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Samenvatting 
 
In oktober 2013 is in opdracht van het Agentschap voor Natuur en Bos een onder-
zoek uitgevoerd naar het visbestand in enkele stilstaande wateren in de Provincie 
Oost-Vlaanderen, om zo de lacunes in de kennis over de vissoortensamenstelling en 
de totale visbiomassa in de wateren op te heffen. Het betreft het Donkmeer en enke-
le wateren in het Berlarebroek. Afhankelijk van de grootte van het water is elektro-
visserij- (aggregaat), fuikvisserij, zegenvisserij en/of kuilvisserij uitgevoerd. 
De visbiomassa in het Donkmeer wordt geschat op 482 kg/ha en ruim 37.000 
stuks/ha, wat op basis van biomassa kan worden gezien als een redelijk hoog visbe-
stand en op basis van aantallen als een zeer hoog visbestand. Er zijn 14 verschillen-
de vissoorten aangetroffen. Op basis van gewicht wordt het visbestand gedomineerd 
door brasem (72%), blankvoorn (19%) en karper (5%). In aantallen wordt het visbe-
stand gedomineerd door brasem (78%), blankvoorn (18%) en snoek (14%). De pre-
dator-prooi verhouding is berekend op 1 op 34,2. Het viswater van het Donkmeer is 
eenduidig te typeren als blankvoorn-brasem viswatertype. De categorieën 0+ en 
meerzomerige brasem en blankvoorn zijn opvallend sterk vertegenwoordigd. Dit kan 
duidelijk op de aanwezigheid van goede paai- en opgroeigebieden in combinatie met 
goede voedselomstandigheden.  
De visbiomassa op de Turfput wordt geschat op 37 kg/ha en 160 stuks/ha, wat kan 
worden gezien als een laag visbestand. Er zijn 10 verschillende vissoorten aangetrof-
fen. Op basis van gewicht wordt het visbestand gedomineerd door snoek (55%), 
zeelt (34%) en paling (9%). In tegenstelling tot de meeste grotere wateren in Berlare-
broek, is de brasem nauwelijks vertegenwoordigd. In aantallen wordt het visbestand 
gedomineerd door baars (33%), zeelt (28%) en snoek (14%). Op basis van gewicht 
bestaat het visbestand voor 10,9% uit eurytope vissoorten, die geen specifieke eisen 
stellen aan hun omgeving. Het visbestand bestaat voor 89,1% uit limnofiele vissoor-
ten (rietvoorn, zeelt en snoek), die in alle levensstadia gebonden zijn aan stilstaand 
water met een rijke begroeiing. De predator-prooi verhouding is berekend op 1 op 
0,044. Er zijn twee beschermde vissoorten aangetroffen, de bittervoorn en de kleine 
modderkruiper. De Turfput is eenduidig te typeren als snoek-blankvoorn viswaterty-
pe. 
De visbiomassa op Put 13 wordt geschat op 513 kg/ha en 333 stuks/ha, wat kan 
worden gezien als een redelijk hoog visbestand. Er zijn tien vissoorten gevangen. Op 
basis van gewicht wordt het visbestand gedomineerd door karper (56%), brasem 
(33%) en snoek (5%). In aantallen wordt het visbestand gedomineerd door brasem 
(31%), baars (16%) en karper (13%). Op basis van gewicht bestaat het visbestand 
voor 90,2% uit eurytope vissoorten en voor 9,8% uit limnofiele vissoorten. De preda-
tor-prooi verhouding is berekend op 1 op 0,02.  Het viswater is eenduidig te typeren 
als blankvoorn-brasem viswatertype. Het bestand wordt vrijwel geheel gedomineerd 
door grote exemplaren van brasem en karper. De karper lijkt zich niet zelfstandig te 
kunnen voortplanten in put 13, aangezien het bestand volledig uit oudere vissen >60 
cm bestaat. Er is een spiegelkarper van 17 kilo gevangen.  
De visbiomassa op Broekmeers Zuid wordt geschat op 851 kg/ha en 3380 stuks/ha, 
wat kan worden gezien als een hoog visbestand. Er zijn negen verschillende vissoor-
ten gevangen. Op basis van gewicht wordt het visbestand gedomineerd door brasem 
(64%), karper (30%) en snoek (4%). In aantallen wordt het visbestand gedomineerd 
door baars (33%), zeelt (28%) en snoek (14%). Op basis van gewicht bestaat het 
visbestand voor 94,6% uit eurytope vissoorten en 5,4% uit limnofiele vissoorten. De 
predator-prooi verhouding is berekend op 1 op 0,26. Broekmeers Zuid kan getypeerd 
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worden als ondiep stilstaand water. Het viswater is eenduidig te typeren als blank-
voorn-brasem viswatertype. Vissoorten. Het bestand wordt vrijwel geheel gedomi-
neerd door grote exemplaren van brasem en karper. De karper lijkt zich niet zelfstan-
dig te kunnen voortplanten in Broekmeers zuid, aangezien het bestand volledig uit 
oudere vissen >60 cm bestaat.  
In de overige kleine wateren in het Berlarebroek zijn geen bestandschattingen ge-
maakt, wel zijn watertypes bepaald en aanbevelingen zijn gegeven.  
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1 Inleiding 

1.1 Algemeen 

In het Vlaamse Gewest bevinden zich diverse stilstaande wateren die erg belangrijk 
zijn voor de openbare visserij en het visstandbeheer. Voor de meeste van deze wate-
ren zijn bovendien hengelvangstregistratiegegevens beschikbaar van viswedstrijden. 
Het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) is verantwoordelijk voor het visstandbe-
heer in deze wateren. Een lacune in de kennis van de visstand in dergelijke wateren 
is het ontbreken van cijfers over de totale visbiomassa.  
 
Het ANB heeft VisAdvies bv. en Visserij Service Nederland opdracht gegeven voor 
het uitvoeren van een visstandonderzoek in de provincie Oost-Vlaanderen op het 
Donkmeer en enkele wateren in het Berlarebroek.    

1.2 Doelstelling 

Door middel van een visstandonderzoek wordt getracht een beter inzicht te krijgen in 
de omvang, trends en evolutie van het visbestand in de betreffende wateren. Op ba-
sis hiervan kunnen streefbeelden en prioriteiten opgesteld worden en kunnen aanbe-
velingen gedaan worden naar het te voeren visstandbeheer, onder meer met betrek-
king tot het beheer, de inrichting en het uitzettingsbeleid op deze wateren. 
 
a)  Schatting maken van de vissoortensamenstelling en van de visbiomassa. 
b)  Bepaling van het huidige viswatertype op basis van de aanwezige visstand. 

Bepaling van het viswatertype waarnaar gestreefd kan worden in de toekomst 
mits het nemen van gerichte maatregelen. 

c)  Aanbevelingen naar het beheer, de inrichting en de visuitzettingen. 

1.3 Leeswijzer 

Na deze inleiding volgt het hoofdstuk materialen en methoden waarin het onder-
zoeksgebied, gebruikte technieken en de methode van visserijen zijn beschreven. 
Het hoofdstuk resultaten bestaat uit enkele aparte delen waarin het visbestand van 
de verschillende wateren is beschreven. Na de resultaten volgen de discussie, con-
clusie en aanbevelingen.   
 



 

 

©  VisAdvies BV 
                                                                      

 

10

2 Materiaal en methode 

2.1 Onderzoeksgebied 

In de provincie Oost-Vlaanderen ligt het Donkmeer en het Berlarebroek in de ge-
meente Berlare, gelegen tussen de dorpen Overmere, Uitbergen en Berlare-centrum 
(figuur 2.1). Het Donkmeer is 85 hectare groot met dieptes tot 5 meter. Het Berlare-
broek bestaat uit meer dan 50 meer- en lijnvormige wateren van verschillende groot-
te (van <1 ha tot >10 ha).  
 

 

2.2 Strategie en methode 

De bemonstering is uitgevoerd volgens de bevist oppervlak methode (BOM), zoals 
die wordt beschreven in het STOWA handboek visstandbemonstering (Klinge et. al,. 
2003) en het handboek Hydrobiologie (Bijkerk, 2010). Bij deze methode wordt een, 
van te voren vastgesteld, wateroppervlak op gestandaardiseerde wijze bevist met 
een vangtuig waarvan het vangstrendement bekend is. Uit de vangsten en de beviste 
oppervlaktes wordt met behulp van de rendementen de omvang en samenstelling 
van de visstand berekend. In bijlage II zijn de beviste oppervlaktes in een tabel weer-
gegeven.  
Voor een betrouwbare schatting van de visstand is het van belang dat er een gede-
gen inzicht is in de vissoortsamenstelling en de populatieopbouw van de verschillen-
de vissoorten. De oeverzones van de te bemonsteren locaties zijn allen met behulp 
van elektrovisserij bevist. De visstand in open wateren is met behulp van kuil- en ze-
genvisserij goed in beeld gebracht. Met de kuil- en zegenvisserij kan naast een kwali-
tatieve ook een kwantitatieve bepaling van de visdichtheid en visbiomassa worden 
uitgevoerd. Door inzet van beide typen visserijen wordt beoogd een correct beeld te 
krijgen van de vissoortsamenstelling en populatieopbouw op de onderzoekslocaties. 

 

figuur 2.1 Ligging van het Donkmeer en Berlarebroek in de provincie Oost-Vlaanderen.   
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Er werd verwacht spiegelkarpers aan te treffen in de wateren. Er is daarom tijdens 
het onderzoek speciale aandacht besteed aan de aanwezigheid van deze vissoort. 
Wanneer de vissen gevangen zouden worden werden van beide lichaamszijden foto’ 
s genomen en werden zowel de totale lengte alsmede het gewicht bepaald. 

2.3 Vistuigen 

2.3.1 Elektrovisserij 

De oeverzone is bemonsterd door 
middel van een 5 kW elektrovisaggre-
gaat (figuur 2.2). Er zijn overdag tra-
jecten van minimaal 250 m afgevist 
vanuit een boot door twee personen. 
Het rendement van het elektrovi-
saggregaat in meervormige wateren is 
volgens het STOWA-Handboek voor 
de oeverzone vastgesteld op 30% voor 
snoek en 20% voor de overige vissoor-
ten (Klinge et. al, 2003). Afhankelijk 
van de grootte van water is een per-
centage van de oeverlengte bevist.  

2.3.2 Zegen 

In het open water wordt de zegen ingezet, bij meervormige wateren kleiner dan 10 ha 
wordt minimaal 20% van de oppervlakte wordt bevist. Bij wateren groter dan 10 ha 

wordt minimaal 10% van de opper-
vlakte bevist. De zegen is met behulp 
van twee boten en minimaal twee 
man in een cirkel uitgevaren (rondvis-
sen, zie figuur 2.3). Met de trackfunc-
tie op de GPS wordt de precieze 
grootte van de uitgevaren cirkel vast-
gelegd waarbij in de uitwerkingen een 
bevist oppervlakte berekend kan wor-
den. De zegen met behulp van tou-
wen naar de boot of de waterkant 
getrokken, waarna de gevangen vis 
wordt verwerkt. 

2.3.3 Kuil 

Voor de kuilvisserij op het Donkmeer is gebruik gemaakt van een wonderkuil met een 
vissende breedte van 8 meter met rolpees en een gestrekte maaswijdte van 12 mm. 
De visserij is in het donker uitgevoerd tussen 21:00 en 24:00 uur door drie personen. 
De kuil werd tussen twee boten (60 pk per boot) voortgesleept met een snelheid van 
4-5 km/uur. De beoogde lengte van elke trek was 1000 m lengte bevist (1 of 0,8 ha). 
De exacte lengte, ten behoeve van de schatting van de visdichtheid/visbiomassa, is 
bepaald aan de hand van GPS data. Bij de wonderkuil is uitgegaan is van een ren-
dement van 80% voor vis tot en met 25 cm, 60% voor vis >25 tot 39 cm en 20% voor 
alle vissen ≥ 40 cm. 

figuur 2.2 Inzet van het elektrovisaggregaat. 

 

figuur 2.3 Uitvaren zegen met behulp van de boot. 
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2.3.4 Schietfuiken 

Naast de kwalitatieve visserijen zijn 
ook kwantitatieve visserijen ingezet, 
zoals schietfuiken. Minimaal één dub-
bele schietfuik is op ieder water inge-
zet. De fuiken zijn 48 uur blijven 
staan. 
 
 
 
 

2.4 Verwerking van vis 

Bij de verwerking van de vis is gewerkt 
volgens de geldende richtlijnen uit het 
handboek Hydrobiologie. De vis is zo 
snel mogelijk verwerkt en bij grote 
vangsten zijn deelmonsters genomen, 
zodat de overige vis direct kon worden 
teruggezet. Men neemt de deelmon-
sters op gewichtsbasis, nadat de vis 
gesorteerd is in functionele groepen. 
Alle gevangen vis werd weer terugge-
zet. Het water in de opslagteilen is 
tijdig ververst en waar nodig belucht 
om zuurstoftekort te voorkomen. Door 

gebruik te maken van gedegen materiaal (knooploze beugels e.d.) is de kans op be-
schadiging geminimaliseerd. 

2.5 Beoordeling visstand 

2.5.1 Conditiebepaling 

Van de meest voorkomende vissoorten zijn minimaal 25 exemplaren op één gram 
nauwkeurig gewogen: Aan de hand van het normgewicht (Klein Breteler & de Laak, 
2003), is de conditiefactor bepaald. Een conditiefactor lager dan 0,9 geeft aan dat het 
gewicht van de vis niet in verhouding is tot zijn lengte. De conditie wordt dan als 
‘slecht’ beoordeeld. Een waarde boven de 1,1 geeft aan, dat het gewicht van de vis 
hoger is dan wordt verwacht op basis van de lengte. De conditie wordt dan als ‘goed’ 
beoordeeld. Bij een waarde tussen 0,9 en 1,1 wordt de conditie als ’normaal’ beoor-
deeld. 

2.5.2 Predator- prooiverhouding 

De predator- prooiverhouding is een belangrijk aspect bij populatie dynamieken in de 
visstand. Om in heldere wateren een gevarieerde visstand te ontwikkelen is een pis-
civore visstand van 30 tot 60 kg/ha voldoende om het aandeel planktivore en bodem 

figuur 2.4 Het legen van een fuik.  

figuur 2.5 Een blankvoorn. 
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woelende vissoorten te beperken (Hosper, et al., 1992). Onder prooivis worden alle 
vissoorten onder de 15 cm gerekend en onder de piscivoren worden snoeken, 
snoekbaarzen, baarzen (groter dan 15 cm) en meerval gerekend. In eerdere onder-
zoeken is naar voren gekomen dat een evenwicht in de visstand ontstond bij een 
predator- prooiverhouding van 1:2,2 en 1:2,4 (op basis van de biomassa)(Welsch & 
Lindal, 1992). Daarnaast wordt in eerdere visstandonderzoek een predator-
prooiverhouding 1:1 tot 2,5 voor een evenwichtige visstand aangehouden (Hop, 
2013). Daarom wordt in dit rapport eenzelfde predator-prooiverhouding aangehouden 
als evenwicht. 

2.5.3 Berekening omvang visbestand 

Voor bestandschattingen volgens STOWA richtlijnen zijn de volgende stappen door-
lopen: 
1. de vangst van de afzonderlijke trajecten/trekken is gecorrigeerd voor het rende-

ment van het vangtuig en de toegepaste bemonsteringsmethode en per deelge-
bied gesommeerd; 

2. de som is gedeeld door het beviste oppervlak per deelgebied, wat resulteert in 
een bestandschatting voor het deelgebied; 

3. het totale bestand per water is berekend door het naar oppervlak gewogen ge-
middelde te nemen van de schattingen per deelgebied; 

 
Voor de omrekening van lengte naar gewicht en totale visbiomassa, is gebruik ge-
maakt van de door de STOWA voorgeschreven lengte- gewichtrelaties (Klein Bre-
teler & de Laak, 2003). In bijlage III is een overzicht gegeven van de 0+ bovengrens 
van de verschillende vissoorten. 

2.5.4 Viswatertypen stilstaande ondiepe wateren 

De bemonsterde wateren worden getypeerd als stilstaande ondiepe wateren. Voor dit 
type water heeft de OVB (organisatie ter verbetering van de Binnenvisserij) een vis-
watertypering opgesteld, welke in 2007 door Zoetemeyer en Lucas verder is ontwik-
keld (Zoetemeyer & Lucas, 2007). De indeling is gebaseerd op verschillende fasen 
die binnen het eutrofiëringsproces zijn te onderscheiden. Eutrofiëring leidt tot twee 
veranderingen in voor vis belangrijke habitat kenmerken: 1) doorzicht, en 2) begroei-
ing. Er zijn vijf verschillende visgemeenschappen gedefinieerd, van voedselarm tot 
sterk geëutrofiëerd, die genoemd zijn naar hun meest opvallende vertegenwoordi-
gers: 
 
1. baars-blankvoorn (ondiep, voedselarm water met weinig tot geen waterplanten), 
2. ruisvoorn-snoek (ondiep, helder water met enige waterplanten), 
3. snoek-blankvoorn (lichte eutrofiëring), 
4. blankvoorn-brasem (matige eutrofiëring), en 
5. brasem-snoekbaars.(sterk geëutrofiëerd troebel water zonder waterplanten). 

  



 

 

©  VisAdvies BV 
                                                                      

 

14

3 Resultaten Donkmeer 

3.1 Algemeen 

Het Donkmeer (ook bekend als Overmere-Donk) is een meer in de gemeente Ber-
lare, gelegen tussen de dorpen Overmere, Uitbergen en Berlare-centrum. Het Donk-
meer heeft een wateroppervlakte van circa 86 hectare. De diepte is gering en be-
draagt maximaal 3,2 meter. Van het gebied is 30 hectare beschermd natuurreser-
vaat, dat sinds 1993 wordt beheerd door de vzw Durme.  
De visserijen zijn tussen 28 oktober en 1 november 2013 uitgevoerd. De bemonste-
ringen met elektrovisaggregaat en fuiken zijn zonder problemen verlopen. De be-
monsteringen met de kuil zijn flink vertraagd doordat in één van de trekken trek een 
gezonken, stalen boot in de kuil werd gevangen. Nadat de boot eruit was gehaald, is 
deze trek opnieuw uitgevoerd. Tijdens de bemonsteringen zijn waterkwaliteit parama-
ters gemeten. De watertemperatuur 11,1 °C, pH 9,92,  geleidbaarheid 540 ųS/cm en 
het doorzicht 40 cm (Bijlage II). In figuur 3.1 is de ligging van de bemonsterde loca-
ties weergegeven. In figuur 3.2 zijn karakteristieke foto’s van het Donkmeer weerge-
geven.  
 

 

 

figuur 3.1 Locaties van de bemonsteringen op het Donkmeer (F=fuik, EL=Elektrotrek, K=Kuiltrek).  
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3.2 Samenstelling vangst 

Op het Donkmeer zijn 14 vissoorten gevangen verdeeld over 60.929 vissen (688,28 
kg in totaal). In aantallen wordt de vangst gedomineerd door brasem (77%), blank-
voorn (18%) en pos (3%), op basis van gewicht door brasem (69%), blankvoorn 
(21%) en karper (4%) (tabel 3.1). Brasem, blankvoorn, pos en karper zijn allen eury-
tope vissoorten.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Van de meest voorkomende soorten is de lengte-frequentieverdeling weergegeven in 
figuur 3.3 (wetenschappelijke benaming vissoorten: zie Bijlage V).  
De lengtefrequentie verdeling van baars laat zien dat er vooral veel jonge (0+ en 1+) 
vissen gevangen. Het ontbreekt aan grote, visetende baarzen (>15 cm). Van blank-
voorn zijn vooral veel jonge (0+) vissen en in mindere aantallen oudere vissen aange-
troffen. Wel werden oudere blankvoorns met een lengtes boven de 25 cm gemeten. 
Van brasem zijn vooral veel jonge (0+) vissen gevangen en in mindere aantallen zijn 
sub-adulte en adulte vissen gevangen.  
 

