Deze vissoort is een geweldige sportvis op licht materiaal
3

bron: online vangstenregistratie website HSV Middelburg
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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, de groei is echter minder (>40cm).
Ook de voornpopulatie is op de Griffioenvijvers, het Oude Gat en Dauwendaele aangevuld. De online
vangstenregistratie laat zien dat blankvoorn nog steeds veel gevangen wordt op de Gapingse
watergang en Veerse kreek, en dan in de lengtematen tot 25cm. Op Veldzigt is er geen blankvoorn
teruggemeld, dit was bij de vorige inventarisatie wel zo. Op de Griffioenvijvers Oude Gat en
Dauwendaele worden er wel veel gevangen. Dit is een verschil met vorige inventarisatie en wellicht
direct beïnvloed door de uitzettingen.
De in 2012 uitgezette kruiskarpers worden regelmatig teruggevangen. Het formaat varieert tussen de
25-52cm. 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. De conclusie is dat het een leuke sportvis is maar dat Dauwendaele niet het meest geschikte
water is om deze uit te zetten. Beter is een water te nemen zonder karper en deze in hoge
dichtheden samen met brasem uit te zetten. Zo kan er met licht materiaal op gevist worden, wat als
leuker ervaren wordt.
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 heeft een voorkeur voor 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. De terug gemelde vangsten
zijn minimaal. Op de Griffioen zijn er enkelen wat grotere gevangen. Op de Berkenlaan waren er een
aantal als opkweekproject uitgezet, deze zijn ook teruggevangen maar blijven in groei wat achter.

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 beheer te kunnen blijven toepassen moet dit in
stand gehouden worden. De zoetcommissie, Gemeente Middelburg en Waterschap Scheldestromen
komen tweejaarlijks bij elkaar. Dit wordt door alle partijen als waarde toevoegend ervaren.
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 via onze Facebook pagina. Mededelingen als het
aankondigen van visuitzettingen, uitjes, wedstrijdfoto’s/info en lopende of afgeronde beleidszaken
kunnen via deze weg gecommuniceerd worden.

Viswater
Als hengelsportvereniging hebben wij de wens om nieuw gegraven water in woonwijken aan onze
vergunninglijst toe te kunnen voegen. Helaas blijkt dat vaak dit water op bestaande watergangen
ingetakt wordt en hierdoor onderdeel wordt van ambachtheerlijk (vis)recht.
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 Vesten in handen van
anderen. Hier is afgelopen 5 jaren over gesproken maar nog geen oplossing voor gevonden.
© 2022 Hengelsportvereniging Middelburg
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We blijven ons komende jaren inzetten om met de VISpas op heel Walcheren te kunnen vissen. Dit is
overzichtelijk voor vissers en gemakkelijk voor toeristen. Wij blijven van mening dat (de pacht van)
viswater bij een hengelsportvereniging hoort en niet in particulieren handen.
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 (o.m. Middelburcht) reeds
sterk verbeterd.
Nieuw is de blauwalg groei op de Vesten in de zomer. Bij hoge temperaturen ontstaat er op een deel
(Noordvest richting Veersevest) blauwalg wat hier als het ware lijkt te blijven hangen. Tijdens
constructief overleg met Gemeente en Waterschap is de mogelijke oplossing aangedragen dat er
getracht kan worden om het water in circulatie te houden zodat het meer doorspoelt. Er kan nog
geen meetbaar effect aan deze maatregel gekoppeld worden. De blauwalg vermeerderen doet het
zeker niet. Het effect van een warmere of koelere zomer heeft de grootste invloed.
Het nachtvissen gedurende het gehele jaar is geïmplementeerd. Wel is deze vorm van visserij met
regels en in een strak omlijnd kader geformuleerd zodat excessen en overlast ten alle tijden
voorkomen worden. Ook is het vissen met drie hengels toegestaan. Invoering van beide
uitbreidingen van de vismogelijkheden wordt door de leden als positief ervaren. Er zijn geen klachten
door omwonenden en andere recreanten binnengekomen.
Verder zijn de door de HSV gepachte wateren ingebracht in de Gezamenlijke Lijst van Nederlandse
VISwateren. Hierdoor kunnen leden van andere verenigingen die een VISpas hebben ook op deze
wateren vissen zonder een extra vergunning te hoeven aanschaffen.

