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SAMENVATTING 
 
In het Vlaamse Gewest bevinden zich een groot aantal stilstaande wateren waarop de 
riviervisserijwetgeving van toepassing is. Deze stilstaande wateren hebben een belangrijke functie 
voor de openbare visserij. Een lacune in de kennis van de visstand is het ontbreken van cijfers over 
de totale visbiomassa. In het kader van het visstandbeheer wenst het Agentschap voor Natuur en Bos 
(ANB) door middel van een visstandonderzoek een beter inzicht te krijgen in de visstand in deze 
wateren. Het ANB heeft AquaTerra-KuiperBurger B.V. (ATKB) opdracht gegeven voor het uitvoeren 
van visstandonderzoek op de wateren Hazewinkel, De Bocht en Den Aerd, in de provincie Antwerpen. 
 
De uitvoering van de visstandbemonstering is gebaseerd op de Bevist-Oppervlak-Methode (BOM). 
Deze methode houdt in dat een bepaald oppervlak op gestandaardiseerde wijze wordt bevist met een 
vangtuig waarvan het vangstrendement bekend is. De bemonstering is uitgevoerd in de periode van 5 
tot en met 9 november 2012. In de wateren Hazewinkel en De Bocht is de bevissing uitgevoerd met 
de vangtuigen stortkuil, zegen en elektrovisapparaat. De visstand in Den Aerd is bemonsterd met de 
zegen en het elektrovisapparaat. Naast deze actieve vangtuigen zijn op alle wateren schietfuiken 
gezet (2x24 uur). De bevissingen met het elektrovisapparaat hebben overdag plaatsgevonden, 
evenals het zetten en lichten van de schietfuiken. De bemonstering met stortkuil en zegen heeft ’s 
nachts plaatsgevonden. 
 
Hazewinkel 
In de plas Hazewinkel zijn in totaal 15 vissoorten gevangen. Dit zijn de soorten baars, brasem, 
blankvoorn, driedoornige stekelbaars, karper, kleine modderkruiper, paling, pos, snoekbaars, snoek, 
bot, rietvoorn, zeelt, winde en zonnebaars. 
De omvang van het visbestand is geschat op 40,0 kg/ha en 2.143 stuks/ha. Op basis van biomassa 
bestaat een groot deel van het visbestand uit blankvoorn (38%), baars (18%), brasem (12%), snoek 
(12%) en karper (11%). De meest voorkomende soorten zijn blankvoorn (37%) en baars (32%). 
De fuikvangsten te Hazewinkel hebben een omvang van 0,40 kg per fuiknacht en 28 exemplaren per 
fuiknacht. Op basis van gewicht bestaan deze vangsten voornamelijk uit paling (50%) en baars (48%). 
Op basis van aantallen domineert baars de vangst (87%). 
Het aanwezige visbestand is te typeren als een baars-blankvoorn diepwater visgemeenschap. 
 
De Bocht 
In De Bocht zijn in totaal 14 vissoorten gevangen. Dit zijn de soorten baars, brasem, blankvoorn, 
driedoornige stekelbaars, giebel, karper, kleine modderkruiper, paling, pos, snoek, bittervoorn, 
rietvoorn, zeelt en zonnebaars. 
De omvang van het visbestand is geschat op slechts 9,1 kg/ha en 267 stuks/ha. De zeer beperkte 
visbiomassa bestaat grotendeels uit brasem (49%), baars (22%) en snoek (14%). De baars is de 
meest voorkomende soort (56%). 
De fuikvangsten hebben een omvang van 0,39 kg per fuiknacht en 14 exemplaren per fuiknacht. De 
aangetroffen biomassa bestaat grotendeels uit baars (44%), karper (28%) en paling (21%). Op basis 
van aantallen is baars veruit dominant (86%). Dit zijn voornamelijk baarzen met een lengte tot 15 cm. 
De visstand in De Bocht is te typeren als een baars-blankvoorn diepwater visgemeenschap. 