  

figuur 3.2 Karakteristieke foto’s van het Donkmeer.  

tabel 3.1 Samenstelling van de vangst op het Donkmeer. 
Soort N N % Kg Kg %

Baars 1051 2% 7,83 1%

Bittervoorn 21 0% 0,03 0%

Blankvoorn 10952 18% 147,06 21%

Brasem 46900 77% 472,68 69%

Hybride 23 0% 0,39 0%

Karper 5 0% 30,43 4%

Kolblei 202 0% 2,11 0%

Meerval 3 0% 0,47 0%

Paling 11 0% 4,45 1%

Pos 1679 3% 9,03 1%

Ruisvoorn 28 0% 0,36 0%

Snoek 16 0% 9,28 1%

Snoekbaars 30 0% 0,98 0%

Zeelt 8 0% 3,17 0%

Totaal 60929 100% 688,28 100%
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3.3 Per visserij 

In tabel 3.2, tabel 3.4 en tabel 3.3 zijn de vangsten per visserij per eenheid van in-
spanning weergegeven voor het Donkmeer. Gemiddeld is 10,60 kilo vis per elektro-
trek gevangen verdeeld over 123 individuen. In elke fuik is vis aangetroffen, gemid-
deld is 5,20 kilo vis per fuik in 48 uur gevangen verdeeld over 445 individuen. Ge-
middeld is 113,27 kilo vis per kuiltrek gevangen verdeeld over 10.154 individuen.  

 
 
 
 
 

 

 

 

 

figuur 3.3 Lengtefrequentie verdeling van baars, blankvoorn en brasem.  

tabel 3.2 Samenstelling van de vangst van de elektrovisserij op het Donkmeer. De gegevens zijn weer-
gegeven in trajecten van 250 meter.    
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Elektrovisserij 

1 2 3 4

Soort N Kg N Kg N Kg N Kg

Baars 33 0,25 2 0,01 103 0,32 125 0,59

Bittervoorn 14 0,02 4 0,00

Blankvoorn 19 0,18 17 0,27 1 0,01 114 0,78

Brasem 1 0,01

Karper 5 30,43

Meerval 2 0,38 1 0,09

Paling 3 1,00 1 0,05

Pos 2 0,02

Ruisvoorn 15 0,15 1 0,00 10 0,01

Snoek 7 1,57 2 2,00 2 1,09

Zeelt 6 1,74 2 1,43

Totaal 99 4,94 28 30,72 113 4,20 252 2,55
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3.4 Bestandschatting 

De visbiomassa wordt geschat op 482 kg/ha en 37.216 stuks/ha, wat op basis van 
biomassa kan worden gezien als een redelijk hoog visbestand en op basis van aan-
tallen als een zeer hoog visbestand.  
Op basis van gewicht wordt het visbestand gedomineerd door brasem (72%), blank-
voorn (19%) en karper (5%) (tabel 3.5A). In aantallen wordt het visbestand gedomi-
neerd door brasem (78%), blankvoorn(18%) en snoek (14%) (B).  
De categorieën 0+ en meerzomerige brasem en blankvoorn zijn opvallend sterk ver-
tegenwoordigd. Dit kan duidelijk op de aanwezigheid van goede paai- en opgroeige-
bieden in combinatie met goede voedselomstandigheden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

tabel 3.3 Samenstelling van de vangst van de kuilvisserij op het Donkmeer. De gegevens 
zijn weergegeven in trekken per 500 meter.  

 

tabel 3.4 Samenstelling van de vangst van de fuikvisserij op het Donkmeer. De gegevens 
zijn weergegeven voor vangst in 48 uur.  

 

Kuilvisserij

1 2 3 4

Soort N Kg N Kg N Kg N Kg

Baars 340,00 1,10 142,86 0,86

Blankvoorn 741,51 17,41 7147,78 90,99 1057,62 14,78 568,57 6,03

Brasem 8136,79 91,63 9567,22 100,43 7738,57 64,84 4137,86 56,09

Hybride 20,75 0,35

Kolblei 1,11 0,19 85,71 0,86 12,86 0,06

Pos 166,04 0,64 511,11 1,94 171,43 1,50 38,57 0,25

Ruisvoorn 0,94 0,10

Snoek 2,38 2,20

Snoekbaars 20,75 0,69 3,33 0,13 0,48 0,03

Totaal 9086,79 110,82 17570,56 194,76 9199,05 85,07 4757,86 62,42

Fuikvisserij

1 2 3 4

Soort N Kg N Kg N Kg N Kg

Baars 3 0,03 35 0,19 144 3,64

Bittervoorn 3 0,01

Blankvoorn 2 0,02 44 0,26 7 0,10 504 4,75

Brasem 57 0,40 518 5,48

Kolblei 3 0,06

Paling 2 1,11 5 2,29

Pos 103 0,58 348 1,84

Snoekbaars 3 0,05

Totaal 4 1,13 104 0,69 148 0,93 1525 18,07
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tabel 3.5 Bestandschatting Donkmeer per lengteklasse, in kg/ha (A) en aantal/ha (B). 

 
A 

 
B 

 
Op basis van gewicht is het aandeel roofvis in het totale gevangen visbestand 1,8% 
(baars >15 cm: 0%; snoekbaars: 0,1%, en snoek: 1,7%). Op basis van deze biomas-
sa van deze soorten (exemplaren >15 cm) en het totale prooivisbestand (exemplaren 
<15 cm) is de predator-prooi verhouding berekend op 1 op 34,2. De predator-
prooiverhouding is sterk uit evenwicht. Om in heldere wateren een gevarieerde vis-
stand te ontwikkelen is een piscivore visstand van 30 tot 60 kg/ha voldoende om het 
aandeel planktivore en bodem woelende vissoorten te beperken. De piscivore vis-
stand in het Donkmeer is relatief laag.  
 
Opvallend zijn de grote hoeveelheden aangetroffen jonge blankvoorn en jonge bra-
sems. Van jonge brasem (0-25 cm) wordt de densiteit geschat op meer dan 29.000 
exemplaren per hectare.  
 
Op basis van gewicht bestaat het visbestand voor 98,2% uit eurytope vissoorten, die 
geen specifieke eisen stellen aan hun omgeving. Het visbestand bestaat voor 1,8% 

Naam  0+  >0+-15 16-25 26-40  >=41  Totaal %
Baars                    1,4 1,1    2,5 0,5%
Bittervoorn              0 0    0 0,0%
Brasem                   14,3 186 49,6 24 75,2 349 72,4%
Blankvoorn               3,2 68,8 18,3   90,4 18,8%
Hybride                   0,3    0,3 0,1%
Karper                       22 22 4,6%
Kolblei                   1,2 0,1   1,3 0,3%
Meerval                    0,1 0,3  0,3 0,1%
Aal/Paling                  0,1 0,6 0,8 0,2%
Pos                      0,6 3,5    4,1 0,9%
Rietvoorn/Ruisvoorn      0 0,1 0,1   0,2 0,0%
Snoekbaars               0  0,6   0,6 0,1%
Zeelt                     0,1 0,2 1 1 2,3 0,5%

0,0%
Naam 0 - 15 16 - 35 36 - 44 45 - 54 55 <=  Totaal %
Snoek  0,6 0,4 2,2 5 8,2 1,7%

Totaal 482 100,0%

Naam  0+  >0+-15 16-25 26-40  >=41  Totaal %
Baars                    408 138    546 1,5%
Bittervoorn              1 12    13 0,0%
Brasem                   3920 24081 1038 72 39 29149 78,3%
Blankvoorn               891 5324 338   6552 17,6%
Hybride                   15    15 0,0%
Karper                       4 4 0,0%
Kolblei                   127 1   127 0,3%
Meerval                    1 1  2 0,0%
Aal/Paling                  1 1 3 0,0%
Pos                      270 481    751 2,0%
Rietvoorn/Ruisvoorn      14 5 1   20 0,1%
Snoekbaars               1  17   17 0,0%
Zeelt                     3 1 1 1 6 0,0%

0,0%
Naam 0 - 15 16 - 35 36 - 44 45 - 54 55 <=  Totaal %
Snoek  4 1 2 4 11 0,0%

Totaal 37216 100,0%
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uit limnofiele vissoorten (rietvoorn, snoek en zeelt), die in alle levensstadia gebonden 
zijn aan stilstaand water met een rijke begroeiing. Er zijn geen exoten in het Donk-
meer waargenomen. 

3.5 Conditie 

De conditiefactor van brasem is gemiddeld (1,10) boven normaal (0,9-1,1 met enkele 
uitschieters naar zeer goed (1,45) (figuur 4.5). De conditiefactor van blankvoorn is 
gemiddeld (1,04) boven normaal (0,9-1,1), met enkele uitschieters naar zeer goed 
(1,3).  

 

3.6 Bepaling viswatertype 

Het Donkmeer kan getypeerd worden als ondiep stilstaand water. Het viswater is 
eenduidig te typeren als blankvoorn-brasem viswatertype . Vissoorten die onder 
plantenarme, voedselrijke omstandigheden het beste kunnen overleven, domineren 
de visstand. Dit zijn de brasem, de blankvoorn en de snoekbaars. Brasem en blank-
voorn zijn zowel in biomassa als in aantallen veruit de meest voorkomende vissoor-
ten in het Donkmeer. De zichtdiepte is 40 cm waardoor matige plantengroei kan 
plaatsvinden. Omdat slechts 10 tot 20% van het wateroppervlak met bovenwater- en 
drijfbladplanten is begroeid, komen er maar weinig begeleidende soorten voor die 
waterplanten nodig hebben (maar nog altijd meer dan in het brasem-
snoekbaarsviswatertype). Karper, kolblei en snoekbaars zijn in het Donkmeer als be-
geleidende vissoorten aangetroffen.  
 
De belangrijkste predators zijn snoek en snoekbaars. In dit viswatertype wordt de 
aanwezigheid van snoek in mindere maten verwacht. Jaarlijks wordt er in het Donk-
meer snoek, blankvoorn en brasem uitgezet. Door het hoge gewichtsaandeel prooivis 

 

figuur 3.4 Conditiefactoren van brasem en blankvoorn.  
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(1 op 34,5) kan de snoek zeer waarschijnlijk handhaven in deze leefomstandigheden. 
De doorzichtdiepte en leefomgeving van het Donkmeer leent zich een beter voor 
snoekbaars. De snoekbaars is niet afhankelijk van waterplanten en is uitstekend uit-
gerust om onder lichtarme omstandigheden op prooivis te jagen (door zijn aan zwak 
licht aangepaste ogen). 
 
De draagkracht van het blankvoorn-brasemviswatertype kan een biomassa (afhanke-
lijk van de samenstelling van de waterbodem) van 350 tot 600 kilogram per hectare 
bedragen. Op het Donkmeer komt de bestandschatting op 482 kg/ha. Brasems en 
blankvoorns tot 15 cm nemen het grootste deel van de biomassa in beslag. Dit is 
zeer waarschijnlijk deels het gevolg van de jaarlijkse uitzet van deze vissoorten.  
 
Bij hoge dichtheden van brasem en blankvoorn is het mogelijk dat er concurrentie 
voor voedsel ontstaat. Bij deze omstandigheden groeien vissen tot beperkte afmetin-
gen en ontbreekt het aan grote individuen.  

3.7 Bepotinggegevens 

Alle in deze paragraaf besproken herbepotingsgegevens zijn verstrekt door dhr. Jan 
Meartens van het van het Regionaal Landschap Schelde-Durme en de Donkwachter. 
In tabel 4.37 zijn de herbepotingsgegevens uit de periode 2002-2014 weergegeven. 
Sinds 2002 is er veel voorn (6150 kg), brasem (5700 kg), winde (1200 kg), snoek, 
snoekbaars en paling uitgezet. Met name blankvoorn en brasem zijn in grote mate 
aangetroffen bij de bemonstering. Het aandeel brasems en blankvoorns tussen de 0-
15 cm was dermate groot dat deze mogelijk niet groeien door voedselconcurrentie. 
Hoewel, de conditie van de gewogen vissen was boven normaal.  
De uitzet van snoek en snoekbaars lijkt ook redelijk aan te slaan. Hoewel het water 
niet uitermate geschikt is voor snoek lijkt deze vissoort redelijk te handhaven, moge-
lijk is dit het gevolg van de hoge densiteit aan prooivissen.  
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tabel 3.6 Herbepotingsgegevens Donkmeer in de periode 2002-2014 (Bron gegevens: Jan Maertens & 
Donkwachter). 

 

jaar Vissoort Kg Aantal Leeftijd lengte (cm)

2002 Paling 200

Voorn 600 20-30

Brasem 500 15-20

Snoekbaars 200 30 cm

2003 Snoek 750 25-35

Paling 3000

2004 Snoek 350 25-35

Paling 1500

Brasem 600

Voorn 500

2005 Voorn 800 20-30

Snoekbaars 300 35-40

Paling 1500

2006 Winde 600 20-30

Brasem 400

Paling 1800

Snoek 200 35

2007 Voorn 350 15-25

Winde 300 20-30

Snoek 80 50

Snoekbaars 80 50

Paling 2000

Spiegel Karper 350

2008 NB NB NB NB NB

2009 Voorn 400 15-25

Brasem 700

Spiegel Karper 350

Snoek 120 70

Paling 2000

2010 Voorn 400 15-25

Brasem 600

Winde 300 20-30

Snoek 150 70

Zeelt 100 20-30

Paling 1800

2011 Voorn 600 15-25

Brasem 900

Snoekbaars 175 70

Paling 2000

2012 Voorn 700 15-25

Brasem 800

Snoek 300 70

Paling 2000

2013 Voorn 800 15-25

Brasem 700

Snoek 300 70

Paling 2000

2014 Voorn 1000 15-25

Brasem 500

Snoek 200 70

Paling 200
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3.8 Eerdere visstandonderzoeken 

In 2008 is er door het INBO met behulp van fuiken en elektrovisserij een visstandon-
derzoek uitgevoerd (Van Thuyne, 2008). In dit onderzoek zijn 17 vissoorten gevan-
gen: baars, bittervoorn, blankvoorn, brasem, Europese meerval, giebel, karper, kol-
blei, paling, pos, rietvoorn, snoek, snoekbaars, vetje, winde, zeelt en zonnebaars. In 
aantallen domineerde pos (32,6%), gevolgd door baars (19,5%) en blankvoorn 
(17%). Van brasem, kolblei en paling worden nog redelijke vangsten gehaald. In bi-
omassa domineerde paling (28%), gevolgd door snoek (15%) en brasem (14%). Ook 
zeelt maakte nog meer dan 10% uit van de vangstbiomassa.   
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4 Resultaten Berlarebroek 

Berlarebroek is een waardevol gebied in de gemeente Berlare. Het gebied is net als 
het Donkmeer ontstaan ten gevolge van historische meandering van de Schelde. 
Tussen de moerassen liggen meer dan vijftig vijvers. Op sommige vijvers mag wor-
den gevist. De grootte van de vijvers varieert van 10 ha tot kleiner dan 1 ha. De vis-
serijen zijn de tussen 28 oktober en 1 november 2013 uitgevoerd.  De resultaten van 
de visstand bemonsteringen op de Turfput (10 ha), Put 13 (4,5 ha) en Broekmeers 
Zuid (2,4 ha) worden in dit hoofdstuk apart beschreven.  
Daarnaast worden de resultaten van de kleinere vijvers met meerdere samen be-
schreven:  
 
- Schuitje Noord (1,44 ha), Schuitje Zuid (1,8 ha) en Schuitje; 
- Noordenpompturfput II, Zuidenpompturfput IV, Zuidenpompturfput V en Zuiden-

pompturfput VII; 
- Hengelvijver 1 en Hengelvijver 2; 
- Broekse vaart en Voorste sloot. 

4.1 Turfput 

4.1.1 Algemeen 

De Turfput is één van de grotere wateren in het Berlarebroek. Langs het hele water 
staan bomen die tot in het water staan en op enkele oevers zijn rietkragen te vinden. 
De dieptes variëren van 0,5 meter tot 2 meter op het diepste punt. Op de bodem van 
het water ligt een dikke laag (>1 meter) bagger. De bemonsteringen met zegen, elek-
trovisaggregaat en fuiken zijn zonder problemen verlopen. Tijdens de bemonsterin-
gen was de watertemperatuur 8,0 °C, pH 8,42, geleid baarheid 474 µS/cm en het 
doorzicht 100 cm (Bijlage II). In figuur 4.1 is de ligging van de bemonsterde locaties 
weergegeven. In figuur 4.1 zijn karakteristieke foto’s van de Turfput weergegeven.   
 

 

 

figuur 4.1 Locaties van de bemonsteringen op de Turfput. De nummers geven de locatie van de bemon-

steringen weer (F=Fuik, EL=Elektro en ZE=zegen).  
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4.1.2 Samenstelling vangst 

Op de Turfput zijn tien vissoorten gevangen verdeeld over 142 vissen (59,57 kg in to-
taal). In aantallen wordt de vangst gedomineerd door baars (29%), zeelt (23%) en 
snoek (13%), op basis van gewicht door brasem (45%), snoek (29%) en zeelt (14%) 
(tabel 4.1). Baars is een eurytope vissoort en snoek en zeelt zijn limnofiele vissoor-
ten. Er zijn twee Europees beschermde vissoorten gevangen: de kleine modderkrui-
per (figuur 4.3) en de bittervoorn.  
 

tabel 4.1 Samenstelling van de vangst op de Turfput  

 
 

 
 
 

Soort N N % Kg Kg %
Baars 41 29% 0,31 1%

Bittervoorn 10 7% 0,00 0%

Blankvoorn 1 1% 0,02 0%

Brasem 12 8% 26,87 45%

Kl. Modderkruiper 1 1% 0,00 0%

Paling 14 10% 6,62 11%

Pos 1 1% 0,04 0%

Ruisvoorn 10 7% 0,05 0%

Snoek 18 13% 17,23 29%

Zeelt 33 23% 8,43 14%

Totaal 142 100% 59,57 100%

  

figuur 4.2 Karakteristieke foto’s van de Turfput.  

  

figuur 4.3 Foto van de gevangen kleine modderkruiper (links) en een bittervoorn (rechts).  
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Van de meest voorkomende soorten is de lengte-frequentieverdeling in figuur 4.4 
weergegeven. De lengtefrequentie verdeling van baars en blankvoorn laat zien dat er 
zowel jonge (0+) als oudere vis is gevangen. De lengtefrequentieverdeling van bra-
sem laat zien dat er vooral veel jonge (0+) vis is gevangen en in mindere aantallen 
oudere vissen zijn gevangen.  
 

 

4.1.3 Vangst per visserij 

In tabel 4.2, tabel 4.3 en tabel 4.4 zijn de vangsten per visserij per eenheid van in-
spanning weergegeven. Gemiddeld is 20,39 kilo vis per zegentrek gevangen ver-
deeld over 25 individuen. Gemiddeld is 3,02 kilo vis per elektrotrek gevangen ver-
deeld over 27 individuen. In beide fuiken is vis aangetroffen, gemiddeld is 5,8 kilo vis 
per fuik in 48 uur gevangen verdeeld over 7 individuen.  
 

tabel 4.2 Samenstelling van de vangst van de zegenvisserij op de Turfput. 
De gegevens zijn weergegeven voor vangst per zegentrek. 

 

 
 

Zegenvisserij 

1 2
Soort N Kg N Kg

Baars 13 0,07 6 0,05
Bittervoorn 1 0,00
Blankvoorn 1 0,02
Brasem 9 23,75
Pos 1 0,04
Snoek 2 7,89 8 3,08
Zeelt 1 0,02 5 3,98
Totaal 46 33,60 15 7,18

 

 

 

figuur 4.4 Lengtefrequentie verdeling van baars, blankvoorn en brasem.  
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tabel 4.4 Samenstelling van de vangst van de zegenvisse-
rij op de Turfput. De gegevens zijn weergegeven 
voor fuikvangst per 48 uur.  

 
 

4.1.4 Bestandschatting 

De visbiomassa wordt geschat op 37 kg/ha, wat kan worden gezien als een laag vis-
bestand. Op basis van gewicht wordt het visbestand gedomineerd door snoek (55%), 
zeelt (34%) en paling (9%) (tabel 4.5A). In tegenstelling tot de meeste wateren in 
Berlarebroek, is de brasem nauwelijks vertegenwoordigd. De karper is zelf helemaal 
niet aangetroffen. In aantallen wordt het visbestand gedomineerd door baars (33%), 
zeelt (28%) en snoek (14%) (tabel 4.5B).  
 

tabel 4.5 Bestandschatting Turfput per lengteklasse, in kg/ha (A) en aantal/ha (B). 