Foto: H.B Slieker (een van de drie aangelegde visplateaus op de Vesten)
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Baggerwerkzaamheden en overwinteringsgebieden
Voor 2021 tot 2028 is een baggerplan opgesteld en zijn baggergebieden vastgesteld 4.

Op de overzichtskaart van Waterschap Scheldestromen is te zien dat er in 2023, 2024 en 2026 in
gebieden mogelijk gebaggerd zal worden waar de HSV viswater beheerd. Samenwerking met
Waterschap Scheldestromen en afstemming van de werkzaamheden is van groot belang. Het
gelijktijdig her-uitdiepen 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 is
een taak van de HSV. Op dit moment zijn er geen signalen dat er wateren voor de visstand acuut
uitgebaggerd moeten worden.

4

Bron: www.scheldestromen.nl

Paai en opgroeigebieden
In het eerste 5 jarenplan werd aangegeven dat om het doorzicht te verbeteren de maatregel van het
uitdunnen van bodem woelende vissoorten uitgewerkt is. In het vorige 5 jarenplan werden de
mogelijkheden geopperd om te onderzoeken of nieuwe waterplanten te introduceren waren, of om
bestaande soorten een handje te helpen. Op sommige wateren zijn gebied eigen emerse soorten als
lis en lisdodde aangeplant om te helpen de kanten vast te houden.

Foto’s Griffioenvijvers: H.B Slieker (aangeplante oever en waterlelies) (met ondergedoken waterplanten
dichtgegroeid)

Het beheersen van submerse waterplanten als waterpest en hoornblad lijkt een lastige zaak. Al snel
groeit het water volledig dicht. Zo is er in 2020 op de vijver in de Berkenlaan een acuut zuurstoftekort
ontstaan en is door het ingrijpen van de Gemeente Middelburg vissterfte voorkomen. Met een kraan
zijn een deel van de waterplanten er uit geschept. Helaas groeit dit binnen enkele weken weer aan.
Het preventief handmatig verwijderen van deze planten is niet haalbaar. Op grotere wateren zou
gekeken kunnen worden naar het inhuren van een maaiboot. Deze komt dan op afspraak de
waterplanten onder water afsnijden en wegscheppen. Indien dit te kostbaar is zou periodiek als
uiterste maatregel vanaf de kant een strook plantenvrij gemaakt kunnen d.m.v. een kraan. Dit zou na
overleg met de Gemeente Middelburg georganiseerd kunnen worden.
Een andere aanbeveling was het aanplanten van drijfbladplanten als fonteinkruid en waterlelies op
zoete wateren waar deze nog niet voorkomen (Dauwendaele) of slechts beperkt staan (westelijk deel
Oude Gat). Op beide wateren en de Middelburcht zijn waterlelies geplant. Op dit laatste water
groeien deze goed. Echter op de andere twee wateren is er slechts een enkele plant aangeslagen.
Komende 5 jaren zou voor deze twee wateren nogmaals geprobeerd kunnen worden schuilplaatsen
aan te leggen d.m.v. waterlelies.
Verder blijft de aanbeveling om kunstmatige oevers deels te vervangen voor natuurvriendelijke
oevers staan. De Gemeente Middelburg heeft in het Stedelijk Waterprogramma 2021-2030 in
paragraaf 4.1.4 aangegeven waar mogelijk natuurvriendelijke oevers na te streven.
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
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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.

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 vorig knelpunt was 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 mee gemaaid worden. De aanbeveling was om een
aantal meters te maaien 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. Er is hier afgelopen 5 jaren verbetering in te zien
geweest. Het blokmaaien is niet uitgevoerd, dit is economisch niet rendabel heeft de Gemeente
Middelburg aangegeven. We blijven dit als wens houden voor de toekomst mochten er meer
(financiële) middelen beschikbaar komen.