 
Den Aerd 
In Den Aerd zijn in totaal 12 vissoorten gevangen. Dit zijn de soorten baars, brasem, blankvoorn, 
karper, kolblei, Europese meerval, paling, pos, snoekbaars, snoek, zeelt en zonnebaars. 
De omvang van het visbestand is geschat op 247,8 kg/ha en 6.364 stuks/ha. Op basis van gewicht 
wordt dit visbestand gedomineerd door brasem (72%) en heeft daarnaast blankvoorn een aanzienlijk 
aandeel in de biomassa (12%). Brasem en blankvoorn zijn eveneens de meest voorkomende 
vissoorten. 
De fuikvangsten hebben een omvang van slechts 0,21 kg per fuiknacht en 2 exemplaren per 
fuiknacht. Zowel op basis van biomassa als op basis van aantallen heeft de roofvis snoekbaars een 
groot aandeel in de totale vangst. 
De visstand in Den Aerd is te typeren als een brasem-snoekbaars visgemeenschap. 
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1 INLEIDING 

1.1 Aanleiding 

In het Vlaamse Gewest bevinden zich in elke provincie diverse stilstaande wateren waarop de 
riviervisserijwetgeving van toepassing is. Deze stilstaande wateren hebben een belangrijke functie 
voor de openbare visserij. Het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) is verantwoordelijk voor het 
visstandbeheer in deze wateren. Een lacune in de kennis van de visstand is het ontbreken van cijfers 
over de totale visbiomassa. In het kader van het visstandbeheer wenst het ANB door middel van een 
visstandonderzoek een beter inzicht te krijgen in de visstand in deze wateren. Op basis van het 
aanwezige visbestand kunnen streefbeelden en prioriteiten opgesteld worden en kunnen eventuele 
aanbevelingen gegeven worden naar het te voeren visstandbeheer. 
 
Het ANB heeft AquaTerra-KuiperBurger B.V. (ATKB) opdracht gegeven voor het uitvoeren van 
visstandonderzoek op de wateren Hazewinkel, De Bocht en Den Aerd, in de provincie Antwerpen. 
Voorliggende rapportage presenteert de resultaten van dit onderzoek. 
 

1.2 Doel 

Het doel van het visstandonderzoek is drieledig en bestaat uit: 
a) schatting maken van de vissoortensamenstelling en van de aanwezige visbiomassa; 
b) bepaling van het viswatertype op basis van het aanwezige visbestand; 
c) aanbevelingen naar het beheer, de inrichting en visuitzettingen. 

 

1.3 Leeswijzer 

Na deze inleiding volgt in hoofdstuk twee de toegepaste materialen en methoden. In hoofdstuk drie, 
vier en vijf worden de resultaten van het onderzoek weergegeven, welke in hoofdstuk zes 
bediscussieerd worden. In hoofdstuk zeven volgen de conclusies en aanbevelingen. In de bijlagen 
worden aanvullende gegevens weergegeven. 
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2 MATERIAAL EN METHODE 

2.1 Onderzoeksgebied 

De stilstaande viswateren die binnen het aangewezen onderzoeksgebied vallen, zijn de plas 
Hazewinkel, De Bocht en Den Aerd. In tabel 2.1 zijn de karakteristieken van deze wateren gegeven. 
De oppervlaktes zijn berekend met behulp van GIS-ondergronden die door het ANB zijn aangeleverd.. 
Voor Hazewinkel en De Bocht geldt dat de grenzen van het diepe deel (> 9 m) en het ondiepe deel (≤ 
9 m) bepaald zijn op basis van veldwaarnemingen. De weergegeven waarden zijn een benadering van 
het werkelijke oppervlak. 
 
Tabel 2.1. Karakteristieken van de onderzochte waterlichamen. 