 
A 

Fuikvisserij
1 2

Soort N Kg N Kg
Brasem 1 3,04
Paling 1 0,75 5 3,22
Ruisvoorn 3 0,02

Snoek 1 4,51
Zeelt 2 0,06
Totaal 2 5,26 11 6,35

Naam  0+  >0+-15 16-25 26-40  >=41  Totaal %
Baars                    0,1 0,1 0,1   0,4 1,1%
Bittervoorn              0 0    0 0,0%
Brasem                   0  0,1   0,1 0,3%
Blankvoorn                0    0 0,0%
Kleine Modderkruiper      0    0 0,0%
Aal/Paling                  0,1 3,4 3,4 9,2%
Pos                       0,1    0,1 0,3%
Rietvoorn/Ruisvoorn      0 0    0 0,0%
Zeelt                    0 0,6 0,1  11,9 12,5 34,0%

Naam 0 - 15 16 - 35 36 - 44 45 - 54 55 <=  Totaal %
Snoek  1,4 1,5 0,8 16,7 20,3 55,2%

Totaal 37 100,0%

tabel 4.3 Samenstelling van de vangst van de elektrovisserij op de Turfput. 
De gegevens zijn weergegeven voor vangst per elektrotrek van 
250 meter. 

 

Elektrovisserij 
1 2 3

Soort N Kg N Kg N Kg
Baars 6,4 0,04 0,4 0,00 2,0 0,03
Bittervoorn 1,6 0,00 2,0 0,00
Brasem 0,4 0,03 0,4 0,00
Kl. Modderkruiper 0,4 0,00
Paling 2,0 0,72 0,8 0,28 0,4 0,06
Ruisvoorn 1,2 0,01 0,4 0,00 1,2 0,00
Snoek 1,2 0,45 1,2 0,23 0,4 0,02
Zeelt 5,2 0,73 1,2 0,02 3,6 1,00
Totaal 18,4 1,97 6,0 0,53 8,0 1,12
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B 

 
De belangrijkste predators in de Turfput zijn snoek en baars. Op basis van de bio-
massa van deze soorten (exemplaren >15 cm) en het totale prooivisbestand (exem-
plaren <15 cm) is de predator-prooi verhouding berekend op 1 : 0,044. De verhou-
ding is daarmee sterk uit balans, als gevolg van een groot aandeel snoek. Een situa-
tie met een predator-prooiverhouding van 1:1 tot 1:2,5 wordt gezien als een even-
wichtige verhouding.  
 
Op basis van gewicht bestaat het visbestand voor 10,9% uit eurytope vissoorten, die 
geen specifieke eisen stellen aan hun omgeving. Het visbestand bestaat voor 89,1% 
uit limnofiele vissoorten (rietvoorn, zeelt en snoek), die in alle levensstadia gebonden 
zijn aan stilstaand water met een rijke begroeiing. Er zijn twee beschermde vissoor-
ten aangetroffen, bittervoorn en kleine modderkruiper.  

4.1.5 Bepaling viswatertype 

Het viswatertype van de Turfput is niet eenduidig te typeren. Het heeft kermenken 
van zowel het snoek-ruisvoorn  type, als het snoek-blankvoorn  type. 
Het doorzicht en de aanwezige voedingsstoffen van dit viswatertype zorgen voor een 
afwisseling van plantenrijke zones en open water waardoor een zeer gevarieerde 
vissoorten voorkomen. In de ondiepe, begroeide oeverzones zijn de planten minnen-
de vissoorten uit het ruisvoorn-snoekviswatertype aangetroffen als zeelt, rietvoorn en 
kleine modderkruiper, terwijl brasem en pos op de open delen van het water zijn ge-
vangen.  
 
De bezetting van snoek op de Turfput is erg hoog, 20,3 kg/ha (55,2% van de totale 
biomassa). De snoekstand bestaat voor een belangrijk deel uit exemplaren groter 
dan 40 centimeter. Door de grote doorzichtdiepte (>100 cm) heeft de snoek goede 
leefomstandigheden om op prooivis te jagen.  
 
Het ontbreken van jonge snoek (0+) in de Turfput is mogelijk een gevolg van het ont-
breken van (onder) waterplanten. De jonge snoek is compleet aangewezen op bo-
venwaterplanten. Als schuilplaats voldoet deze begroeiing niet helemaal, waardoor 
aan het begin van het groeiseizoen de aantallen eerstejaarssnoekjes door kanniba-
lisme afneemt. 
In theorie betekent minder jonge snoek ook minder predatie op het broed van blank-
voorn en brasem waardoor het aandeel jonge vis toe neemt. Op de Turfput is hier 
nog niets van te merken.  

Naam  0+  >0+-15 16-25 26-40  >=41  Totaal %
Baars                    35 15 3   53 33,1%
Bittervoorn              4 10    13 8,1%
Brasem                   1  1   3 1,9%
Blankvoorn                2    2 1,3%
Kleine Modderkruiper      1    1 0,6%
Aal/Paling                  1 9 10 6,3%
Pos                       2    2 1,3%
Rietvoorn/Ruisvoorn      4 5    9 5,6%
Zeelt                    9 28 1  6 44 27,5%

Naam 0 - 15 16 - 35 36 - 44 45 - 54 55 <=  Totaal %
Snoek  13 4 1 5 23 14,4%

Totaal 160 100,0%
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De draagkracht van een snoek-blankvoornviswatertype bedraagt (afhankelijk van de 
samenstelling van de waterbodem) 300 - 500 kilogram per hectare. Uit de bestand-
schatting van de Turfput komt een biomassa van 37 kg/ha. Hierbij is het goed te rea-
liseren dat de draagkracht geen streefbeeld is, maar een maat voor de maximaal 
haalbare visbiomassa, die enkel bereikt kan worden onder de meest optimale om-
standigheden.  

4.1.6 Conditie 

De conditiefactor van snoek is gemiddeld 1,02 met enkele vissen met een gewicht 
onder normaal (0,9-1,1) en enkele uitschieters naar zeer goed (1,5) (figuur 4.5). De 
conditiefactor van zeelt is gemiddeld (1,04), met enkele vissen onder normaal (0,9-
1,1) en uitschieters naar zeer goed (1,5). De conditiefactor van brasem is boven ge-
middeld (1,25), met enkele uitschieters naar zeer goed (1,5).   
 
 

 

 

 

figuur 4.5 Conditiefactoren van brasem, snoek en zeelt.  
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4.2 Put 13 

4.2.1 Algemeen 

Put 13 is een 4,5 ha grote put gelegen naast het Donkmeer. Langs de hele vijver 
staan bomen die tot in het water staan en op enkele oevers zijn rietkragen te vinden. 
De dieptes variëren van 0,5 meter tot 2,5 meter op het diepste punt. Op de bodem 
van de vijver ligt een dikke laag (>1 meter) bagger. De bemonsteringen met zegen, 
elektrovisaggregaat en fuiken zijn zonder problemen verlopen. Tijdens de bemonste-
ringen was de watertemperatuur 8,64 °C, pH 8,25, ge leidbaarheid 583 µS/cm en het 
doorzicht 50 cm (Bijlage II). In figuur 4.6 is de ligging van de bemonsterde locaties 
weergegeven. In figuur 4.7 zijn karakteristieke foto’s van put 13 weergegeven.  

 

 
 
 

 

figuur 4.6 Locaties van de bemonsteringen op Put 13. De nummers geven de locatie van de bemonste-

ringen weer (F=Fuik, EL=Elektro en ZE=Zegen).  

  

figuur 4.7 Karakteristieke foto’s van Put 13.  
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4.2.2 Samenstelling vangst 

Op Put 13 zijn tien vissoorten gevangen verdeeld over 145 vissen (204,83 kg in to-
taal). In aantallen wordt de vangst gedomineerd door brasem (43%) en baars (13%), 
op basis van gewicht door brasem (47%), karper (41%) en snoek (6%) (tabel 4.1). 
Baars, brasem en karper zijn eurytope vissoorten en snoek is een limnofiele vissoort.  
 

tabel 4.6 Samenstelling van de vangst op Put 13.   

 
 
Van de meest voorkomende soorten is de lengte-frequentieverdeling in figuur 4.8 
weergegeven. De lengtefrequentie verdeling van baars laat zien dat er zowel jonge 
(0+) als oudere vissen zijn gevangen. Het ontbreekt echter aan vissen groter dan 15 
cm. De lengtefrequentieverdeling van brasem laat zien dat er twee lengteklassen zijn 
gevangen, van 28 cm tot 38 cm en van 56 tot 64 cm. Het aandeel jonge vis is zeer 
beperkt. Het ontbreken van de jonge (0+) is zeer waarschijnlijk niet het gevolg van het 
voorkomen van aalscholvers (vissen tussen de 20 en 40 cm het meest gevoelig zijn 
voor predatie).   
 

 

4.2.3 Per visserij 

In tabel 4.7 en tabel 4.8 en zijn de vangsten per visserij per eenheid van inspanning 
weergegeven voor Put 13. Gemiddeld is 50,04 kilo vis per zegentrek gevangen ver-
deeld over 32 individuen. Gemiddeld is 51,25 kilo vis per elektrotrek gevangen ver-
deeld over 34 individuen. In de eerste elektrotrek is een spiegelkarper van 76 cm ge-
vangen. De foto van de spiegelkarper is te vinden in bijlage VI. In beide fuiken is vis 

Soort N N % Kg Kg %
Baars 19 13% 0,19 0%

Bittervoorn 12 8% 0,00 0%

Blankvoorn 4 3% 0,26 0%

Brasem 62 43% 95,67 47%

Karper 13 9% 83,31 41%

Paling 13 9% 4,11 2%

Pos 1 1% 0,02 0%

Snoek 7 5% 12,05 6%

Vetje 8 6% 0,00 0%

Zeelt 6 4% 9,22 4%

Totaal 145 100% 204,83 100%

 

figuur 4.8 Lengtefrequentie verdeling van baars en brasem.  
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aangetroffen, gemiddeld is 1,12 kilo vis per fuik in 48 uur gevangen verdeeld over 7 
individuen.  
 

tabel 4.7 Samenstelling van de vangst van de zegenvisserij op 
Put 13. De gegevens zijn weergegeven voor vangst 
per zegentrek. 

 

 

4.2.4 Bestandschatting 

De visbiomassa wordt geschat op 513 kg/ha, wat kan worden gezien als een redelijk 
hoog visbestand. Op basis van gewicht wordt het visbestand gedomineerd door kar-
per (56%), brasem (33%) en snoek (5%) (tabel 4.9A). In aantallen wordt het visbe-
stand gedomineerd door brasem (31%), baars (16%) en karper (13%) (tabel 4.9B).  
Het bestand wordt vrijwel geheel gedomineerd door grote exemplaren van brasem en 
karper. De karper lijkt zich niet zelfstandig te kunnen voortplanten in put 13, aange-
zien het bestand volledig uit oudere vissen >60 cm bestaat. Ook het aandeel jonge 
brasem (0+, 1+ en 2+) is zeer beperkt wanneer dit wordt vergeleken met het aandeel 
>= 41 cm.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zegenvisserij

1 2
Soort N Kg N Kg

Blankvoorn 3 0,25
Brasem 57 87,31 1 0,38
Karper 1 6,31
Pos 1 0,02
Snoek 2 3,90
Zeelt 2 2,86 1 1,47

64 94,33 4 8,18

tabel 4.8 Samenstelling van de vangst van de elektrovisserij en fuikvisserij op  Put 13. De gegevens 
zijn weergegeven voor vangst per elektrotrek of fuikvangst per 48 uur. 

 

Elektrovisserij Fuikvisserij

1 2 1 2
Soort N Kg N Kg N Kg N Kg
Baars 6,0 0,06 0,0 0,00 2 0,02 2 0,03
Blankvoorn 1 0,01
Bittervoorn 0,4 0,00 4,4 0,00
Brasem 1,2 3,19 0,0 0,00 1 0,01
Karper 4,4 27,82 0,4 2,99
Paling 1,6 0,42 0,8 0,36 5 1,87 2 0,30
Snoek 0,4 0,31 1,6 2,95
Vetje 2,4 0,00 0,8 0,00
Zeelt 0,8 1,04 0,4 0,92
Totaal 17,2 32,83 8,4 7,21 8 1,90 5 0,33
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tabel 4.9 Bestandschatting Put 13 per lengteklasse, in kg/ha (A) en aantal/ha (B). 

 
A 

 
B 

 
Op basis van gewicht is het aandeel roofvis in het totale gevangen visbestand 5% 
(baars >15 cm: 0%; snoekbaars: 0%, en snoek: 5%). De belangrijkste predator in Put 
13 is de snoek. Op basis van de biomassa van deze soorten (exemplaren >15 cm) 
en het totale prooivisbestand (exemplaren <15 cm) is de predator-prooi verhouding 
berekend op 1 op 0,02. De predator-prooiverhouding is sterk uit evenwicht. Op Put 
13 is bijna geen prooivis aanwezig. Een situatie met een predator-prooiverhouding 
van 1:1 tot 1:2,5 wordt gezien als een evenwichtige verhouding. 
 
Op basis van gewicht bestaat het visbestand voor 90,2% uit eurytope vissoorten, die 
geen specifieke eisen stellen aan hun omgeving. Het visbestand bestaat voor 9,8% 
uit limnofiele vissoorten (zeelt en snoek), die in alle levensstadia gebonden zijn aan 
stilstaand water met een rijke begroeiing. Er is één beschermde vissoort waargeno-
men, de bittervoorn. 

4.2.5 Bepaling viswatertype 

Put 13 kan getypeerd worden als ondiep stilstaand water. Het viswater is eenduidig 
te typeren als brasem-snoekbaars viswatertype . Vissoorten die onder plantenar-
me, voedselrijke omstandigheden het beste kunnen overleven, domineren de vis-
stand. Dit zijn de brasem en karper. De zichtdiepte is 40 cm waardoor nauwelijks 
plantengroei kan plaatsvinden. Omdat slechts 10 tot 20% van het wateroppervlak 
met bovenwater- en drijfbladplanten is begroeid, komen er maar weinig begeleidende 

Naam  0+  >0+-15 16-25 26-40  >=41  Totaal %
Baars                    0,1 0,4    0,5 0,1%
Bittervoorn              0 0    0 0,0%
Brasem                      15 154,8 169,8 33,1%
Blankvoorn                 0,4   0,4 0,1%
Karper                       285,2 285,2 55,6%
Aal/Paling                  0,1 6,8 6,9 1,3%
Pos                       0    0 0,0%
Vetje                     0    0 0,0%
Zeelt                       2,4 22 24,4 4,8%

Naam 0 - 15 16 - 35 36 - 44 45 - 54 55 <=  Totaal %
Snoek   2,3 5,6 17,8 25,7 5,0%

Totaal 513 100,0%

Naam  0+  >0+-15 16-25 26-40  >=41  Totaal %
Baars                    21 32    54 16,2%
Bittervoorn              25 18    43 12,9%
Brasem                      44 61 104 31,2%
Blankvoorn                 5   5 1,5%
Karper                       44 44 13,2%
Aal/Paling                  4 18 21 6,3%
Pos                       2    2 0,6%
Vetje                     29    29 8,7%
Zeelt                       4 12 16 4,8%

Naam 0 - 15 16 - 35 36 - 44 45 - 54 55 <=  Totaal %
Snoek   5 6 4 15 4,5%

Totaal 333 100,0%
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soorten voor die waterplanten nodig hebben. Alleen snoek en zeelt komen voor als 
limnofiele vissoorten.  
 
Het bestand wordt vrijwel geheel gedomineerd door grote exemplaren van brasem en 
karper. De karper lijkt zich niet zelfstandig te kunnen voortplanten in put 13, aange-
zien het bestand volledig uit oudere vissen >60 cm bestaat. Ook het aandeel jonge 
brasem (0+, 1+ en 2+) is zeer beperkt wanneer dit wordt vergeleken met het aandeel 
>= 41 cm. Doordat het bijna geheel ontbreekt aan onderwaterplanten is er mogelijk 
niet voldoende paaihabitat beschikbaar om voor deze karperachtigen. Het is goed 
mogelijk dat de adulte soortgenoten tot grote individuen uitgroeien door het ontbre-
ken van jonge vis.   
De draagkracht van het blankvoorn-brasemviswatertype kan een biomassa (afhanke-
lijk van de samenstelling van de waterbodem) van 350 tot 600 kilogram per hectare 
bedragen. Op Put 13 komt de bestandschatting op 513 kg/ha. 
 
De belangrijkste predator is snoek. In dit viswatertype wordt de aanwezigheid van 
snoek in mindere maten verwacht. De lage waterdoorzicht en het ontbreken van on-
derwaterplanten komt de snoek niet ten goede. Dit zijn niet de goede omgevingsfac-
toren voor snoek.  
De doorzichtdiepte en leefomgeving van het Put 13 leent zich een beter voor snoek-
baars. De snoekbaars is niet afhankelijk van waterplanten en is uitstekend uitgerust 
om onder lichtarme omstandigheden op prooivis te jagen (door zijn aan zwak licht 
aangepaste ogen). Het is echter de waterdiepte die beperkend is voor snoekbaars 
om te overleven wat Put 13 geen geschikte leefomgeving voor snoekbaars maakt.  

4.2.6 Conditie 

De conditiefactor van brasem is gemiddeld (1,05) normaal (0,9-1,1) met enkele uit-
schieters naar goed (1,22) (figuur 4.9).  
 

 

4.3 Broekmeers Zuid 

4.3.1 Algemeen 

Broekmeers Zuid is een 2,4 ha groot meervormig water in het Berlarebroek. De oe-
vers van het water zijn begroeid met gras en riet. De dieptes varieerden van 0,5 me-
ter tot 1 meter op het diepste punt. Op de bodem van de vijver ligt een dikke laag (>1 
meter) bagger. De bemonsteringen met zegen, elektrovisaggregaat en fuiken zijn 

 

figuur 4.9 Conditiefactor van brasem.  
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zonder problemen verlopen. Tijdens de bemonsteringen was de watertemperatuur 
8,46 °C, pH 8,46, geleidbaarheid 417 µS/cm en het d oorzicht 40 cm (Bijlage II). In ta-
bel 4.10 is de ligging van de bemonsterde locaties weergegeven. In figuur 4.11 zijn 
karakteristieke foto’s van Broekmeers Zuid weergegeven.   
 

 

4.3.2 Samenstelling vangst 

Op Broekmeers Zuid zijn negen vissoorten gevangen verdeeld over 1072 vissen 
(351,80 kg in totaal). In aantallen wordt de vangst gedomineerd door bittervoorn 
(54%), blankvoorn (25%) en brasem en (16%), op basis van gewicht door brasem 
(62%), karper (32%) en snoek (4%) (tabel 4.10). Blankvoorn, brasem en karper zijn 
eurytope vissoorten en snoek en bittervoorn zijn een limnofiele vissoort.  
 
 
 
 
 
 
 

 

figuur 4.10 Locaties van de bemonsteringen op Broekmeers Zuid. De nummers geven de locatie van de 

bemonsteringen weer (F=Fuik, EL=Elektro, ZE=Zegen). 

  

figuur 4.11 Karakteristieke foto’s van het Broekmeers Zuid.  
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tabel 4.10 Samenstelling van de vangst op Broekmeers Zuid.  

 
 
Van de meest voorkomende soorten is de lengte-frequentieverdeling in weergege-
ven. De lengtefrequentie verdeling laat zien dat van baars en blankvoorn vooral jon-
ge (0+) vissen zijn gevangen en nauwelijks oudere exemplaren. De lengtefrequentie 
van brasem laat zien dat alle lengteklassen zijn gevangen. Het aantal oudere, grote 
individuen (>50 cm) is erg hoog. Van karper zijn alleen adulte exemplaren gevangen, 
het ontbreek totaal aan jonge (0+) exemplaren.  
 

 
 
 

Soort N N % Kg Kg %

Baars 13 1% 0,23 0%

Bittervoorn 582 54% 0,37 0%

Blankvoorn 268 25% 1,73 0%

Brasem 172 16% 219,40 62%

Karper 18 2% 112,74 32%

Paling 5 0% 1,35 0%

Ruisvoorn 1 0% 0,01 0%

Snoek 10 1% 12,47 4%

Zeelt 3 0% 3,87 1%

Totaal 1072 100% 352,17 100%

 

figuur 4.12 Lengtefrequentie verdeling van baars, blankvoorn, brasem en karper. 
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4.3.3 Per visserij 

In tabel 4.11 en tabel 4.12 zijn de vangsten per visserij per eenheid van inspanning 
weergegeven voor Broekmeers Zuid. Gemiddeld is 334,73 kilo vis per zegentrek ge-
vangen verdeeld over 479 individuen. Gemiddeld is 62,56 kilo vis per elektrotrek ge-
vangen verdeeld over 116,6 individuen. In beide fuiken is vis aangetroffen, gemiddeld 
is 2,30 kilo vis per fuik in 48 uur gevangen verdeeld over 5 individuen. In één van de 
zegentrekken is een spiegelkarper van 72 cm gevangen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4.3.4 Bestandschatting 

De visbiomassa wordt geschat op 851 kg/ha, wat kan worden gezien als een hoog 
visbestand. Op basis van gewicht wordt het visbestand gedomineerd door brasem 
(64%), karper (30%) en snoek (4%) (tabel 4.13A). In aantallen wordt het visbestand 
gedomineerd door bittervoorn (53,5%), blankvoorn (28,5%) en brasem (13%) (tabel 
4.13B).  
Het bestand wordt vrijwel geheel gedomineerd door grote exemplaren van brasem en 
karper. De karper lijkt zich niet zelfstandig te kunnen voortplanten in Broekmeers 
Zuid, aangezien het bestand volledig uit oudere vissen >60 cm bestaat. Ook het aan-
deel jonge brasem (0+, 1+ en 2+) is beperkt wanneer dit wordt vergeleken met het 
aandeel >= 41 cm. 
 