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

Volledig op de Middelburcht

Een ander en groot knelpunt is aalscholverpredatie. Op alle verenigingswateren komt in meer of
mindere mate predatie door aalscholvers voor. Het is daarom ook niet opvallend dat
populatieklassen van kleine brasem en middenmaat voorn geheel ontbreken bij hengel terugvangsten. Ook het ‘Rapport visserijkundig onderzoek Oude Gat Arnemuiden 2020’ laat zien dat er
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jaarklassen ontbreken. 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.
Tegen de aalscholver kan wegens zijn beschermde status weinig ondernomen worden. Het meest
efficiënte middel dat tegen de predatie ingezet kan worden is het aanleggen van schuilplaatsen voor
vis, zogenoemde vissenbossen. Een van de uitgevoerde aanbevelingen uit het vorige 5 jarenplan was
het aanleggen van schuilplaatsen in de kant d.m.v. wilgentakkenbossen. De verwachting was dat
deze 10 jaar op hun plek zouden blijven. In de praktijk blijkt dat dit eerder 5 jaar is. Ook hebben
sommige vissers aangegeven last te hebben van de takken. De effectiviteit van vissenbossen is pas
sinds 2019 bewezen door Sportvisserij Nederland. Het lastige is dat de wateren die deze bossen
kunnen gebruiken niet zo breed zijn. Het is dan lastig voor vissers om niet verstrikt te raken in deze
bossen. Op het Oude Gat te Arnemuiden is een ondiepe sloot die in verbinding staat met het water
er bij gegraven. Deze sloot biedt in de natte perioden met een hoge waterstand extra plek voor vis. In
de droge periode staat deze echter droog. Een aanbeveling van Sportvisserij Nederland is het
aanbrengen van schuilplaatsen in deze sloot zodat jonge vis zich hier in kan verschuilen.

Foto: H.B. Slieker Proefopstelling takkenbossen Middelburcht / Foto: Sportvisserij Nederland Vissenbossen
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Visstand
Het zelf kweken van vis op verenigingswater is geprobeerd maar niet geslaagd. Waterplanten, hete
zomers en aalscholvers bleken van grotere invloed dan gedacht. Een aanbeveling is om deze wens te
laten varen en vis te blijven afnemen via gerenommeerde viskwekers.
Ook blijkt dat de natuur niet te sturen is. Vissoorten die na uitzetting nauwelijks teruggevangen
worden kunnen beter in de toekomst vervangen worden voor vissoorten die het wel goed doen. Een
andere maatregel is om 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 vijftien 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. Gelukkig
blijkt dat deze vissoort zich op veel wateren wel voortplant. Zeelt wordt tussen de 15 en 20 jaar oud.
Met deze gegevens kan rekening gehouden worden om een uitzetplan te formuleren.
Een blijvend knelpunt is sterfte van karpers na het uitzetten. 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 er elk voorjaar 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 alleen karpers van gerenommeerde kwekers af te blijven
nemen, nooit uit andere wateren. Afgelopen vijf jaren is gebleken dat het uitzetten van kleine
hoeveelheden erg goed werkt. 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 met zich mee. Groot voordel
is dat er ook een mooi bestand met verschillende jaarklassen opgebouwd worden in plaats van een
grote groep vissen van dezelfde lengte.