 
 

2.1.1 Hazewinkel 

Hazewinkel is een roeibaan die oorspronkelijk ontstaan is door zandwinning. De plas bestrijkt een 
totaal oppervlak van 64,2 hectare en heeft een oeverlengte van circa 5,8 kilometer. De maximale 
waterdiepte in de plas reikt ongeveer tot 17 meter. Het diepe deel van de plas (> 9 m) vormt meer dan 
de helft van totale oppervlak (37,0 ha). Het ondiepe deel, inclusief de oeverzone, heeft een 
gezamenlijk oppervlak van 27,2 hectare. Er is een beperkte instroom van water vanuit diverse 
grachtjes in de omgeving. Via de overloop naar de Zwarte Beek verlaat dit water de vijver. 
De oevers van de plas zijn voor een deel beschoeid met stortsteen en schanskorven. Delen van de 
oevers zijn begroeid met riet, gele lis en kleine lisdodde. Submerse vegetatie is veelvuldig aanwezig in 
de vorm van aarvederkruid, smalle waterpest en kranswier. Ten tijde van de bemonstering reikte het 
doorzicht op deze plas tot meer dan acht meter diep. De plas is veelal het volledige jaar zeer helder. 

2.1.2 De Bocht 

De plas De Bocht heeft een recreatieve functie en is bekend als zeil- en surfwater. De plas is ontstaan 
uit de zandafgravingen die noodzakelijk waren voor da aanleg van de E19 van Brussel naar 
Antwerpen. De plas heeft een oppervlak van 34,4 hectare. Bijna de helft van de plas heeft een diepte 
van meer dan negen meter. 
De oevers van De Bocht zijn onbeschoeid en hebben veelal een flauw talud. Begroeiing is aanwezig 
in de vorm van riet, zegge en gele lis. Submerse vegetatie is aanwezig op de ondiepe zones in de 
vorm van smalle waterpest. Ten tijde van het visstandonderzoek reikte het doorzicht op deze plas tot 
meer dan acht meter diep. 

2.1.3 Den Aerd 

Ook de plas Den Aerd (E10 put Minderhout) is ontstaan uit zandwinning. De plas bestrijkt een totaal 
oppervlak van 16,3 hectare. De diepte reikt tot maximaal 10 meter. De oevers van Den Aerd zijn 
grotendeels onbeschoeid, al zijn enkele delen bedekt met stortsteen. Vegetatieontwikkeling is beperkt 
tot de oeverzone, alwaar riet en liesgras aanwezig zijn. Het doorzicht van het water was ten tijde van 
de bemonstering beperkt tot maximaal een halve meter. 
 
  

Totaal Open water > 9 m Open water ≤ 9 m Oeverzone
Hazewinkel 64,2 37,0 26,3 0,9 5815
Den Bocht 34,4 18,8 15,2 0,4 2425
Den Aerd 16,3 nvt nvt 0,3 1940

Oppervlakte (ha)
Water Lengte oeverzone (m)
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2.2 Vangtuigen en wijze van bemonsteren 

Basis voor het in beeld brengen van de visstand vormt de werkwijze zoals omschreven in het 
Handboek Hydrobiologie (ref. 1). De uitvoering van de visstandbemonstering is hierbij gebaseerd op 
de Bevist-Oppervlak-Methode (BOM). Deze methode houdt in dat een bepaald oppervlak op 
gestandaardiseerde wijze wordt bevist met een vangtuig waarvan het vangstrendement bekend is. 
Aan de hand van de vangst, het beviste oppervlak en het vangstrendement wordt een schatting 
gemaakt van de omvang en de samenstelling van de aanwezige visstand. 
 
De wijze van bemonsteren en de gehanteerde vangtuigen verschillen voor de diverse wateren.  
Globaal is de aanpak voor de onderzochte wateren als volgt samen te vatten: 

 
- In de wateren Hazewinkel en De Bocht is de visstand in de diepere delen van de plas 

bemonsterd met de stortkuil. Een stortkuil is een trechtervormig sleepnet dat door twee boten in 
span wordt voorgetrokken. Dit sleepnet heeft een vissende breedte van 10 meter, een hoogte 
van 1,5 meter en een maaswijdte van 14 mm hele maas in de zak. De kuil is voortgetrokken met 
een snelheid van circa 4,5 km/h. Het vangstrendement van de kuil is gesteld op 80% voor vissen 
met een lengte tot 25 cm en 60% voor vissen groter dan 25 cm. Standaard worden met de 
stortkuil trajecten met een lengte van 1000 meter bemonsterd, waarbij de beviste afstand met 
een GPS wordt geregistreerd. 