 
 
 
 
 
 
 

tabel 4.11 Samenstelling van de vangst van de zegenvisserij op Broekmeers Zuid. De 
gegevens zijn weergegeven voor vangst per zegentrek. 

 

tabel 4.12 Samenstelling van de vangst van de elektrovisserij op Broekmeers Zuid.  De gegevens zijn 
weergegeven voor vangst per elektrotrek (250 meter) of fuikvangst per 48 uur. 

 

Zegenvisserij
1

Soort N Kg
Bittervoorn 300 0,13

Blankvoorn 1 0,01
Brasem 154 214,91
Karper 18 112,74
Snoek 6 6,94

479 334,73

Elektrovisserij Fuikvisserij

1 2 1 2
Soort N Kg N Kg N Kg N Kg
Baars 0,4 0,00 4,4 0,08 1 0,03
Bittervoorn 105,6 0,09 6,8 0,00 1 0,00
Blankvoorn 88,0 0,55 18,0 0,13 1 0,01 1 0,02
Brasem 3,2 0,01 2,0 0,01 3 4,43 2 0,01
Paling 0,4 0,01 1,2 0,47 1 0,14
Ruisvoorn 0,4 0,00 0,0 0,00
Snoek 0,4 0,01 1,2 2,20
Zeelt 0,0 0,00 1,2 1,55
Totaal 198,4 0,69 34,8 4,43 5 4,57 5 0,06
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tabel 4.13 Bestandschatting Broekmeers Zuid per lengteklasse, in kg/ha (A) en aantal/ha (B). 

 
A 

 
B 

 
De belangrijkste predator in het Broekmeers Zuid is de snoek. Op basis van de bio-
massa van deze soorten (exemplaren >15 cm) en het totale prooivisbestand (exem-
plaren <15 cm) is de predator-prooi verhouding berekend op 1 op 0,26. De verhou-
ding is daarmee sterk uit balans, als gevolg van een groot aandeel snoek. Een situa-
tie met een predator-prooiverhouding van 1:1 tot 1:2,5 wordt gezien als een even-
wichtige verhouding. 
 
Op basis van gewicht bestaat het visbestand voor 94,6% uit eurytope vissoorten, die 
geen specifieke eisen stellen aan hun omgeving. Het visbestand bestaat voor 5,4% 
uit limnofiele vissoorten (rietvoorn, zeelt en snoek), die in alle levensstadia gebonden 
zijn aan stilstaand water met een rijke begroeiing. Alleen de bittervoorn is een be-
schermde vissoort.  

4.3.5 Bepaling viswatertype 

Broekmeers Zuid kan getypeerd worden als ondiep stilstaand water. Het viswater is 
eenduidig te typeren als brasem-snoekbaars viswatertype . Vissoorten die onder 
plantenarme, voedselrijke omstandigheden het beste kunnen overleven, domineren 
de visstand. Dit zijn de brasem en karper. De zichtdiepte is 40 cm waardoor nauwe-
lijks plantengroei kan plaatsvinden. Omdat slechts 10 tot 20% van het wateropper-
vlak met bovenwater- en drijfbladplanten is begroeid, komen er maar weinig begelei-
dende soorten voor die waterplanten nodig hebben. Alleen snoek, zeelt en rietvoorn 
komen voor als limnofiele vissoorten.  
 

Naam  0+  >0+-15 16-25 26-40  >=41  Totaal %
Baars                    0,1 0,2 0,5   0,7 0,1%
Bittervoorn              0 1,2    1,2 0,1%
Brasem                   0,2 0,4 1,5 2,7 535,7 540,3 63,5%
Blankvoorn               2,4 3,7 0,2   6,4 0,8%
Karper                       251,7 251,7 29,6%
Aal/Paling                  0,1 4,4 4,6 0,5%
Rietvoorn/Ruisvoorn       0    0 0,0%
Zeelt                       2 12,6 14,5 1,7%

Naam 0 - 15 16 - 35 36 - 44 45 - 54 55 <=  Totaal %
Snoek 0 0,2  6,3 24,7 31,3 3,7%

Totaal 851 100,0%

Naam  0+  >0+-15 16-25 26-40  >=41  Totaal %
Baars                    15 26 4   45 1,3%
Bittervoorn              19 1789    1808 53,5%
Brasem                   48 16 25 10 337 436 12,9%
Blankvoorn               679 314 4   996 29,5%
Karper                       40 40 1,2%
Aal/Paling                  4 11 15 0,4%
Rietvoorn/Ruisvoorn       4    4 0,1%
Zeelt                       4 8 11 0,3%

Naam 0 - 15 16 - 35 36 - 44 45 - 54 55 <=  Totaal %
Snoek 3 8  8 8 25 0,7%

Totaal 3380 100,0%
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Het bestand wordt vrijwel geheel gedomineerd door grote exemplaren van brasem en 
karper. De karper lijkt zich niet zelfstandig te kunnen voortplanten in Broekmeers 
Zuid, aangezien het bestand volledig uit oudere vissen >60 cm bestaat. Ook het aan-
deel jonge brasem (0+, 1+ en 2+) is beperkt wanneer dit wordt vergeleken met het 
aandeel >41 cm. Doordat het bijna geheel ontbreekt aan onderwaterplanten is er 
mogelijk niet voldoende paaihabitat beschikbaar om voor deze karperachtigen. Het is 
goed mogelijk dat de adulte soortgenoten tot grote individuen uitgroeien door het 
ontbreken van jonge vis.  
De draagkracht van het brasem-snoekbaarsviswatertype bedraagt (afhankelijk van 
de samenstelling van de waterbodem) 450 - 800 kilogram per hectare. Op Broek-
meers Zuid komt de bestandschatting op 851 kg/ha goed overeen met de draag-
kracht van een brasem-snoekbaars watertype. Hierbij moet wel worden vermeld dat 
de draagkracht geen streefbeeld is.   
 
De belangrijkste predator is snoek. In dit viswatertype wordt de aanwezigheid van 
snoek in mindere maten verwacht. De lage waterdoorzicht en het ontbreken van on-
derwaterplanten komt de snoek niet ten goede. Dit zijn niet de goede omgevingsfac-
toren voor snoek.  
De doorzichtdiepte en leefomgeving van Broekmeers Zuid leent zich een beter voor 
snoekbaars. De snoekbaars is niet afhankelijk van waterplanten en is uitstekend uit-
gerust om onder lichtarme omstandigheden op prooivis te jagen (door zijn aan zwak 
licht aangepaste ogen). Het is echter de waterdiepte van Broekmeers Zuid die niet 
geschikt voor deze vissoort.  

4.3.6 Conditie 

De conditiefactor van brasem is gemiddeld (0,82) onder normaal (0,9-1,1) met 26 
exemplaren met een conditiefactor onder 0,9 (figuur 4.13).  
 

 

4.4 Schuitje Noord, Schuitje Zuid en het Schuitje  

4.4.1 Algemeen 

De viswateren variëren in grote van kleiner dan één hectare tot 1,8 ha. De dieptes in 
de viswateren variëren van 1 tot 1,5 meter diep. Langs alle viswateren staan bomen 
en langs enkele oevers staat een rietkraag. De bodem van de vijvers bestaat uit een 
dikke laag (>1 meter) bagger. De bemonsteringen met de kleine 50 meter zegen zijn 
niet zonder problemen verlopen. De zegen is ingezet op Schuitje Noord en Zuid, 

 

figuur 4.13 Conditiefactor van karper.  
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maar door de grote hoeveelheid aanwezige bagger, takken en boomstammen op de 
boden van de viswateren was het niet mogelijk om de zegen in te zetten. Op Schuitje 
Zuid is het viswater elektrisch rondom gevist en zijn extra fuiken ingezet. Op Schuitje 
Noord is als extra inspanning rondom elektrisch gevist. De visserijbemonsteringen op 
het Schuitje zijn zonder problemen verlopen. De bedekking van drijvende waterplan-
ten op het Schuitje was 20%, de temperatuur 11,6 °C , de pH 7,8, de geleidbaarheid 
577 µS/cm, en het doorzicht 40 cm. De bedekking van drijvende waterplanten op 
Schuitje Zuid was 30%, de temperatuur 11,2 °C, de p H 8, de geleidbaarheid 699 
µS/cm en het doorzicht meer dan een meter. De bedekking van drijvende waterplan-
ten op Schuitje Noord was 20%, de temperatuur 11,2 °C, de pH 8, de geleidbaarheid 
704 µS/cm, en het doorzicht was meer dan een meter. In figuur 4.14 is de ligging van 
de bemonsterde locaties weergegeven. In figuur 4.15 zijn karakteristieke foto’s van 
het Schuitje, Schuitje Noord en Schuitje Zuid weergegeven.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

figuur 4.14 Locaties van de bemonsteringen op Schuitje Noord (boven), Schuitje (midden) en Schuitje 

Zuid (onder) (EL= Elektro, F=fuik) 
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4.4.2 Samenstelling vangst 

 
Schuitje 
Op het Schuitje zijn acht vissoorten gevangen verdeeld over 641 vissen (15,67 kg in 
totaal). In aantallen wordt de vangst gedomineerd door bittervoorn (52%) en blank-
voorn (40%), op basis van gewicht door paling (36%), snoek (33%) en zeelt (20%) 
(tabel 4.14). Blankvoorn en paling zijn eurytope vissoorten. Bittervoorn, snoek en 
zeelt zijn limnofiele vissoorten.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Van de meest voorkomende soorten is de lengte-frequentieverdeling in figuur 4.16 
weergegeven. De lengtefrequentie verdeling van baars en blankvoorn laat zien dat er 
vooral jonge (0+, 1+) exemplaren zijn gevangen. Grotere exemplaren >20 cm ontbre-
ken. Van bittervoorn zijn alle lengteklassen gevangen.  

  
 

 

 

figuur 4.15 Karakteristieke foto’s van Schuitje (links boven), Schuitje Noord (rechts boven) en Schuitje Zuid 

(links onder).   

tabel 4.14 Samenstelling van de vangst op Schuitje.  

 

Soort N N % Kg Kg %
Baars 20 3% 0,09 1%

Bittervoorn 335 52% 0,17 1%

Blankvoorn 255 40% 1,44 9%

Brasem 2 0% 0,02 0%

Paling 16 2% 5,62 36%

Snoek 3 0% 5,14 33%

Vetje 3 0% 0,00 0%

Zeelt 7 1% 3,21 20%

Totaal 641 100% 15,67 100%
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Schuitje Noord  
Op Schuitje Noord zijn tien vissoorten gevangen verdeeld over 9804 vissen (56,29 kg 
in totaal). In aantallen wordt de vangst gedomineerd door bittervoorn (51%) en blank-
voorn (43%), op basis van gewicht door blankvoorn (49%) en karper (18%) (tabel 
4.15). Blankvoorn en karper zijn eurytope vissoorten en bittervoorn is een limnofiele 
vissoort. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Van de meest voorkomende soorten is de lengte-frequentieverdeling in figuur 4.17 
weergegeven. De lengtefrequentie verdeling van baars laat zien dat vooral jonge vis-
sen zijn gevangen en nauwelijks grotere exemplaren (>20 cm).  
De lengtefrequentie van blankvoorn laat zien dat alle lengteklassen zijn gevangen, 
het ontbreekt wel aan individuen boven de 20 cm. Van bittervoorn zijn alle lengte-
klassen gevangen.  
 

 

 

figuur 4.16 Lengtefrequentie verdeling van baars, blankvoorn en bittervoorn.  

tabel 4.15 Samenstelling van de vangst op Schuitje Noord.  
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Soort N N % Kg Kg %

Baars 506 5% 3,10 6%
Bittervoorn 4970 51% 5,31 9%
Blankvoorn 4251 43% 27,65 49%
Brasem 31 0% 2,50 4%
Karper 2 0% 10,10 18%
Paling 15 0% 4,93 9%
Snoek 3 0% 2,53 4%
Vetje 20 0% 0,00 0%
Zeelt 4 0% 0,13 0%
Zonnebaars 2 0% 0,03 0%
Totaal 9804 100% 56,29 100%
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Schuitje Zuid 
Op Schuitje Zuid zijn tien vissoorten gevangen verdeeld over 1648 vissen (24,47 kg 
in totaal). In aantallen wordt de vangst gedomineerd door blankvoorn (79%), baars 
(7%) en bittervoorn (7%), op basis van gewicht door blankvoorn (32%), paling (25%) 
en brasem (25%) (tabel 4.16). Blankvoorn, baars, brasem en karper zijn alle eurytope 
vissoorten.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Van de meest voorkomende soorten is de lengte-frequentieverdeling in figuur 4.18 
weergegeven. De lengtefrequentie verdeling van baars laat zien dat alle lengteklas-
sen zijn gevangen, maar met name 0+ exemplaren. Van blankvoorn zijn vooral jonge 
vissen (1+,2+,3+) gevangen en nauwelijks grotere exemplaren >15 cm. De lengtefre-
quentie van zeelt laat zien dat vooral jonge vis (1+, 2+) vissen zijn gevangen en 
slechts enkele oudere exemplaren.  
 

 

 

 

figuur 4.17 Lengtefrequentie verdeling van baars, blankvoorn en bittervoorn.  

tabel 4.16 Samenstelling van de vangst op Schuitje Zuid.  
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Soort N N % Kg Kg %

Baars 122 7% 0,77 3%
Bittervoorn 115 7% 0,08 0%

Blankvoorn 1307 79% 7,83 32%
Brasem 5 0% 5,11 21%
Giebel 9 1% 1,77 7%
Paling 12 1% 6,10 25%
Pos 2 0% 0,03 0%
Snoek 2 0% 0,53 2%
Zeelt 68 4% 2,16 9%
Zonnebaars 6 0% 0,09 0%

Totaal 1648 100% 24,47 100%
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4.4.3 Per visserij 

In tabel 4.17, tabel 4.18, tabel 4.19 en tabel 4.20 zijn de vangsten per visserij per 
eenheid van inspanning weergegeven voor Schuitje, Schuitje Noord en Zuid.  
 
Schuitje 
Gemiddeld is 3,9 kilo vis per elektrotrek gevangen verdeeld over 244 individuen. In 
beide fuiken is vis aangetroffen, gemiddeld is 2,9 kilo vis per fuik in 48 uur gevangen 
verdeeld over 9 individuen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Schuitje Noord 
Gemiddeld is 10,42 kilo vis per elektrotrek gevangen verdeeld over 1957 individuen. 
In beide fuiken is vis aangetroffen, gemiddeld is 2,1 kilo vis per fuik in 48 uur gevan-
gen verdeeld over 9 individuen. 
 
 

 

figuur 4.18 Lengtefrequentie verdeling van baars, blankvoorn en zeelt.   

tabel 4.17 Samenstelling van de vangst van de zegenvisserij op het Schuitje.  De gege-

vens zijn weergegeven voor vangst per elektrotrek (250 meter) of fuikvangst 

per 48 uur. 
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1 1 2

Soort N Kg N Kg N Kg

Baars 7,8 0,03

Bittervoorn 131,4 0,07

Blankvoorn 99,6 0,56 1 0,01

Brasem 0,8 0,01

Paling 9 2,76 7 2,86

Snoek 0,8 1,98 1 0,09

Vetje 1,2 0,00

Zeelt 2,7 1,26

Totaal 244,3 3,90 10 2,85 8 2,86
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Schuitje Zuid 
Gemiddeld is 1,3 kilo vis per elektrotrek van 250 meter gevangen verdeeld over 
159,9 individuen. In alle fuiken is vis aangetroffen, gemiddeld is 2,8 kilo vis per fuik in 
48 uur gevangen verdeeld over 12,25 individuen.  
 

 

 
 

tabel 4.18 Samenstelling van de vangst van de elektrovisserij op Schuitje Noord. De gegevens zijn 

weergegeven voor vangst per elektrotrek of fuikvangst per 48 uur. 

 

tabel 4.19 Samenstelling van de vangst van de elektrovisserij op Schuitje Zuid.  De gegevens zijn weer-

gegeven voor vangst per elektrotrek van 250 meter.  

 

tabel 4.20 Samenstelling van de vangst van de elektrovisserij op Schuitje Zuid. De gegevens zijn weer-

gegeven voor vangst per uitgevoerde visserij. De gegevens zijn weergegeven in fuikvangst 

per 48 uur. 

 

Elektrovisserij Fuikvisserij
1 2 1 2

Soort N Kg N Kg N Kg N Kg
Baars 80,0 0,32 120,8 0,91 2 0,01 2 0,01
Bittervoorn 284,0 0,25 1704,0 1,87
Blankvoorn 104,0 0,25 1596,0 10,81 1 0,00
Brasem 12,4 1,00
Karper 0,8 4,04
Paling 0,8 0,30 0,0 0,00 7 2,57 6 1,61
Snoek 0,4 0,84 0,8 0,17
Vetje 8,0 0,00 0,0 0,00
Zeelt 1,2 0,04 0,4 0,01
Zonnebaars 0,4 0,01 0,4 0,01

Totaal 478,8 2,02 3435,6 18,82 9 2,58 9 1,62

Elektrovisserij 
1

Soort N Kg
Baars 10,2 0,07
Bittervoorn 11,5 0,01
Blankvoorn 129,3 0,78
Brasem 0,2 0,00
Paling 0,1 0,01

Pos 0,2 0,00
Snoek 0,2 0,05
Zeelt 6,8 0,22
Zonnebaars 0,5 0,01
Giebel 0,9 0,18
Totaal 159,9 1,33

Fuikvisserij
1 2 3 4

Soort N Kg N Kg N Kg N Kg
Baars 1 0,00 2 0,01
Blankvoorn 2 0,02 1 0,00 17 0,05
Brasem 3 5,11 11 0,04
Paling 1 0,93 3 1,16 3 1,70
Zonnebaars 1 0,00 4 2,17

4 0,94 5 1,17 8 6,82 32 2,25
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4.4.4 Bepaling viswatertype 

Schuitje, Schuitje Noord en Schuitje Zuid vallen allen onder de watertypering van on-
diep, stilstaande wateren. Alle wateren zijn redelijk met elkaar te vergelijken en zijn te 
typeren als snoek-blankvoorn viswatertype . Het doorzicht en de aanwezige voe-
dingsstoffen van dit viswatertype zorgen voor een afwisseling van plantenrijke zones 
en open water waardoor een zeer gevarieerde vissoorten voorkomen. In de ondiepe, 
begroeide oeverzones zijn de planten minnende vissoorten uit het rietvoorn-
snoekviswatertype aangetroffen als snoek, zeelt, giebel en vetje, terwijl brasem, pos 
karper en bittervoorn minder specifieke voorkeur hebben aan de omstandigheden 
van het water. Deze soorten komen voor in het open gedeelte van het water zonder 
onderwaterplanten. 
 
Op de Schuitjes is een natuurlijke rekrutering van blankvoorn, baars en snoek waar-
genomen. Op Schuitje Zuid is een natuurlijke rekrutering van zeelt waargenomen. De 
aanwezigheid van onderwatervegetatie geeft voldoende paai- en  schuilmogelijkhe-
den voor de jonge vis. Daarnaast dienen waterplanten als voedselbron voor de jonge 
vis.   
 
Op Schuitje Noord en Schuitje Zuid is de zonnebaars als exoot waargenomen. Zowel 
in Schuitje, Schuitje Noord als in Schuitje Zuid komen vetje en de beschermde bitter-
voorn voor.  
 
De draagkracht van een snoek-blankvoornviswatertype bedraagt (afhankelijk van de 
samenstelling van de waterbodem) 300 - 500 kilogram per hectare. Door de aanwe-
zigheid van de vele takken was het niet mogelijk om de 50 meter zegen in te zetten. 
Er kon daarom geen bestandschatting worden gemaakt.  
 