Wateren visie ”matig brak”
Vesten:
Er zou gekozen kunnen worden om weer een onderhoudsuitzetting te doen van baars. Zo kan de
beleving van de wedstrijd/witvisserij en roofvisser vergroot worden. Deze vissoort is eenmaal eerder
uitgezet. Voor een groot water als de Vesten kan er zeker nog eenzelfde hoeveelheid bij gezet
worden. Daarna zou men er van uit kunnen gaan dat de soort zichzelf gaat onderhouden. Om te
zorgen dat er in de toekomst een divers bestand aan karper blijft zwemmen kan er om de tien jaar
een kleine uitzetting van snelgroeiende spiegelkarper gedaan worden.
Veerse kreek:
De roofvis en witvis lijkt het hier goed te doen. Zolang de paai-baaien bereikbaar blijven voor deze
vissoorten zullen zij zichzelf waarschijnlijk kunnen handhaven. Vanuit de karpervissers is er een
blijvende wens om meer (grote) (spiegel)karper te kunnen vangen. Dit is te bereiken door het
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uitzetten van twee kleine lichtingen van snelgroeiende rassen in de komende vijf jaar. Daarna kan er
met een uitzetting van zo’n 20 vissen per tien jaar volstaan worden.
Wateren visie “licht tot matig brak”
Veerse Poort:
Op de Koperwiek is er afgelopen jaren heel weinig vis gevangen. Er zijn geen dode karpers gevonden
echter zou het wel kunnen dat via de stuw de vissen het water (deels) verlaten hebben naar de
Vesten. Ook blijkt dat er sprake is van gelaagdheid waarbij het water bij de bodem naar rotte eieren
ruikt wanneer dit door wind omhoog gedwongen wordt. Aanbeveling is om hier voorlopig geen vis
meer uit te zetten tot duidelijk is wat de reden is van de teleurstellende vangsten en wat er tegen
gedaan kan worden.
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
roofvis komt hier voor. Om de wedstrijdvisser hier meer mogelijkheden te geven kan er ook zeelt
uitgezet worden. De lokale vissers geven aan weinig karper te vangen. Komende vijf jaren zou er
nogmaals 30kg uitgezet kunnen worden. Gezien de leeftijd van de snoekbaarzen zal er komende vijf
jaren ook weer een uitzetting roofvis gedaan moeten worden. Snoekbaars is duur en lastig te
verkrijgen maar baars is een goede optie. Deze zijn ook een leuke aanvulling voor de wedstrijdvisser.
Griffioenvijvers:
Het streven was 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 drie spiegels moet
voldoen. Om de Griffioen aantrekkelijk te houden voor de karpervisser kan ook daar elke tien jaar
een mix van spiegel- en edelschubkarpers uitgezet worden.
Een andere roofvis welke in kleine hoeveelheden uitgezet zou kunnen worden is de snoek. Het
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 jaren reeds verschillende uitzettingen gedaan. Hierdoor zijn grote
uitzettingen overbodig. Elke vijf jaren kan er een mix van witvis en baars uitgezet worden. Om de tien
jaar kan er een mix van edelschub- en spiegelkarpers toegevoegd worden.
Magistraatwijk:
Deze wateren bevatten reeds een mooie populatie voorn, deze zou met karper aangevuld kunnen
worden. Hier liggen enkele kleine vijvertjes/slootjes waar de jeugd kan leren vissen. Veldzigt is
vanwege de emerse waterplantenbedekking lastiger. Monitoring van dit water zal uit moeten wijzen
of een extra uitzetting van graskarper tegen de waterplanten zinvol is.
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Uitzetplan 2022-2027
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.

Uitzetplan 2022 - 2027
WATER
Vesten

Griffioen
Middelburcht
Oude Gat

Magistraatwijk

Dauwendaele

Veerse Kreek

VISSOORT
Baars
Spiegelkarper
Edelschub
Snoek
Spiegelkarper
Spiegelkarper
Zeelt
Baars
Spiegelkarper
Zeelt
Graskarper
Spiegelkarper
Zeelt
Spiegelkarper
Edelschub
Spiegelkarper

GROOTTE
15cm +
1-3kg
1-3kg
20-40cm
1-3kg
1-3kg
10-20cm
15cm+
1-3kg
10-20cm
1-3kg
1-3kg
10-20cm
1-3kg
1-3kg
1-3kg
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2022
30kg

2023

2024
20kg
20kg
20kg

2025

2026
20kg
10 stuks
10kg
5kg

15kg
20kg
35kg

30kg
10kg

10kg
30kg
20kg
15kg
30kg
30kg

20kg
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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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