 
- De ondiepe zones van de wateren Hazewinkel en De Bocht zijn bemonsterd met een zegen. Een 

zegen is een staand net dat bestaat uit een grote zak met aan beide zijden een lange vleugel. De 
zegen is in een cirkelvorm uitgevaren en vervolgens naar de kant toe binnengehaald. De vis 
wordt bij het binnenhalen van de zegen omsloten en naar de zak van de zegen geleidt. Het 
vangstrendement voor deze wijze van vissen is vastgesteld op 80% voor alle vissoorten en 
lengteklassen. De toegepaste zegen had een lengte van 225 meter en een hoogte van 7 meter. 
Het bevist oppervlak is bepaald door tijdens het uitvaren van de zegen met de GPS een 
“tracklog” op te nemen. Deze “tracklogs” zijn op kantoor ingelezen in GIS, waarna het bevist 
oppervlak nauwkeurig bepaald is. 

 
- Ook in de plas Den Aerd is met de bovengenoemde zegen gevist. Visserij met een stortkuil was 

niet mogelijk doordat de hiervoor benodigde zware boot (met nettenrol) niet te water gelaten kon 
worden (ontbreken trailerhelling). Door de beperktere waterdiepte van deze plas (tot 9 meter) was 
stortkuilvisserij overigens niet strikt noodzakelijk. 

 
- De oeverzones (tot circa 1,5 meter uit de oever) van alle drie de plassen zijn bemonsterd door 

middel van elektrovisserij vanuit een boot. Bij deze vorm van visserij wordt door middel van een 
aggregaat een elektrisch veld in het water aangebracht. De metalen ring van het schepnet 
fungeert hierbij als positieve pool (anode), een metalen kabel als negatieve pool (kathode). De vis 
in de buurt van de positieve pool wordt verdoofd en kan worden opgeschept. Het 
proefondervindelijk vastgestelde rendement van het elektrovisapparaat is voor de oeverzone 
vastgesteld op 30% voor snoek en 20% voor de overige vissoorten (ref. 1). Standaard zijn met 
het elektrovisapparaat trajecten van 200 meter bemonsterd. De beviste lengte is met een GPS 
geregistreerd. 

 
Aanvullend op bovenstaande actieve vangtuigen zijn tijdens het onderzoek eveneens passieve 
vangtuigen ingezet, namelijk schietfuiken. 
 
- Fuiken zijn cilindervormige, taps toelopende netten met steeds kleiner wordende 

doorzwemopeningen en maaswijdten. Fuiken hebben één of meerdere kelen, waardoor een vis 
die eenmaal de fuik is ingezwommen er vrijwel niet meer uit kan en steeds verder achterin de fuik 
terecht komt. Zoals vermeld zijn fuiken passieve vangtuigen. De vangst is sterk afhankelijk van 
de activiteit van de vis. Het minimumformaat van de gevangen vis wordt bepaald door de 
toegepaste maaswijdte. Met passieve vistuigen kan wel een beeld worden verkregen van de 
aanwezige vissoorten, maar niet zo zeer van de omvang van het visbestand. Fuiken zijn daarom 
minder geschikt voor een bestandsopname. Tijdens dit onderzoek zijn stellen schietfuiken 
toegepast. Eén stel bestaat uit twee fuiken met een geleidingsnet daartussen.  
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De lengte van een individuele fuik is zeven meter met tussen de fuiken een geleidingsnet met 
een lengte van 11 meter. De breedte van de eerste (afgeplatte) hoepel bedraagt 1,5 meter. De 
fuiken hebben een maaswijdte van 24 mm afnemend tot 18 mm (gestrekte maas). In verband met 
de mogelijke aanwezigheid van otters en bevers op Hazewinkel en De Bocht zijn de 
inzwemopeningen van de aldaar toegepaste fuiken dusdanig aangepast (middels een fysieke 
barrière van touwen opgespannen in de inzwemopening) dat deze dieren de fuik niet 
inzwommen. De schietfuiken zijn 2x24 uur geplaatst. 

De vangsten van de actieve vangtuigen zegen en elektrovisapparaat zijn opgewerkt tot 
bestandschattingen. De fuikvangsten zijn aanvullend weergegeven als vangsten per fuiknacht. 
 