4.5 Noordenpompturfput II, Zuidenpompturfput IV, Zuidenpomp-

turfput V en Zuidenpompturfput VII. 

4.5.1 Algemeen 

Noordenpompturfput II, Zuidenturfput IV, V en VII zijn kleine (<1 ha) ondiepe stil-
staande meervormige wateren in het Berlarebroek. De Noordenpompturfput II is een 
oude snoekkwekerij waar niet op gevist mag worden. Op de Zuidenpompturfputten 
mag wel worden gevist. Langs alle vijvers staan bomen en enkele oevers zijn be-
groeid met riet. De dieptes varieerden van 0,5 meter tot 1. Op de bodem van de vij-
vers ligt een dikke laag (>1 meter) bagger. De bemonsteringen met het elektrovi-
saggregaat en fuiken zijn zonder problemen verlopen. Tijdens de bemonsteringen 
zijn waterkwaliteit parameters gemeten. Op de Noordenpompturfput II was de water-
temperatuur 9,95 °C, pH 7,90, geleidbaarheid 1201 µ S/cm en het doorzicht 60 cm 
(Bijlage II). Op de Zuidenpompturfput IV was de watertemperatuur 9,95 °C, pH 8,01, 
geleidbaarheid 1001 µS/cm en het doorzicht 40 cm. Op de Zuidenpompturfput V was 
de watertemperatuur 9,81 °C, pH 7,95, geleidbaarhei d 916 µS/cm en het doorzicht 
60 cm. Op de Zuidenpompturfput VII was de watertemperatuur 9,80 °C, pH 7,81, ge-
leidbaarheid 601 µS/cm en het doorzicht 50 cm. Op de wateren varieerde het percen-
tage drijvende waterplanten van 0% tot 10%. In figuur 4.19 is de ligging van de be-
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monsterde locaties weergegeven. In figuur 4.20 zijn karakteristieke foto’s van de wa-
teren weergegeven.   
 

 

 
 
 

 

figuur 4.19 Locaties van de bemonsteringen op  Noordenpompturfput II (boven), Zuidenpompturfput IV 

(midden boven), Zuidenpompturfput V (midden onder) en Zuidenpompturfput VII (onder) . De 

nummers geven de locatie van de bemonsteringen weer (F=Fuik en EL=Elektro). 

  

  

figuur 4.20 Karakteristieke foto’s van Noordenpompturfput II (links boven), Zuidenpompturfput IV (rechts 

boven), Zuidenpompturfput V (links onder) en Zuidenpompturfput VII (rechts onder).  
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4.5.2 Samenstelling vangst 

 
Noordenpompturfput II 
Op Noordenpompturfput II zijn tien vissoorten gevangen verdeeld over 10798 vissen 
(19,35 kg in totaal). In aantallen wordt de vangst gedomineerd door vetje (50%) en 
bittervoorn (48%), op basis van gewicht door vetje (71%), paling (12%) en bittervoorn 
(6%)(tabel 4.21). Paling is een eurytope vissoort. Bittervoorn, snoek en vetje zijn lim-
nofiele vissoorten.  
 

 
Van de meest voorkomende soorten is de lengte-frequentieverdeling in figuur 4.21 
weergegeven. De lengtefrequentie verdeling van blankvoorn laat zien dat alle jaar-
klassen zijn gevangen. De lengtefrequentieverdeling van bittervoorn laat zien dat er 
zowel jonge als oudere vissen zijn gevangen. Die van vetje laat zien dat er vooral 
adulte vissen zijn gevangen en het ontbreekt aan jonge vissen (0+) vissen gevangen.  
 

tabel 4.21 Samenstelling van de vangst op Noordenpompturfput II .  

    

 
 

 

 

figuur 4.21 Lengtefrequentie verdeling van blankvoorn, bittervoorn en vetje.  

Soort N N % Kg Kg %

Baars 9 0% 0,16 0%

Bittervoorn 5152 48% 4,12 6%

Blankvoorn 64 1% 1,07 2%

Brasem 4 0% 0,43 1%

Hybride 2 0% 0,05 0%

Paling 12 0% 8,12 12%

Ruisvoorn 99 1% 0,84 1%

Snoek 4 0% 2,45 4%

Vetje 5450 50% 46,90 71%

Zeelt 2 0% 2,10 3%

Totaal 10798 100% 66,25 100%
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Zuidenpompturfput IV 
Op Zuidenpompturfput IV zijn tien vissoorten gevangen verdeeld over 436 vissen 
(22,64 kg in totaal). In aantallen wordt de vangst gedomineerd door bittervoorn 
(53%), vetje (32%) en blauwband, op basis van gewicht door karper (62%), zeelt 
(11%) en kroeskarper (7%) (tabel 4.22). Bittervoorn en karper zijn eurytope vissoor-
ten. Zeelt, kroeskarper en vetje zijn limnofiele vissoorten en blauwband is een parti-
eel rheofiele vissoort. 
 

 
Van de meest voorkomende soorten is de lengte-frequentieverdeling in figuur 4.22 
weergegeven. De lengtefrequentie verdeling van blauwband en bittervoorn laat zien 
dat er zowel jonge (0+) als oudere vis is gevangen.  
 

 
Zuidenpompturfput V 
Op Zuidenpompturfput V zijn zeven vissoorten gevangen verdeeld over 3068 vissen 
(6,37 kg in totaal). In aantallen wordt de vangst gedomineerd door bittervoorn (98%) 
en blauwband (63%), op basis van gewicht door bittervoorn (69%) en paling (22%) 
(tabel 4.23). Paling is een eurytope vissoort en blauwband is een partieel rheofiele 
vissoort. Bittervoorn is een limnofiele vissoort. 
 
 

tabel 4.22 Samenstelling van de vangst op Zuidenpompturfput IV .  

    

 

 

figuur 4.22 Lengtefrequentie verdeling van blauwband en bittervoorn 

Soort N N % Kg Kg %

Bittervoorn 230 53% 0,24 1%

Blankvoorn 3 1% 0,10 0%

Blauw band 49 11% 0,10 0%

Karper 3 1% 13,94 62%

Kroeskarper 1 0% 1,50 7%

Paling 2 0% 0,90 4%

Ruisvoorn 1 0% 0,01 0%

Snoek 1 0% 1,91 8%

Vetje 141 32% 1,40 6%

Zeelt 5 1% 2,56 11%

Totaal 436 100% 22,64 100%
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Van de meest voorkomende soorten is de lengte-frequentieverdeling in figuur 4.23 
weergegeven. De lengtefrequentie-verdeling van blauwband en bittervoorn laten zien 
dat alle lengteklassen zijn gevangen.  
 

 
Zuidenpompturfput VII 
Op Zuidenpompturfput VII zijn zes vissoorten gevangen verdeeld over 3647 vissen 
(4,73 kg in totaal). In aantallen wordt de vangst gedomineerd door bittervoorn (99%), 
op basis van gewicht door bittervoorn (65%) en paling (29%) (tabel 4.24). Bittervoorn 
en paling zijn eurytope vissoorten.   
 

 
Van de meest voorkomende soorten is de lengte-frequentieverdeling in figuur 4.24 
weergegeven. De lengtefrequentie verdeling van bittervoorn laat zien dat er zowel 
jonge (0+) als oudere vis is gevangen. 

tabel 4.23 Samenstelling van de vangst op Zuidenpompturfput V .  

   

 

 

figuur 4.23 Lengtefrequentie verdeling van blauwband en bittervoorn.  

tabel 4.24 Samenstelling van de vangst op Zuidenpompturfput VII . 

   

Soort N N % Kg Kg %

Baars 3 0% 0,05 1%
Bittervoorn 2996 98% 4,37 69%

Blankvoorn 1 0% 0,08 1%
Blauw band 63 2% 0,36 6%
Paling 2 0% 1,37 22%
Ruisvoorn 2 0% 0,09 1%
Zeelt 1 0% 0,05 1%
Totaal 3068 100% 6,37 100%
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Soort N N % Kg Kg %
Baars 5 0% 0,16 3%
Bittervoorn 3622 99% 3,08 65%
Blankvoorn 6 0% 0,02 0%
Paling 4 0% 1,36 29%
Ruisvoorn 4 0% 0,11 2%

Vetje 6 0% 0,00 0%
Totaal 3647 100% 4,73 100%
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4.5.3 Per visserij 

In tabel 4.25, tabel 4.26, tabel 4.27 en tabel 4.28 zijn de vangsten per visserij per 
eenheid van inspanning weergegeven voor de Noordenturfput II, Zuidenpompturfput 
IV, V en VII.   
 
Noordenpompturfput II 
Gemiddeld is 28,3 kilo vis per elektrotrek gevangen verdeeld over 5363,7 individuen. 
Gemiddeld  is 4,69 kilo vis per fuik in 48 uur gevangen verdeeld over 9 individuen.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zuidenpompturfput IV 
Gemiddeld is 15,62 kilo vis per elektrotrek gevangen verdeeld over 109,2 individuen. 
In beide fuiken is vis aangetroffen, gemiddeld is 1,04 kilo vis per fuik in 48 uur ge-
vangen verdeeld over 147 individuen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

figuur 4.24 Lengtefrequentie verdeling van bittervoorn.    

tabel 4.25 Samenstelling van de vangst van de zegenvisserij op Noordenpompturfput II.  

De gegevens van de elektrovisserij zijn weergegeven in vangst per 100 me-

ter en voor de fuikvisserij in vangst per 48 uur. 
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Bittervoorn (n= 3622)

Elektrovisserij Fuikvisserij
1 1 2

Soort N Kg N Kg N Kg

Baars 4,5 0,08

Bittervoorn 2562,2 2,05 2 0,00

Blankvoorn 31,8 0,53

Brasem 0,5 0,03 2 0,31 1 0,06

Hybride 1,0 0,03

Paling 0,5 0,20 7 4,44 4 3,27

Ruisvoorn 49,3 0,42

Snoek 2,0 1,22

Vetje 2711,4 23,33

Zeelt 0,5 0,40 1 1,28

Totaal 5363,7 28,30 12 6,04 5 3,34
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Zuidenpompturfput V 
Gemiddeld is 0,38 kilo vis per elektrotrek gevangen verdeeld over 180,7 individuen. 
In beide fuiken is vis aangetroffen, gemiddeld is 2,92 kilo vis per fuik in 48 uur ge-
vangen verdeeld over 1533 individuen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Zuidenpompturfput VII 
Gemiddeld is 2,05 kilo vis per elektrotrek gevangen verdeeld over 2303,8 individuen. 
In beide fuiken is vis aangetroffen, gemiddeld is 0,75 kilo vis per fuik in 48 uur ge-
vangen verdeeld over 4 individuen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

tabel 4.26 Samenstelling van de vangst van de elektrovisserij op  Zuidenpompturfput 

IV. De gegevens zijn weergegeven voor vangst per elektrotrek. 

 

tabel 4.27 Samenstelling van de vangst van de fuikvisserij op Zuidenpomp-

turfput V  De gegevens van de elektrovisserij zijn weergegeven in 

vangst per 100 meter en voor de fuikvisserij in vangst per 48 uur. 

 

tabel 4.28 Samenstelling van de vangst van de fuikvisserij op Zuidenpompturfput VII  

De gegevens van de elektrovisserij zijn weergegeven in vangst per 100 me-

ter en voor de fuikvisserij in vangst per 48 uur. 

 

Elektrovisserij Fuikvisserij
1 1 2

Soort N Kg N Kg N Kg
Bittervoorn 70,8 0,05 32 0,04 106 0,14
Blankvoorn 2,3 0,07
Blauw band 12,3 0,03 13 0,01 20 0,04
Karper 2,3 10,72
Kroeskarper 0,8 1,15
Paling 0,8 0,14 1 0,72
Ruisvoorn 0,8 0,01
Snoek 0,8 1,47

Vetje 14,6 0,16 93 0,99 29 0,20

Zeelt 3,8 1,97
Totaal 109,2 15,79 138 1,03 156 1,09

Elektrovisserij Fuikvisserij
1 1 2

Soort N Kg N Kg N Kg
Baars 0,7 0,02 2 0,03
Bittervoorn 161,4 0,26 2945 3,91 51 0,10
Blankvoorn 1,4 0,02 1 0,05

Blauw band 16,4 0,06 63 0,28

Paling 2 1
Ruisvoorn 0,7 0,03 1 0,05
Zeelt 1 0,05
Totaal 180,7 0,38 3011 4,34 55 1,50

Elektrovisserij Fuikvisserij
1 1 2

Soort N Kg N Kg N Kg
Baars 1,3 0,02 3 0,13
Bittervoorn 2292,4 1,95
Blankvoorn 3,8 0,01
Paling 2 0,91 2 0,45
Ruisvoorn 2,5 0,07
Vetje 3,8 0,00
Totaal 2303,8 2,05 5 1,04 2 0,45
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4.5.4 Bepaling viswatertype 

Noordenpompturfput II, Zuidenpompturfput, IV, V en VII vallen allen onder watertype-
ring van ondiep, stilstaand water. 
 
De viswateren Noordenpompturfput II, Zuidenpompturfput IV, V en VII zijn redelijk 
met elkaar te vergelijken en alle te typeren als snoek-blankvoorn viswatertype . De 
wateren van het snoek-blankvoornviswatertype zijn voor 20 tot 60 % begroeid met 
waterplanten in de vorm van (emerse vegetatie) bovenwaterplanten en in mindere 
mate onderwaterplanten (submerse vegetatie). De zichtdiepte in het snoek-
blankvoornviswatertype bedraagt 40 tot 70 centimeter. Deze zichtdiepte is voldoende 
om een behoorlijke plantengroei mogelijk te maken. In de ondiepe, begroeide oever-
zones zijn de planten minnende vissoorten uit het rietvoorn-snoekviswatertype aan-
getroffen als snoek, zeelt, bittervoorn en vetje, terwijl karper en baars minder speci-
fieke voorkeur hebben aan de omstandigheden van het water. In de Noordenpomp-
turfput II, Zuidenpompturfput IV, V, VII is het aandeel limnofiele vissoorten in biomas-
sa respectievelijk 85%, 34%, 71% en 67%.  
 
Opvallend is de vangt van een kroeskarper in Zuidenpompturfput IV. Deze limnofiele 
vissoort komt zowel voor in stilstaande als langzaam stromende wateren. De vis is 
bestand tegen zuurstofarme omstandigheden in ondiepe sloten met veel onderwater 
vegetatie. In het ondiepe water produceren de waterplanten veel zuurstof, maar ge-
durende de nacht nemen de waterplanten veel zuurstof in beslag waarbij zuurstofar-
me omstandigheden ontstaan (Wijmans, 2009). Het biotoop in de Zuidenpompturfput 
is niet direct uitermate geschikt voor de kroeskarper door het ontbreken van de on-
derwatervegetatie. Overigens is de onderwatervegetatie met name belangrijk voor de 
paai en voor jonge individuen als schuilmogelijkheden.   
 
Het voorkomen van grote hoeveelheden bittervoorn en vetje is zeer waarschijnlijk het 
gevolg van de lage bezetting aan roofvissen, zoals snoek. Op de Zuidenpompturfput 
IV is een snoek aangetroffen en op de Noordenpompturfput zijn slechts drie snoeken 
aangetroffen. De laats genoemde put is een oude snoekvijver waar de snoeken zeer 
waarschijnlijk zijn afgehaald. Op de Zuidenpompturfput V en VII ontbreekt het geheel 
aan roofvissen. Daarnaast is het biotoop van vetjes en bittervoorn bijna identiek. De 
visjes komen in heel ondiep water voor. In dat soort omstandigheden zijn de visjes 
vaak massaal aanwezig. Beide vissoorten staan op de rode lijst als kwetsbaar aan-
gegeven maar komen in veel wateren in West- Europa voor.  
 

4.6 Hengelvijver 1 en Hengelvijver 2 

4.6.1 Algemeen 

Hengelvijver 1 en 2 zijn kleine (<1 ha) ondiepe stilstaande meervormige wateren in 
het Berlarebroek. Langs de hele vijver staan bomen en enkele oevers zijn met riet 
begroeid. De dieptes varieerden van 0,5 meter tot 1 meter op het diepste punt. Op de 
bodem van de vijver ligt een dikke laag (>1 meter) bagger. De bemonsteringen met 
het elektrovisaggregaat en fuiken zijn zonder problemen verlopen. Tijdens de be-
monsteringen zijn waterkwaliteit parameters gemeten. Op Hengelvijver 1 was de wa-
tertemperatuur 10,30 °C, pH 7,89, geleidbaarheid 75 0 µS/cm en het doorzicht 40 cm 
(Bijlage II). Op Hengelvijver 2 was de watertemperatuur 9,62 °C, pH 8,01, geleid-



 

 

©  VisAdvies BV 
                                                                      

 

53

baarheid 986 µS/cm en het doorzicht 60 cm. In figuur 4.25 is de ligging van de be-
monsterde locaties weergegeven. In figuur 4.26 zijn karakteristieke foto’s van Hen-
gelvijver 1 en 2 weergegeven.   
 

 

 

4.6.2 Samenstelling vangst 
Hengelvijver I 
Op Hengelvijver I zijn acht vissoorten gevangen verdeeld over 768 vissen (11,95 kg 
in totaal). In aantallen wordt de vangst gedomineerd door bittervoorn (41%), blank-
voorn (27%) en baars (15%), op basis van gewicht door paling (79%) en blankvoorn 
(9%) (tabel 4.29). Blankvoorn, baars en paling zijn allen eurytope vissoorten en bit-
tervoorn is een limnofiele vissoort. 
 
 
 
 
 
 
 

 

figuur 4.25 Locaties van de bemonsteringen op Hengelvijver I (links) en Hengelvijver II (rechts). De num-

mers geven de locatie van de bemonsteringen weer (F=Fuik en EL=Elektro). 

  

figuur 4.26 Karakteristieke foto’s van Hengelvijver I en Hengelvijver II.   
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Van de meest voorkomende soorten is de lengte-frequentieverdeling in figuur 4.27 
weergegeven. De lengtefrequentie verdeling van baars en blankvoorn laten zien dat 
er vooral jonge (0+, 1+) vis is gevangen. De lengtefrequentieverdelingen van bitter-
voorn en vetje laten zien dat er zowel jonge (0+) als oudere vissen zijn gevangen.  
 

 
Hengelvijver II 
Op Hengelvijver II zijn acht vissoorten gevangen verdeeld over 4911 vissen (26,65 kg 
in totaal). In aantallen wordt de vangst gedomineerd door bittervoorn (80%) en blank-
voorn (19%), op basis van gewicht door snoek (45%), blankvoorn (19%) en bitter-
voorn (18%) (tabel 4.30). Blankvoorn is een eurytope vissoort en bittervoorn en 
snoek zijn limnofiele vissoorten. 

tabel 4.29 Samenstelling van de vangst op Hengelvijver I.  

 

 

figuur 4.27 Lengtefrequentie verdeling van baars, blankvoorn, bittervoorn en vetje.  

Soort N N % Kg Kg %

Baars 114 15% 0,16 1%
Bittervoorn 315 41% 0,51 4%
Blankvoorn 205 27% 1,05 9%

Paling 19 2% 9,49 79%

Snoek 3 0% 0,13 1%

Vetje 110 14% 0,00 0%

Zeelt 1 0% 0,57 5%

Zonnebaars 1 0% 0,02 0%

Totaal 768 100% 11,95 100%
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Van de meest voorkomende soorten is de lengte-frequentieverdeling figuur 4.28 
weergegeven. De lengtefrequentie verdeling van bittervoorn laat zien dat er zowel 
jonge (0+) als oudere vis is gevangen. De lengtefrequentieverdeling van blankvoorn 
laat zien dat er alleen jonge (0+, 1+) vissen zijn gevangen, oudere vissen zijn nauwe-
lijks gevangen. 

 

4.6.3 Vangst per visserij 

In tabel 4.31 en tabel 4.32 zijn de vangsten per visserij per eenheid van inspanning 
weergegeven voor Hengelvijver I en II.  
 
Hengelvijver I 
Gemiddeld is 1,3 kilo vis per elektrotrek gevangen verdeeld over 291,4 individuen. In 
beide fuiken is vis aangetroffen, gemiddeld is 4,8 kilo vis per fuik in 48 uur gevangen 
verdeeld over 12 individuen.  
 
 
 
 
 
 
 

tabel 4.30 Samenstelling van de vangst op Hengelvijver II.  

 

 

 

figuur 4.28 Lengtefrequentie verdeling van blankvoorn en bittervoorn.  

Soort N N % Kg Kg %

Baars 8 0% 0,10 0%
Bittervoorn 3926 80% 4,97 18%

Blankvoorn 913 19% 5,07 19%
Paling 3 0% 0,74 3%
Ruisvoorn 4 0% 0,04 0%
Snoek 12 0% 12,15 45%
Vetje 42 1% 0,43 2%
Zeelt 3 0% 3,57 13%
Totaal 4911 100% 27,08 100%
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Hengelvijver II 
Gemiddeld is 9,1 kilo vis per elektrotrek gevangen verdeeld over 1686,2 individuen. 
In beide fuiken is vis aangetroffen, gemiddeld is 0,33 kilo vis per fuik in 48 uur ge-
vangen verdeeld over 11 individuen.  

 

4.6.4 Bepaling viswatertype 

Hengelvijver 1 en 2 vallen beide onder watertypering van ondiep, stilstaand water. De 
viswateren van Hengelvijver 1 en 2 zijn redelijk met elkaar te vergelijken en alle te ty-
peren als snoek-blankvoorn viswatertype . De wateren van het snoek-
blankvoornviswatertype zijn voor 20 tot 60% begroeid met waterplanten in de vorm 
van bovenwaterplanten (emerse vegetatie) en in mindere mate onderwaterplanten 
(submerse vegetatie). De zichtdiepte in het snoek-blankvoornviswatertype bedraagt 
40 tot 70 centimeter. Deze zichtdiepte is voldoende om een behoorlijke plantengroei 
mogelijk te maken. In de ondiepe, begroeide oeverzones zijn de planten minnende 
vissoorten uit het rietvoorn-snoekviswatertype aangetroffen als snoek, zeelt, ruis-
voorn en vetje, terwijl bittervoorn, baars en blankvoorn minder specifieke voorkeur 
hebben aan de omstandigheden van het water. In Hengelvijver 1 en 2 is het aandeel 
limnofiele vissoorten in biomassa respectievelijk 12% en 60%.  
 
Vooral in Hengelvijver 2 bestaat de biomassa voor een groot gedeelte uit de snoek. 
Er zijn snoeken over alle lengteklassen gevangen van minimaal 14 tot maximaal 74 

tabel 4.31 Samenstelling van de vangst van de elektrovisserij en fuikvisserij op Hengelvijver I. De gege-

vens van de elektrovisserij zijn weergegeven in vangst per 100 meter en voor de fuikvisserij 

in vangst per 48 uur. 

 

tabel 4.32 Samenstelling van de vangst van de elektrovisserij en fuikvisserij op de Hengelvijver II. De 

gegevens voor elektrovisserij zijn weergegeven in vangst per 100 meter en voor fuikvisserij in 

vangst per 48 uur. 

 

Elektrovisserij Fuikvisserij
1 1 2

Soort N Kg N Kg N Kg

Baars 44,7 0,06

Bittervoorn 123,5 0,20 1 0,00

Blankvoorn 78,4 0,41 3 0,01 2 0,01

Paling

Snoek 1,2 0,05 13 6,25 6 3,24

Vetje 43,1 0,35

Zeelt 0,4 0,22

Zonnebaars 1 0,02

Totaal 291,4 1,30 18 6,28 8 3,25

Elektrovisserij Fuikvisserij
1 1 2

Soort N Kg N Kg N Kg
Baars 2,4 0,03 1 0,01
Bittervoorn 1350,3 1,71 6 0,01 4 0,00
Blankvoorn 312,8 1,73 4 0,02 2 0,02
Paling 0,3 0,05 1 0,44 1 0,14
Ruisvoorn 0,7 0,01 1 0,00 1 0,01
Snoek 4,1 4,19
Vetje 14,5 0,15
Zeelt 1,0 1,23
Totaal 1686,2 9,1 13 0,49 8 0,17
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cm. Door de redelijke doorzichtdiepte (60 cm) heeft de snoek goede leefomstandig-
heden om op prooivis te jagen. Het ontbreken van jonge snoek (0+) in Hengelvijver 2 
is mogelijk een gevolg van het ontbreken van (onder) waterplanten. De jonge snoek 
is compleet aangewezen op bovenwaterplanten. Als schuilplaats voldoet deze be-
groeiing niet helemaal, waardoor aan het begin van het groeiseizoen de aantallen 
eerstejaarssnoekjes door kannibalisme afneemt. In theorie betekent minder jonge 
snoek ook minder predatie op het broed van blankvoorn waardoor het aandeel jonge 
vis toe neemt. In Hengelvijver 2 is in het aandeel 0+ vissen van blankvoorn en bitter-
voorn een enorme toename te zien. Mogelijk is dit dus een gevolg van het ontbreken 
van jonge snoek.  

4.7 Broekse vaart en Voorste sloot.  

4.7.1 Algemeen 

De Broekse vaart en de Voorste sloot zijn twee smalle (<8 meter breed) lijnvormige 
wateren. De Broekse vaart loopt door het Berlarebroek en de Voorste sloot is het af-
wateringskanaal van het Donkmeer. Beide watergangen dienen voor de afwatering 
van het Berlarebroek. De Broekse vaart ligt naast de Turfput en vanuit de Voorste 
sloot wordt water vanuit de Schelde ingelaten of vanuit Berlare broek in de Schelde 
gepompt. De oever van de Broekse vaart bestaat uit riet en overhangende bomen die 
tot in het water reiken. Er is geen begroeiing van waterplanten aan het wateropper-
vlak. De bodem bestaat uit een dikke sliblaag (+/- 1 m). Tijdens de elektrotrek in de 
Broekse vaart was de pH 8,3, de temperatuur 8,0 °C,  de geleidbaarheid 470 µS/cm 
en het doorzicht 50 cm (Bijlage II).  De oever van de Voorste sloot bestaat uit riet en 
overhangende bomen. Er is geen begroeiing van waterplanten aan het wateropper-
vlak. De bodem bestaat uit stortsteen. Tijdens de elektrotrek in de Voorste sloot was 
de pH 8,2, de temperatuur 11,5 °C, de geleidbaarhei d 672 µS/cm en het doorzicht 40 
cm (Bijlage II). In figuur 4.29 is de ligging van de bemonsterde locaties weergegeven. 
In figuur 4.30 zijn karakteristieke foto’s van de Broekse vaart en de Voorste sloot 
weergegeven.  
 

  

figuur 4.29 Locaties van de bemonsteringen op de Broekse vaart (links) en Voorste sloot (rechts). De 

nummers geven de locatie van de bemonsteringen weer (F=Fuik en EL=Elektro).  
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4.7.2 Samenstelling vangst 

Broekse vaart  
Op de Broekse vaart zijn vijf vissoorten gevangen verdeeld over slechts 11 vissen 
(0,2 kg in totaal). In aantallen wordt de vangst gedomineerd door blankvoorn (36%) 
en baars (27%), op basis van gewicht door snoek (30%), blankvoorn (25%), ruis-
voorn (23%) en baars (20%) (tabel 4.33). Baars en blankvoorn zijn eurytope vissoor-
ten, snoek en ruisvoorn zijn limnofiele vissoorten. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voorste sloot  
Op de Voorste sloot zijn tien vissoorten gevangen verdeeld over 640 vissen (11,56 
kg in totaal). In aantallen wordt de vangst gedomineerd door blankvoorn (86%) en 
brasem (11%), op basis van gewicht door karper (57%) en blankvoorn (33%) (tabel 
4.34). Blankvoorn, brasem en karper zijn alle eurytope vissoorten. Daarnaast is in dit 
water een driedoornige stekelbaars gevangen, dit is een rheofiele vissoort. Deze vis-
soort is verder in Berlare broek niet waargenomen. De Europees beschermde bitter-
voorn is in dit water waargenomen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

figuur 4.30 Karakteristieke foto’s van de Broekse vaart (links) en de Voorste sloot (rechts).  

tabel 4.33 Samenstelling van de vangst op Broekse vaart.  

 

Soort N N % Kg Kg %
Baars 3 27% 0,04 20%

Blankvoorn 4 36% 0,05 25%

Brasem 1 9% 0,00 1%
Ruisvoorn 2 18% 0,04 23%

Snoek 1 9% 0,06 30%
Totaal 11 100% 0,20 100%
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Van de meest voorkomende soorten is de lengte-frequentieverdeling in figuur 4.31 
weergegeven. De lengtefrequentie verdeling van blankvoorn en brasem laat zien dat 
er vooral jonge (0+, 1+) vis is gevangen (tabel 4.31). Bij brasem ontbreekt het aan 
adulte individuen. In deze sloot is vanaf het gemaal (richting Schelde) tot aan de eer-
ste stuw gevist. Het is goed mogelijk dat adulte individuen een stuwvak hoger wel 
voorkomen. Juveniele soorten en eieren kunnen door de stroming meegevoerd wor-
den naar het lager gelegen stuwvak. 

 

4.7.3 Vangst per visserij 

Broekse vaart 
In tabel 4.35 is de vangst van de elektrovisserij per eenheid van inspanning weerge-
geven voor de Broekse vaart. Per elektrotraject van 100 meter zijn 4,4 vissen gevan-
gen met een gewicht van 80 gram.  
 
 
 
 
 
 

tabel 4.34 Samenstelling van de vangst op de Voorste sloot.  

 

 

 

 

figuur 4.31 Lengtefrequentie verdeling van blankvoorn en brasem. 

Soort N N % Kg Kg %

Baars 8 1% 0,05 0%
Bittervoorn 2 0% 0,00 0%
Blankvoorn 549 86% 3,81 33%
Brasem 72 11% 0,51 4%
DD-stekelbaars 1 0% 0,00 0%
Karper 1 0% 6,59 57%
Kolblei 3 0% 0,02 0%

Paling 1 0% 0,44 4%
Ruisvoorn 1 0% 0,01 0%
Zeelt 2 0% 0,14 1%
Totaal 640 100% 11,56 100%
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Voorste sloot 
In tabel 4.36 is de vangst van de elektrovisserij per eenheid van inspanning weerge-
geven voor de Broekse vaart. Per elektrotraject van 100 meter zijn 256 vissen ge-
vangen met een gewicht van 4,63 kg.   

 

4.7.4 Bepaling viswatertype 

De Broekse vaart en de Voorste sloot vallen beide onder watertypering van ondiep, 
stilstaand water. Hoewel bij veel regenval zorgen beide lijnvormige wateren voor de 
afvoer van water van het Berlare Broek richting de Schelde. Met name de Voorste 
sloot kan als langzaam stromend water gezien worden.  
In de Broekse vaart zijn slechts 11 vissen gevangen waardoor het niet mogelijk is om 
aan de hand van de gevangen visgemeenschap een uitspraak te doen over de wa-
tertypering. De Broekse sloot is erg ondiep (<50 cm) en de bodem bestaat uit een 
dikke laag bagger. De overhangende bomen aan beide zijde van de oever nemen het 
daglicht compleet weg. Het is voor vis niet mogelijk om zich voort te planten in deze 
baggersloot. Het is aannemelijk dat de vissen die er voor komen als jongbroed zijn 
uitgespoeld vanuit de naast gelegen Turfput.  
 
Het watertype van de Voorste sloot is niet duidelijk te typeren, het watertype dat het 
meest wordt benaderd is het snoek-blankvoorn viswatertype . Hoewel snoek ge-
heel ontbreekt komen er in redelijke aantallen blankvoorn voor. Daarnaast zijn in de 
ondiepe, begroeide oeverzones zijn de planten minnende vissoorten uit het rietvoorn-
snoekviswatertype aangetroffen zoals zeelt en ruisvoorn, terwijl bittervoorn, kolblei, 
karper en brasem minder specifieke voorkeur hebben aan de omstandigheden van 
het water. 

tabel 4.35 Samenstelling van de vangst van de elektrovisserij op Broekse vaart. De gegevens zijn 

weergegeven in vangst per 100 meter. 

 

tabel 4.36 Samenstelling van de vangst van de elektrovisserij op de Voorste sloot. De gegevens zijn 

weergegeven in vangst per 100 meter. 

 

Elektrovisserij 

1
Soort N Kg 

Baars 1,2 0,02
Blankvoorn 1,6 0,02
Brasem 0,4 0,00
Ruisvoorn 0,8 0,02
Snoek 0,4 0,02
Totaal 4,4 0,08

Elektrovisserij 
1

Soort N Kg 
Baars 3,2 0,02
Bittervoorn 0,8 0,00

Blankvoorn 219,6 1,52
Brasem 28,8 0,21
DD-stekelbaars 0,4 0,00
Karper 0,4 2,64
Kolblei 1,2 0,01
Paling 0,4 0,18
Ruisvoorn 0,4 0,00
Zeelt 0,8 0,05
Totaal 256,0 4,63
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Hoewel de doorzichtdiepte tot aan de bodem reikt komt er nauwelijks onderwaterve-
getatie voor. Het lijnvormige water is gegraven en de bodem is bedekt met steen. In 
deze bodem kunnen waterplanten zich niet vastzetten. Daarnaast dient het als afwa-
teringskanaal waardoor de voedingsstoffen continue worden weggespoeld en ont-
staat er geen voeddingslaag op de bodem. 
 
Het visbestand aan blankvoorn en brasem bestaat vooral uit jonge vis. Bij brasem 
ontbreekt het geheel aan adulte individuen. De bemonsteringen in de Voorste sloot 
zijn vanaf het gemaal bij de Schelde tot het eerste stuwtje uitgevoerd (+/- 200 meter). 
Het is goed mogelijk dat eieren, jongbroed of jonge vissen vanuit de verschillende 
wateren uitspoelen richting dit stuwvak. Dit kan ook verklaren waarom er wel 0+ vis-
sen zijn waargenomen en geen adulte individuen van brasem.   

4.8 Bepotinggegevens  

4.8.1 Bepotingsgegevens 

Alle in deze paragraaf besproken herbepotingsgegevens: zijn verstrekt door de Da-
tabank herbepotingen (Agentschap voor Natuur en Bos). In tabel 4.37 zijn de herbe-
potingsgegevens uit de periode 2003-2013 weergegeven. De uitzettingen hebben 
plaatsgevonden in de wateren rond het Schuitje. Het is niet duidelijk waar de vis is 
uitgezet en er kunnen daarom geen uitspraken over gedaan worden.  
 

4.9 Eerdere onderzoeken 

In 2007 werd een visstandonderzoek uitgevoerd door het INBO met medewerking 
van het Provinciaal Centrum voor Milieu-onderzoek (PCM) en het ANB. Er werden 17 
vissoorten aangetroffen: tiendoornige stekelbaars, baars, bittervoorn, blankvoorn, 
blauwbandgrondel, brasem, giebel, karper, kolblei, paling, pos, rietvoorn, snoek, 
snoekbaars, vetje, zeelt en zonnebaars. In aantallen domineren blankvoorn (39%), 
baars (21%) en rietvoorn (13%), gevolgd door vetje en bittervoorn (10 en 5%). In bi-
omassa domineren snoek (26%), paling (19%), zeelt (18%), karper (11%) en blank-
voorn (10%), gevolgd door baars (5%) (Overzichtsnota van werkgroep Vissen en 
Hengelrecreatie, 2013). 

tabel 4.37 Herbepotingsgegevens Berlarebroek in de periode 2003-2013 (Bron gegevens: Databank her-
bepotingen, ANB). 

 

jaar Vissoort Kg Aantal Leeftijd lengte (cm)

2003 paling 2 glasaal

2003 rietvoorn 1260 6-12

2003 riviergrondel 1000 6-12

2009 paling 2 glasaal
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5 Discussie 

5.1 Vergelijking resultaten 

5.1.1 Vergelijking resultaten wateren 

In tabel 5.1 is een overzicht weergegeven van de geschatte visbiomassa per water in 
het huidige onderzoek. In de afgelopen jaren is in verschillende Belgische wateren de 
visbiomassa bepaald. In tabel 5.2 is een overzicht weergegeven van de geschatte 
visbiomassa van een aantal wateren die vergelijkbaar zijn met de wateren die in het 
huidige onderzoek zijn onderzocht. Deze bestanden varieerden tussen de 32 en 432 
kg/ha. 
 
In het Donkmeer, Put 13 en Broekmeers Zuid zijn hoge biomassa’s aan vis aange-
troffen. In het Donkmeer zijn jonge brasems en blankvoorn in hoge dichtheden ge-
vangen. Op Put 13 en Broekmeers Zuid zijn vooral veel grote bodem woelende vis-
sen als brasem en karper aangetroffen. Put 13 en Broekmeers Zuid zijn, qua vis-
stand en omgevingsfactoren te vergelijken met het groot en klein Wachtbekken. Het 
visbestand is minder goed te vergelijken met andere wateren omdat het zeer aanne-
melijk is dat hier grote hoeveelheden vis zijn uitgezet.  
 

5.2 Aalscholverproblematiek 

Tijdens de uitvoering van de bemonsteringen is er speciaal gelet op de aanwezigheid 
van aalscholvers. Op het Donkmeer en in de wateren van Berlarebroek  zijn geen 
aalscholvers waargenomen. Ook in de lengtefrequentie verdelingen van de gevan-
gen vissen waren geen kenmerken van een onnatuurlijk verdeling te zien. Vooral vis-
sen in de lengteklasse 20-40 cm zijn gevoelig voor predatie van aalscholvers. In Ne-
derland is het ontbreken van deze lengteklasse al in verschillende wateren vastge-
steld. Mogelijk komen er wel aalscholvers voor in het gebied, maar hebben zij slechts 
een beperkt effect op de visstand.  

tabel 5.1 Geschatte visbiomassa in het huidige onderzoek. 

Water Opp. (ha) Diepte (m) kg/ha Nr/ha 

Donkmeer  22 5 482 37216 

Turfput 10 2 37 160 

Put 13 4,5 2 513 333 

Broekmeers Zuid 2,4 <1 851 3380 

 

 

tabel 5.2 Geschatte biomassa van gelijkwaardige ondiepe wateren.  

Water Opp. (ha) Max. diepte 
(m) kg/ha jaar Rapport 

Fort Walem  7,7 3 265 2013 De Bruijn & 
Vis, 2014a 

Fort Oelegem 4,1 3 32 2013 
De Bruijn & 
Vis, 2014a 

Klein Wachtbekken 4 <1 357 2013 Vis & de 
Bruijn, 2014 

Groot Wachtbekken 2 <1 432 2013 Vis & de 
Bruijn, 2014 

 

 



 

 

©  VisAdvies BV 
                                                                      

 

63

 
 

6 Conclusies en aanbevelingen 

6.1 Conclusies 

6.1.1 Donkmeer 

• De visbiomassa in het Donkmeer wordt geschat op 482 kg/ha en ruim 
37.000 stuks/ha, wat op basis van biomassa kan worden gezien als een re-
delijk hoog visbestand en op basis van aantallen als een zeer hoog visbe-
stand; 

• Er zijn 14 verschillende vissoorten aangetroffen; 
• Op basis van gewicht wordt het visbestand gedomineerd door brasem 

(72%), blankvoorn (19%) en karper (5%). In aantallen wordt het visbestand 
gedomineerd door brasem (78%), blankvoorn(18%) en snoek (14%). 

• Op basis van gewicht bestaat het visbestand voor 98,2% uit eurytope vis-
soorten, 1,3% uit limnofiele vissoorten en voor 0,9% uit rheofiele vissoorten. 

• De predator-prooi verhouding is berekend op 1 op 34,2. 
• Het viswater van het Donkmeer is eenduidig te typeren als blankvoorn-

brasem viswatertype. 
• De categorieën 0+ en meerzomerige brasem en blankvoorn zijn opvallend 

sterk vertegenwoordigd. Dit kan duidelijk op de aanwezigheid van goede 
paai- en opgroeigebieden in combinatie met goede voedselomstandighe-
den.  

6.1.2 Turfput 

• De visbiomassa op de Turfput wordt geschat op 37 kg/ha en 160 stuks/ha, 
wat kan worden gezien als een laag visbestand 

• Er zijn 10 verschillende vissoorten aangetroffen; 
• Op basis van gewicht wordt het visbestand gedomineerd door snoek (55%), 

zeelt (34%) en paling (9%). In tegenstelling tot de meeste wateren in Berla-
rebroek, is de brasem nauwelijks vertegenwoordigd. In aantallen wordt het 
visbestand gedomineerd door baars (33%), zeelt (28%) en snoek (14%).  

• Op basis van gewicht bestaat het visbestand voor 10,9% uit eurytope vis-
soorten, die geen specifieke eisen stellen aan hun omgeving. Het visbe-
stand bestaat voor 89,1% uit limnofiele vissoorten (rietvoorn, zeelt en 
snoek), die in alle levensstadia gebonden zijn aan stilstaand water met een 
rijke begroeiing.  

• De predator-prooi verhouding is berekend op 1 op 0,044. 
• Er zijn twee beschermde vissoorten aangetroffen, bittervoorn en kleine 

modderkruiper.  
• Het viswatertype van de Turfput is niet eenduidig te typeren. Het heeft 

kermenken van zowel het snoek-ruisvoorn type, als het snoek-blankvoorn 
type. 

6.1.3 Put 13 

• De visbiomassa op Put 13 wordt geschat op 513 kg/ha en 333 stuks/ha, wat 
kan worden gezien als een redelijk hoog visbestand;  
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• Er zijn tien vissoorten gevangen;  
• Op basis van gewicht wordt het visbestand gedomineerd door karper (56%), 

brasem (33%) en snoek (5%). In aantallen wordt het visbestand gedomi-
neerd door brasem (31%), baars (16%) en karper (13%); 

• Op basis van gewicht bestaat het visbestand voor 90,2% uit eurytope vis-
soorten en voor 9,8% uit limnofiele vissoorten; 

• De predator-prooi verhouding is berekend op 1 op 0,02;  
• Het viswater is eenduidig te typeren als brasem-snoekbaars viswatertype.  
• Er is één beschermde vissoort waargenomen, de bittervoorn; 
• Het bestand wordt vrijwel geheel gedomineerd door grote exemplaren van 

brasem en karper. De karper lijkt zich niet zelfstandig te kunnen voortplan-
ten in put 13, aangezien het bestand volledig uit oudere vissen >60 cm be-
staat. Er is een spiegelkarper van 17 kilo gevangen.  

 

6.1.4 Broekmeers Zuid 

• De visbiomassa op Broekmeers Zuid wordt geschat op 851 kg/ha en 3380 
stuks/ha, wat kan worden gezien als een hoog visbestand;  

• Er zijn negen verschillende vissoorten gevangen; 
• Op basis van gewicht wordt het visbestand gedomineerd door brasem 

(64%), karper (30%) en snoek (4%). In aantallen wordt het visbestand ge-
domineerd door bittervoorn (53,5%), blankvoorn (28,5%) en brasem (13%), 

• Op basis van gewicht bestaat het visbestand voor 94,6% uit eurytope vis-
soorten en 5,4% uit limnofiele vissoorten; 

• De predator-prooi verhouding is berekend op 1 op 0,26.  
• Broekmeers Zuid kan getypeerd worden als ondiep stilstaand water. Het 

viswater is eenduidig te typeren als brasem-snoekbaars viswatertype. 
• Er is één beschermde vissoort waargenomen, de bittervoorn; 
• Het bestand wordt vrijwel geheel gedomineerd door grote exemplaren van 

brasem en karper. De karper lijkt zich niet zelfstandig te kunnen voortplan-
ten in Broekmeers Zuid, aangezien het bestand volledig uit oudere vissen 
>60 cm bestaat. 

6.1.5 Schuitje, Schuitje Noord en Schuitje Zuid 

• Op het Schuitje, Schuitje Noord en Schuitje Zuid zijn respectievelijk 8, 10 en 
10 verschillende vissoorten gevangen; 

• Op het Schuitje wordt de vangst in aantallen gedomineerd door bittervoorn 
(52%) en blankvoorn (40%), op basis van gewicht door paling (36%), snoek 
(33%) en zeelt (20%). Gemiddeld is er 3,9 kilo vis per elektrotrek van 250 
meter gevangen verdeeld over 244 individuen en er is gemiddeld 2,9 kilo vis 
per fuik in 48 uur gevangen verdeeld over 9 individuen; 

• Op het Schuitje Noord wordt de vangst in aantallen gedomineerd door bit-
tervoorn (51%) en blankvoorn (43%), op basis van gewicht door blankvoorn 
(49%) en karper (18%). Gemiddeld is er 10,42 kilo vis per elektrotrek van 
250 meter gevangen verdeeld over 1957 individuen en er is gemiddeld is 
2,1 kilo vis per fuik in 48 uur gevangen verdeeld over 9 individuen; 

• Op het Schuitje Zuid wordt de vangst gedomineerd door blankvoorn (79%), 
baars (7%) en bittervoorn (7%), op basis van gewicht door blankvoorn 
(32%), paling (25%) en brasem (25%). Gemiddeld is er 1,3 kilo vis per elek-
trotrek van 250 meter gevangen verdeeld over 159,9 individuen en er is 
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gemiddeld 2,8 kilo vis per fuik in 48 uur gevangen verdeeld over 12,25 indi-
viduen; 

• Alle wateren zijn redelijk met elkaar te vergelijken en zijn te typeren als 
snoek-blankvoorn viswatertype; 

• Op alle wateren is de beschermde bittervoorn aangetroffen, op het Schuitje 
en Schuitje Noord zijn ook vetjes aangetroffen; 

• Op Schuitje Noord en Zuid is een exoot aangetroffen, de zonnebaars.  
 

6.1.6 Noordenpompturfput II, Zuidenpomturfput IV, V en VII.   

• Op Noordenpompturfput II, Zuidenpomturfput IV, V en VII zijn respectievelijk 
10, 10, 7 en 6 verschillende vissoorten gevangen;  

• Op de Noordenpompturfput wordt de vangst in aantallen gedomineerd door 
vetje (50%) en bittervoorn (48%), op basis van gewicht door vetje (71%), 
paling (12%) en bittervoorn (6%). Gemiddeld is 28,3 kilo vis per elektrotrek 
van 100 meter gevangen verdeeld over 5363,7 individuen. Gemiddeld  is 
4,69 kilo vis per fuik in 48 uur gevangen verdeeld over 9 individuen; 

• Op Zuidenpompturfput IV wordt de vangst in aantallen gedomineerd door 
bittervoorn (53%), vetje (32%) en blauwband, op basis van gewicht door 
karper (62%), zeelt (11%) en kroeskarper (7%). Gemiddeld is 15,62 kilo vis 
per elektrotrek van 100 meter gevangen verdeeld over 109,2 individuen. In 
beide fuiken is vis aangetroffen, gemiddeld is 1,04 kilo vis per fuik in 48 uur 
gevangen verdeeld over 147 individuen; 

• Op Zuidenpompturfput V wordt de vangst in aantallen gedomineerd door bit-
tervoorn (98%) en blauwband (63%), op basis van gewicht door bittervoorn 
(69%) en paling (22%). Gemiddeld is 0,38 kilo vis per elektrotrek van 100 
meter gevangen verdeeld over 180,7 individuen. In beide fuiken is vis aan-
getroffen, gemiddeld is 2,92 kilo vis per fuik in 48 uur gevangen verdeeld 
over 1533 individuen; 

• Op Zuidenpompturfput VII wordt de vangst in aantallen gedomineerd door 
bittervoorn (99%), op basis van gewicht door bittervoorn (65%) en paling 
(29%). Gemiddeld is 2,05 kilo vis per elektrotrek van 100 meter gevangen 
verdeeld over 2303,8 individuen. In beide fuiken is vis aangetroffen, gemid-
deld is 0,75 kilo vis per fuik in 48 uur gevangen verdeeld over 4 individuen; 

• De viswateren Noordenpompturfput II, Zuidenpompturfput IV, V en VII zijn 
redelijk met elkaar te vergelijken en alle te typeren als snoek-blankvoorn 
viswatertype; 

• Op de Zuidenpompturfput IV is één exoot gevangen, een blauwband; 
• Op alle wateren is de beschermde bittervoorn gevangen. Het beschermde 

vetje is op alle wateren aangetroffen behalve op de Zuidenpompturfput IV.  
 

6.1.7 Hengelvijver 1 & 2 

• Op zowel Hengelvijver I en 2 zijn 8 verschillende vissoorten gevangen;   
• Op Hengelvijver 1 wordt de vangst in aantallen gedomineerd door bitter-

voorn (41%), blankvoorn (27%) en baars (15%), op basis van gewicht door 
paling (79%) en blankvoorn (9%). Gemiddeld is 1,3 kilo vis per elektrotrek 
gevangen verdeeld over 291,4 individuen. In beide fuiken is vis aangetrof-
fen, gemiddeld is 4,8 kilo vis per fuik in 48 uur gevangen verdeeld over 12 
individuen; 
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• Op Hengelvijver II wordt de vangst gedomineerd door bittervoorn (80%) en 
blankvoorn (19%), op basis van gewicht door snoek (45%), blankvoorn 
(19%) en bittervoorn (18%). Gemiddeld is 9,1 kilo vis per elektrotrek gevan-
gen verdeeld over 1686,2 individuen. In beide fuiken is vis aangetroffen, 
gemiddeld is 0,33 kilo vis per fuik in 48 uur gevangen verdeeld over 11 indi-
viduen; 

• De viswateren van Hengelvijver 1 en 2 zijn redelijk met elkaar te vergelijken 
en alle te typeren als snoek-blankvoorn viswatertype; 

• Op Hengelvijver 1 is een exoot aangetroffen, de zonnebaars;  
• Op zowel Hengelvijver 1 als 2 is de beschermde bittervoorn aangetroffen.  

6.1.8 Broekse vaart en Voorste sloot 

• Op de Broekse vaart en Voorste sloot zijn respectievelijk 5 en 10 vissoorten 
gevangen; 

• Op de Voorste sloot wordt de vangst gedomineerd door blankvoorn (86%) 
en brasem (11%), op basis van gewicht door karper (57%) en blankvoorn 
(33%). Per elektrotraject van 100 meter zijn 256 vissen gevangen met een 
gewicht van 4,63 kg; 

• In de Broekse vaart zijn slechts 11 vissen gevangen waardoor het niet mo-
gelijk is om aan de hand van de gevangen visgemeenschap een uitspraak 
te doen over de watertypering. De sloot is erg ondiep (<50 cm) en de bo-
dem bestaat uit een dikke laag bagger. De overhangende bomen aan beide 
zijde van de oever nemen het daglicht compleet weg. Het is voor vis niet 
mogelijk om zich voort te planten in deze baggersloot. Het is aannemelijk 
dat de vissen die er voor komen als jongbroed zijn uitgespoeld vanuit de 
naast gelegen Turfput; 

• Het watertype van de Voorste sloot is niet duidelijk te typeren, het watertype 
dat het meest wordt benaderd is het snoek-blankvoorn viswatertype; 

• In de Voorste sloot is een driedoornige stekelbaars gevangen, dit is een 
partieel rheofiele vissoort. 

6.2 Aanbevelingen per water 

Om aanbevelingen te geven over de inrichting, visstand (beheer) en bepotingen van 
wateren is het cruciaal om vooraf de streefbeelden te bepalen of beleidsplannen vrij 
te geven. In de nota van werkgroep Vissen en Hengelrecreatie (2013) zijn vooraf be-
leidsplannen weergegeven en zijn streefbeelden voor de verschillende wateren in het 
Berlarebroek geschetst.  
 
In de genoemde nota wil men via natuurinrichting enkele gebieden optimaal inrichten 
met het oog op het behoud, het herstel, het beheer en de ontwikkeling van de natuur 
en het natuurlijk milieu. Daarnaast is vismigratie van en naar de Schelde vanuit Ber-
larebroek en Donkmeer is zeer belangrijk. De Kader Richtlijn Water (KRW) doelen 
spelen hierbij een rol. Specifiek voor beschermde, kwetsbare vissoorten zoals de pa-
ling is vrije vismigratie van belang. De Voorste sloot is opgenomen als waterloop met 
prioriteit en er dient voor gezorgd te worden dat de stroomafwaartse vismigratie niet 
belemmerd wordt (prioriteringskaart vismigratie). Daarnaast wordt gestreefd naar de 
sanering van aanwezige vismigratieknelpunten, zoals stuwtjes.  
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Om het behoud, herstel, beheer en ontwikkeling van natuur te optimaliseren is het op 
potentieel interessante locaties noodzakelijk om de recreatie te zoneren. Mogelijks 
kan specifieke infrastructuur (steigers, kleine parkeerplaatsen etc.) helpen bij het ka-
naliseren van de hengelsport in specifiek toegelaten zones. 
 
In de volgende paragraven worden per water aanbevelingen gedaan voor de in-
richting en het visstandbeheer.   

6.2.1 Donkmeer 

Het geeft aanbeveling om de uitzettingen van grote hoeveelheden vis te minderen. 
De gemeente Berlare zet jaarlijks duizenden kilo’s vis uit ten behoeven van de hen-
gelsport. De visstand in het Donkmeer wordt gedomineerd door enorme hoeveelhe-
den jonge blankvoorn en jonge brasems. Van jonge brasem (0-25 cm) wordt de di-
versiteit geschat op meer dan 29.000 exemplaren per hectare. Het is zeer aanneme-
lijk dat naast de uitzet van vis, ook natuurlijke rekrutering van verschillende vissoor-
ten vindt plaats. Echter, uit de lengtefrequentieverdeling van de gevangen vissen kan 
niet afgeleid worden hoe groot deze natuurlijke rekrutering is.  
 
Daarnaast heeft de hoge densiteit aan jonge brasem en blankvoorn ook gevolgen 
voor de groei van algen in het Donkmeer. In de jonge levensstadia van deze soorten 
predeert de jonge vis voornamelijk op zoöplankton. Door de hoge dichtheden worden 
er grote hoeveelheden zoöplankton weggevreten. Dit heeft gevolgen voor de groei 
van plantaardig plankton en kan het water in de zomermaanden erg troebel worden 
door de grote aanwezigheid van algen.  
 
Daarnaast is het niet ondenkbaar dat door de hoge densiteit aan vis concurrentie 
voor voedsel ontstaat. Bij deze omstandigheden groeien vissen tot beperkte afmetin-
gen die in een slechte conditie verkeren en ontbreekt het aan grote individuen. Ech-
ter, de gemeten conditiefactoren van brasem en blankvoorn zijn boven gemiddeld, 
dus het lijkt erop dat er geen schaarste aan voedsel is voor deze vissen.  
 
Een evenwichtige visstand is alleen mogelijk als het uitzetten van vis wordt gemin-
derd. Er is nu sprake van een onnatuurlijke soortensamenstelling en leeftijdsopbouw 
van de vispopulatie. De uitzet van vis is een korte termijn maatregel. Het verbeteren 
van de inrichting van het gebied, zoals het areaal paai- en opgroeigebieden vergro-
ten zal op langer termijn voor een evenwichtige visstand zorgen. Door natuurlijke re-
krutering van vissen is het overbodig vis uit te zetten en zal de visstand zich zelf re-
guleren (predator-prooi). 
 
In het Donkmeer komt de bestandschatting op 482 kg/ha. Het Donkmeer wordt gety-
peerd als blankvoorn-brasemviswatertype. Dit watertype kan een biomassa (afhanke-
lijk van de samenstelling van de waterbodem) van 350 tot 600 kilogram per hectare 
bedragen. Bij voldoende natuurlijke rekrutering en een gezond visbestand zal het be-
stand niet omlaag gaan en geen nadelige gevolgen hebben voor de hengelvangsten.  
 
In het kader van vrije vismigratie voor de KRW is het aan te bevelen om het water 
van het Donkmeer te verbinden met de Voorste sloot. Hierbij moet wel vermeld wor-
den dat de Voorste sloot aan de Schelde verbonden moet worden. De uittrekmoge-
lijkheden voor met name paling worden daarmee vergroot. Voor paling zijn uittrek-
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mogelijkheden cruciaal als ze aan de voortplanting in de Sargasso zee willen deel-
nemen.  

6.2.2 Turfput 

Voor een evenwichtigere visstand is het aan te bevelen om de inrichting van de oe-
verzone te verondiepen, zodat er moerasvorming met onderwaterplanten ontstaat. 
Onderwaterplanten zorgen voor paai- en opgroeimogelijkheden voor jonge vis. Daar-
naast dienen de waterplanten als voedselbron. De bezetting van snoek op de Turfput 
is erg hoog, 20,3 kg/ha (55,2% van de totale biomassa). De snoekstand bestaat voor 
een belangrijk deel uit exemplaren groter dan 40 centimeter. Met name bij het ont-
breken van schuilmogelijkheden reguleert de snoekstand zichzelf doordat de grotere 
exemplaren op kleine soortengenoten prederen. Door een groter areaal aan schuil-
mogelijkheden zal de witvisstand (blankvoorn, brasem) toenemen. Hoewel de relatief 
hoge doorzichtdiepte (100 cm) geschikt is voor de groei van onderwatervegetatie 
ontbreekt het geheel in de Turfput. 
 
In het kader van vrije vismigratie voor de KRW is het aan te bevelen om het water 
van de Turfput te verbinden met de Broekse vaart. De uittrekmogelijkheden voor met 
name paling worden daarmee vergroot. Hierbij moet wel vermeld worden dat de 
Broekse vaart aan de Voorste sloot verbonden moet worden. De uittrekmogelijkhe-
den voor met name paling worden daarmee vergroot. Voor paling zijn uittrekmoge-
lijkheden cruciaal als ze aan de voortplanting in de Sargasso zee willen deelnemen.  
Om deze twee wateren te verbinden zal het stuwtje in de Turfput verwijdert moeten 
worden. Door het verwijderen van de stuw kan er uitwisseling van vissoorten plaats-
vinden tussen de wateren in Berlarebroek en de Turfput. 
Daarnaast ontstaat er een natuurlijk fluctuerend peil door het verwijderen van het 
stuwtje. Een natuurlijk, fluctuerend peil stelt zich in op basis van neerslag en ver-
damping: in de zomer lager, in de winter hoger. Het toestaan van natuurlijke fluctua-
ties verbeteren de ontwikkeling van oevervegetatie en daarmee waterkwaliteit. Vaak 
wordt een fluctueer peilbeheer als kosten efficiënt gezien.  
 
Om het water nog verder te verschralen is het mogelijk om het water droog te malen. 
De sliblaag kan zo verwijdert worden waardoor een schralere leefomgeving ontstaat. 
Er moet hierbij wel rekening gehouden worden dat een herintroductieprogramma 
voor doelsoorten wordt opgesteld of het water moet in verbinding komen te staan met 
andere wateren in Berlarebroek waar deze doelsoorten voorkomen. 

6.2.3 Put 13 

Het is aan te bevelen om het areaal paai- en opgroeigebieden op Put 13 te vergro-
ten. De biomassa per hectare is het hoogste van alle bemonsterde wateren in Ber-
lare, maar het ontbreekt bijna geheel aan jonge vis. Dit is zeer waarschijnlijk het ge-
volg van het ontbreken van paai- en opgroeigebieden. Een mogelijkheid is om de 
naastgelegen veengraslanden ten Westen van put 13 als kraamkamer voor vissen in 
te richten. In ondiepe, afgeschuinde oevers zal onderwatervegetatie zich ontwikkelen 
waardoor het areaal paai- en opgroeigebieden zal toenemen. Wanneer onderwater-
vegetatie zich kan ontwikkelen zal het aandeel limnofiele vissoorten ook toenemen. 
Het aandeel snoek zal toenemen, waardoor de witvistand ook gereguleerd blijft en 
een evenwichtige visstand ontstaat. 
 



 

 

©  VisAdvies BV 
                                                                      

 

69

Wanneer de plas wordt ingericht met als doel een hogere natuurwaarde te creëren 
wordt het noodzakelijk geacht om de grote, bodem woelende vissen weg te vangen 
en op een ander water uit te zetten. Daarnaast kan het bovenste gedeelte van de 
sliblaag worden verwijdert waardoor het aandeel zwevende deeltjes wordt vermin-
dert. Een natuurlijk peil met dynamiek kan de variatie aan oever/ waterplanten verho-
gen wat ten goede komt van de avifauna. Om een hoge natuurwaarde te realiseren is 
het aan te bevelen om hengelrecreatie niet toe te staan.  
 
Echter, door de hoge bezetting aan vis op Put 13 is het optioneel om deze put minder 
in te richten voor een hogere natuurwaarde maar meer in te richten op de hengel-
sport. Een groot gedeelte van de biomassa bestaat uit grote brasems en karper. De-
ze bode woelende vissoorten zijn minder geschikt voor het creëren van een hoge na-
tuurwaarde, maar in de hengelsport gewaardeerde soorten om te vangen. Het uit-
dunnen van het bestand aan bodem woelende vissen is daarom niet aan te bevelen 
(afhankelijk welk doel wordt nagestreefd). 

6.2.4 Broekmeers Zuid 

In de vijver Broekmeers Zuid vindt geen hengelsportrecreatie plaats. Afhankelijk van 
het beleid wat gevoerd wordt op dit water kunnen aanbevelingen gegeven worden. In 
de nota van werkgroep Vissen en Hengelrecreatie (2013) is bepaald dat op dit water 
naar een hogere natuurwaarde wordt gestreefd.  
 
Er wordt gestreefd naar een watertype met grote /kleine modderkruiper, bittervoorn, 
zeelt, kroeskarper. Om voor deze vissoorten een goede leefomgeving te creëren 
moet de waterkwaliteit omhoog. Een ruisvoorn-snoek watertype wordt voor deze 
soorten gezien als optimaal. Om tot dit watertype te komen moet het doorzicht en 
aandeel (onder)waterplanten omhoog.    
Het gehele water is momenteel erg ondiep (max 1 meter) met een dikke laag slib. 
Het wordt daarom aanbevolen om de sliblaag te verwijderen waardoor er minder 
voedingsstoffen vrij komen voor de groei van algen. Daarnaast bestaat de toplaag uit 
fijnkorrelig slib, die door bodem woelende vis door de waterkolom wordt verspreid. 
Om dit proces te optimaliseren wordt aanbevolen bodem woelende vis weg te van-
gen en op een andere vijver in Berlarebroek uit te zetten (t.b.v. hengelsport). Hier-
door wordt voorkomen dat er versneld voedingsstoffen in uit de bodem in het water 
terecht komen.  
De nutriënten toevoer van de verschillende sloten moeten verminderd of gestopt 
worden. Daarnaast is het aan te bevelen ondiepe, afgeschuinde oevers aan te leg-
gen waar (onder)waterplanten zich kunnen ontwikkelen. Hierdoor zal het aandeel 
limnofiele vissoorten dat op het water aanwezig is toenemen.  
Echter, om doelsoorten als kroeskarper, grote- en kleine modderkruiper voor te laten 
komen moet een uitzetprogramma worden opgesteld of het water moet in verbinding 
komen te staan met wateren van Berlarebroek waar deze vissoorten wel zijn aange-
troffen. Wat de verdere gevolgen hiervan zijn moet nader worden ondergezocht.  

6.2.5 Schuitje, Schuitje Noord en Schuitje Zuid 

Voor een evenwichtigere visstand is het ook op deze wateren aan te bevelen om de 
oeverzone te verontdiepen, zodat er moerasvorming met onderwaterplanten ontstaat.   
Daarnaast kan een natuurlijk, fluctuerend peilbeheer zorgen voor meer structuur in 
de vegetatie. Ook zorgt een fluctuerend peilbeheer voor een betere kieming en groei 
van waterplanten en helofyten. De moeraszone is belangrijk voor jonge vis en limno-
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fiele vissoorten die in alle levensstadia afhankelijk zijn van onderwaterplanten. Op het 
Schuitje is een redelijke hoeveelheid onderwatervegetatie aanwezig, dit is te zien aan 
de visstand. Het snoek is 33% van de biomassa, terwijl op de andere wateren het 
percentage snoek veel lager ligt. De doorzichtdiepte van de andere wateren is in 
principe voldoende om licht door te laten dringen op de bodem.  
 

6.2.6 Noordenpompturfput II, Zuidenpomturfput IV, V en VII.   

 
De wateren van Noordenpompturfput II, Zuidenpompturfput IV, V en VII zijn dermate 
klein dat het nauwelijks kansen biedt voor hengelsport. Het is daarom aan te bevelen 
om deze wateren in te richten voor natuurwaarde. Dit sluit aan op de nota van werk-
groep Vissen en Hengelrecreatie (2013). Hierin worden deze wateren gezien als wa-
teren met mogelijke kansen voor hoge natuurwaarde. In de nota werden streefdoelen 
geschetst met helder water, ontwikkeling van onderwater vegetatie met als doelsoor-
ten kleine en grote modderkruiper, bittervoorn, zeelt en kroeskarper.  
 
Omdat in de Zuidenpompturfput IV kroeskarper, zeelt en bittervoorn zijn aangetroffen 
is het belangrijk dat vissen zich kunnen verplaatsen tussen de verschillende Zuiden-
pompturfputten/wateren. De meeste wateren zijn verbonden met de sloot die langs al 
deze wateren loopt. Het is echter belangrijk dat stuwtjes tussen deze wateren worden 
verwijdert. Echter, de sterk wisselende peilverschillen maken het lastig om vrije vis-
migratie toe te passen tussen de verschillende wateren. Wanneer vrijevismigratie 
wordt toegepast kunnen op een natuurlijke wijze de vissen zich verspreiden waar-
door geen herintroductieprogramma’s gestart hoeven worden. Daarnaast zijn in de 
wateren zeelt en bittervoorn aangetroffen die zich ook kunnen verspreiden bij vrije 
vismigratie. Grote modderkruiper werd niet aangetroffen, maar er zijn wel historische 
indicaties voor zijn aanwezigheid. De grote modderkruiper laat zich moeilijk vangen 
waardoor hij onopgemerkt kan blijven bij visstandonderzoek. 
 
Hoewel enkele van de boven genoemde doelsoorten wel zijn gevangen is het biotoop 
in de Zuidenpompturfputten niet direct uitermate geschikt. Het ontbreken van onder-
watervegetatie is voor deze vissen in alle levensstadia belangrijk om te overleven. 
Echter, mogelijk zijn de rietkragen en moerasachtige oevers voldoende om schuil-
mogelijkheden te creëren voor deze vissen, gezien het voorkomen. 
  

6.2.7 Hengelvijver 1 & 2 

In de Hengelvijvers mag worden gevist. De wateren zijn goed bereikbaar en er loopt 
een wandelpad langs de wateren. Het is daarom aan te bevelen om de wateren 
deels in te richten als viswater. Hierbij kan gedacht worden aan het aanleggen van 
enkele vissteigers en kleine parkeerplaatsen.  
Hengelrecreatie kan gecombineerd worden met een evenwichtige visstand waarbij 
zowel vissen van het ruisvoorn- snoekwatertype voorkomen als vissoorten die minder 
gebonden zijn (blankvoorn-brasemwatertype) aan omgevingsfactoren. De aanwezige 
doorzichtdiepte zorgt voor een groot aandeel limnofiele vissoorten, waarbij de snoek 
in redelijk aantallen voor komt. De oeverzone met enkele rietkragen en overhangen-
de bomen lijkt voor jonge snoek niet voldoende om te handhaven. Als schuilplaats 
voldoet deze begroeiing niet helemaal, waardoor aan het begin van het groeiseizoen 
de aantallen eerstejaarssnoekjes door kannibalisme afneemt. In theorie betekent 
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minder jonge snoek ook minder predatie op het broed van blankvoorn waardoor het 
aandeel jonge vis toe neemt. In Hengelvijver 2 is in het aandeel 0+ vissen van blank-
voorn en bittervoorn een enorme toename te zien. Mogelijk is dit een gevolg van het 
ontbreken van jonge snoek. Het aanleggen van afgeschuinde oevers lijkt noodzake-
lijk om een evenwichtige visstand te creëren. Mogelijk kan de aanleg van ondiepe 
oeverzones uitkomst bieden.  

6.2.8 Broekse vaart & Voorste sloot 

De functie van Broekse vaart en Voorste sloot is waterafvoer van verschillende wate-
ren van Berlarebroek en het Donkmeer. De Voorste sloot is reeds opgenomen in de 
prioriteitenkaart van het INBO om vrije vismigratie te garanderen. Hier gaat hier om 
de verbinding van de Voorste sloot met de Schelde. Voor vismigratie is het belangrijk 
dat vissen beide kanten op kunnen migreren, dus van de Schelde richting Berlare-
broek en andersom.  
Het wordt aanbevolen om een vispassages aan te leggen en het gemaal visvriende-
lijk en –passeerbaar maken, bijvoorbeeld door een daartoe aangepaste axiaalpomp 
te plaatsen. Daarmee wordt het voor vissen mogelijk om vanuit de Schelde naar het 
gebied kunnen en terug. Paling zou weer in grote getale het gebied binnen kunnen 
om op te groeien en zo bijdragen aan een grotere populatie. 
Daarnaast komen er enkele partieel rheofiele vissoorten in Berlarebroek voor die in 
sommige levensstadia stromend water nodig hebben om te overleven. Denk hierbij 
aan doelsoorten als winde en driedoornige stekelbaars. Naast dit grote vismigra-
tieknelpunt is het aan te bevelen om ook kleinere vismigratieknelpunten aan te pak-
ken. Bijvoorbeeld door het stuwtje tussen de Turfput en de Broekse sloot te verwijde-
ren, zodat uitwisseling plaats kan vinden tussen verschillende wateren in het Berla-
rebroek. Ook is het wenselijk om het stuwtje (100 meter van het gemaal) in de 
Voorste sloot te verwijderen, om vismigratie tot aan de Schelde mogelijk te maken.  
 
Naast deze vismigratieknelpunten is het aan te bevelen om met name de Broekse 
vaart te onderhouden. Tijdens de bemonsteringen was de waterdiepte in de Broekse 
vaart slechts 50 cm op het diepste punt en de gehele bodem was bedekt met een 
dikke laag slib (>100 cm). Daarnaast was het gehele water bedekt met overhangen-
de bomen waardoor er nauwelijks licht op het water door kon dringen. Door de wa-
terkwaliteit van de Broekse vaart te verbeteren zal ten goede komen van de uitwisse-
ling van vissoorten in het gebied Berlarebroek. 

6.2.9 Algemene aanbevelingen 

 
Vismigratieplan Donkmeer en Berlarebroek 
Om vrije vismigratie mogelijk te maken tussen het Donkmeer en de wateren in Berla-
rebroek moeten vismigratieknelpunten (stuwtjes, ed.) worden opgelost. Daarnaast 
moet worden gekeken welke wateren met elkaar verbonden moeten worden om be-
paalde streefdoelen te bereiken m.b.t. het voorkomen van vissoorten en een even-
wichtigere visstand in de verschillende wateren. Het is aan te bevelen een gedetail-
leerd vismigratieplan op te laten stellen.   
 
Beoordelingssysteem voor bepotingen 
Het is aan te bevelen om te werken aan een beoordelingssysteem voor het uitvoeren 
van bepotingen. Om de bepotingen succesvol te laten zijn is het van belang om 
vooraf goed te kijken naar een aantal belangrijke factoren zoals de paai- en opgroei-
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mogelijkheden, waterkwaliteit, de huidige visstand, de mate van natuurlijke aanwas, 
hengelgebruik en disciplines, beleidsdoelen voor de KRW en resultaten van bepotin-
gen uit het verleden. Op deze wordt een indruk verkregen in de noodzaak en sla-
gingskans van bepotingen in een bepaald viswater. De beschikbare gelden voor het 
uitvoeren van bepotingen kunnen op deze wijze ook beter worden besteed. Ook de 
keuze voor de vissoorten en hoeveelheden kunnen beter worden onderbouwd.  
 
Visstandonderzoek 
Om meer inzicht te krijgen in de ontwikkeling van het jongbroed, nadat het herinrich-
tings- en bepotingsplan is uitgevoerd, wordt het aanbevolen om in de zomermaanden 
(juni/augustus) een bemonstering met de broedzegen uit te voeren. De meest ge-
schikte locaties zijn ondiepe plaatsen met een relatief hoge bedekking van waterplan-
ten. Indien er in de toekomst paai en opgroeigebieden worden aangelegd, is de 
broedzegen een goede methode voor het monitoren van deze gebieden. 
 
Europese kaderrichtlijn water 
Het is aan te bevelen om bij toekomstige onderzoeken naar de visstand, direct de 
beoordeling voor de kaderrichtlijn water mee te nemen in de rapportage. Op deze 
wijze wordt alle belangrijke informatie over de visstand gebundeld en kunnen er een-
voudig vergelijkingen worden gemaakt met het verleden. De trends kunnen worden 
gebruikt voor de evaluatie van maatregelen of aanbevelingen ten aanzien van de ge-
stelde KRW doelen. 
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Bijlage I Vangstgegevens per water (elektro, zegen, kuil, fuik) 

Door de grote hoeveelheid worden deze gegevens in Excel aangeleverd.  
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Bijlage II Gps coördinaten per water 

Water  Traject 1 2 3 4 

Donkmeer Elektro  N51 02.815 E3 58.771 N51 02.411 E3 58.436 N51 02.235 E3 58.793 N51 01.985 E3 58.837 

  Kuil N51 02.215 E3 58.809 N51 01.876 E3 58.935 N51 02.796 E3 58.623 N51 02.461 E3 58.751 

  Fuik  N51 02.639 E3 58.454 N51 02.386 E3 58.723 N51 02.068 E3 58.809 N51 01.898 E3 58.858 

Turfput  Elektro  N51 03.141 E3 59.232 N51 03.096 E3 59.016 N51 03.201 E3 59.244   

  Zegen  N51 03.143 E3 59.289 N51 03.133 E3 59.104 

  Fuik  N51 03.206 E3 59.049 N51 03.242 E3 59.264 

Put 13 Elektro  N51 02.513 E3 58.258 N51 02.704 E3 58.201 

  Zegen  N51 02.681 E3 58.282 N51 02.509 E3 58.187 

  Fuik  N51 02.685 E3 58.116 N51 02.608 E3 58.095 

Broekmeers Zuid Elektro  N51 02.234 E3 57.969 N51 02.137 E3 57.994 

  Zegen  N51 02.223 E3 58.029 

  Fuik  N51 02.136 E3 57.978 N51 02.125 E3 57.987 

Schuitje  Elektro  N51 02.631 E4 00.431 

  Fuik  N51 02.630 E4 00.419 N51 02.617 E4 00.422 

Schuitje Noord Elektro  N51 02.798 E4 00.398 

  Fuik  N51 02.851 E4 00.387 N51 02.746 E4 00.392 

Schuitje Zuid  Elektro  N51 02.545 E4 00.401 

  Fuik  N51 02.500 E4 00.407 N51 02.455 E4 00.421 N51 02.502 E4 00.426 N51 02.539 E4 00.423 

Noordenpompturfput II Elektro  N51 01.546 E3 59.382 

  Fuik  N51 01.502 E3 59.340 N51 01.549 E3 59.444 

Zuidenpompturfput IV Elektro  N51 01.475 E3 59.201 

  Fuik  N51 01.475 E3 59.201 

Zuiden pompturfput V Elektro  N51 01.423 E3 59.173 

  Fuik  N51 01.423 E3 59.173 

Zuiden pompturfput VII Elektro  N51 01.386 E3 59.152 

  Fuik  N51 01.388 E3 59.187 

Hengelvijver I Elektro  N51 02.229 E4 00.403 

  Fuik  N51 01.770 E3 59.899 N51 01.771 E3 59.917 

Hengelvijver II Elektro  N51 02.154 E4 00.359 

  Fuik  N51 02.138 E4 00.351 N51 02.157 E4 00.343 

Broekse vaart  Elektro N51 03.153 E3 59.499 

Voorste sloot  Elektro N51 01.317 E3 57.834 
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Bijlage III Visserij inspanningen  

 
  

Overzicht van de minimale visserijinspanning per water (volgens STOWA richtlijnen) 

Viswater Opp. 
(ha) 

Diepte 
(max) 

Elektrovisserij 
(# trajecten 

250 m) 

Fuikvisserij (dubbe-
le schietfuiken 48 

uur) 

Zegen-
visserij 

(ha) 

Type 
zegen 

(m) 

Kuilvis-
serij 
(ha) 

Donkmeer 85 5 4 4   2,4 

Turfput 10 2 3 2 0,7 200  

Put 13 4,5 2 2 2 0,72 200  

Schuitje Noord 1,44 <1 3 2 0,29 50  

Broekmeers 
Zuid 

2,4 <1 2 2 0,5 200  

Schuitje Zuid 1,8 <1 4 4    

Schuitje  <1 ha <1 1 2    

Noordenpomp-
turfput II <1 ha <1 1 2    

Zuidenpomp-
turfput IV <1 ha <1 1 2    

Zuidenpomp-
turfput V <1 ha <1 1 2    

Zuidenpomp-
turfput VII 

<1 ha <1 1 2    

Hengelvijver I <1 ha <1 1 2    

Hengelvijver II <1 ha <1 1 2    

Broekse vaart  <8 m 1,5 1     

Voorste sloot <8 m >1 1     
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Bijlage IV Gegevens omgevingsfactoren 

water 
plante n-
groei (%)  oevertype  pH 

Temperatuur  
(°C)  

Geleidbaa r-
heid (ųS/cm) 

doorzicht 
(cm) 

Donkmeer 0% Riet/ overhangende bomen  9,92 11,10 540 40 

Turfput  0% Riet/ overhangende bomen  8,40 8,00 474 100 

Broekse meer 0% Riet/ overhangende bomen  8,46 8,46 417 40 

Put 13 0% Riet/ overhangende bomen  8,25 8,64 583 50 

Schuitje  20% Riet/ overhangende bomen  7,78 11,60 577 40 

Schuitje Noord 20% Riet/ overhangende bomen  8,01 11,20 699 100 

Schuitje Zuid  30% Riet/ overhangende bomen  7,95 11,20 704 >100 

Hengelvijver 1 0% Riet/ overhangende bomen  7,89 10,30 750 40 

Hengelvijver 2 10% Riet/ overhangende bomen  7,61 9,62 986 60 

Zuidenpompturfput IV 5% Riet/ overhangende bomen  8,01 9,95 1001 40 

Zuidenpompturfput V 0% Riet/ overhangende bomen  7,95 9,81 916 60 

Zuidenpompturfput VII 0% Riet/ overhangende bomen  7,81 9,80 601 50 

Noordenpompturfput II 10% Riet/ overhangende bomen  7,90 9,95 1201 60 

Broekse vaart 0% Riet/ overhangende bomen  8,30 8,04 470 50 

Voorste sloot 20% Riet/ overhangende bomen  8,20 11,50 672 40 
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Bijlage V Wetenschappelijke benaming en afkortingen  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Nederlandse naam afkorting Wetenschappelijke naam 

Baars ba Perca fluviatilus (Linnaeus, 1758) 

Blankvoorn bv Rutilus rutilus (Linnaeus, 1758)  

Blauwband bd Pseudorasbora parva (Linnaeus, 1758)  

bittervoorn  bi Rhodeus amarus (Linnaeus, 1758)  

brasem            br Abramis brama (Linnaeus, 1758) 

Driedoornige stekelbaars dd Gasterosteus aculeatus aculeatus (Linnaeus, 1758) 

Europese Meerval mv Silurus glanis (Linnaeus, 1758) 

Giebel gi Carassius gibelio (Bloch, 1783) 

hybride  hy n.v.t. 

karper               ka Cyprinus carpio carpio (Linnaeus, 1758) 

kleine modderkruiper km Cobitis taenia (Linnaeus, 1758) 

Kroeskarper kk Abramis bjoerkna (Linnaeus, 1758) 

Kolblei kb Carassius carassius (Linnaeus, 1758) 

Paling pa Anguilla anguilla (Linnaeus, 1758) 

Pos po Gymnocephalus cernuus (Linnaeus, 1758) 

ruisvoorn of rietvoorn Rv Scardinius erythrophthalmus (Linnaeus, 1758) 

Snoek sn Esox lucius (Linnaeus, 1758) 

Snoekbaars sb Sander lucioperca (Linnaeus, 1758) 

Winde wi Leuciscus idus (Linnaeus, 1758) 

vetje  ve Leucaspius delineatus (Linnaeus, 1758) 

zeelt  ze Tinca tinca (Linnaeus, 1758) 

Zonnebaars zb Lepomis gibbosus (Linneaus, 1758) 
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Bijlage VI Bovengrenzen 0+ gevangen vissoorten 

Afkorting Vissoort bovengrens (0 +) vissen (cm)  

BA Baars                    8 

BD Blauwband 3 

BI Bittervoorn              3 

BR Brasem                   8 

BV Blankvoorn               8 

DD Driedoornige stekelbaars 3 

GI Giebel 7 

HY Hybride                  6 

KA Karper                   15 

KM  Kleine modderkruiper 3 

KK Kroeskarper 6 

KB Kolblei                  6 

MV Meerval                  13 

PA Aal/Paling               4 

PO Pos                      6 

RV Rietvoorn/Ruisvoorn      7 

SB Snoekbaars               14 

SK Snoek 15 

VE Vetje  3 

ZE Zeelt                    4 
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Bijlage VII Gevangen spiegelkarpers 

Put 13 

  

 
Lengte: 76 cm , gewicht: 1716 kg. 
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