2.3 Bemonsteringsperiode en -inspanning 

De visstandbemonstering is uitgevoerd in de periode van 5 tot en met 9 november 2012. De 
bevissingen met het elektrovisapparaat hebben overdag plaatsgevonden, evenals het zetten en 
lichten van de schietfuiken. De bemonstering met stortkuil en zegen heeft ’s nachts plaatsgevonden. 
De reden hiervoor is gelegen in het heldere en diepe water van de plassen. In de donkerperiode trekt 
vis vanuit het diepere water naar de ondiepere taluds om te foerageren. De visstand in het ondiepe 
water is dan met een zegen te bemonsteren. Voor de stortkuil geldt dat de vissen deze overdag (bij 
helder water, afhankelijk van de waterdiepte) kunnen zien aankomen waardoor het vangstrendement 
lager is. 
 
Afhankelijk van de dimensies van het waterlichaam dient een minimale onderzoeksinspanning te 
worden verricht voor het verkrijgen een representatief beeld van de visstand. Deze inspanning 
bedraagt minimaal 5% van de oeverlengte, 10% van het wateroppervlak met de zegen of 6% van het 
wateroppervlak met een stortkuil. In bijlage 2 wordt de toegepaste bemonsteringsmethodiek en -
inspanning gegeven. 
 

2.4 Verwerking van de vangst en veldgegevens 

De gevangen vissen zijn gesorteerd in soort- en lengtegroepen, gemeten (cm totaallengte met een 
nauwkeurigheid van ± 0,5 cm) en geteld. Grote vangsten zijn eerst in functionele soort- en 
lengtegroepen gesorteerd, waarna op basis van gewicht een monster is genomen. De bemonsterde 
vissen zijn vervolgens gesorteerd, gemeten en geteld. Tijdens de sortering en bemonstering van de 
vangst is er gelet op eventuele bijzondere of zeldzame vissen. 
Van maximaal 25 exemplaren van de meest voorkomende vissoorten is per soort het individuele 
gewicht vastgesteld voor het bepalen van de conditie. Na de verwerking van de vangst zijn de vissen 
zo snel mogelijk teruggezet op de vangstlocatie. 

2.4.1 Berekening omvang visbestand 

De vangsten zijn ingevoerd in het databeheerprogramma Piscaria. Piscaria is een programma 
ontwikkeld voor het beheer en de opslag van gegevens van visstandbemonsteringen. Piscaria bevat 
standaard lengte-gewicht relaties van alle vissoorten voor het omrekenen van aantallen vissen naar 
biomassa. De bestandschattingen zijn berekend aan de hand van de vangsten van de actieve 
vangtuigen. De fuikvangsten zijn weergegeven als vangsten per fuiknacht. De bestanden zijn conform 
de beschrijving in het Handboek Hydrobiologie op de volgende wijze berekend; 
 
1. Per onderscheiden deel van een water is de vangst van de afzonderlijke trajecten/trekken per 

vangtuig gesommeerd; 
2. De som per vangtuig is gedeeld door het beviste oppervlak van het betreffende waterdeel; 
3. De resultaten verkregen onder stap 2 zijn gedeeld door de rendementen van de betreffende 

vangtuigen, wat resulteert in een schatting per waterdeel; 
4. Het totale bestand per water is berekend door het naar oppervlak gewogen gemiddelde te nemen 

van de schattingen per waterdeel. 
 
Voor het maken van de bestandschattingen zijn de oppervlaktes van de wateren en van de 
verschillende waterdelen nodig. Deze oppervlaktes zijn bepaald door middel van GIS-bestanden die 
door het ANB beschikbaar zijn gesteld. Voor de bestandschattingen geldt dat de waarden zijn 
afgerond, waardoor de totalen niet altijd gelijk zijn aan de som van de afzonderlijke getallen.  
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Naast bestandschattingen zijn met Piscaria tevens lengtefrequentieverdelingen van de gevangen 
vissen gegenereerd. 

2.4.2 Conditie 

De individuele stuksgewichten van de meest voorkomende vissoorten zijn gebruikt voor een 
vergelijking met het standaardgewicht voor de specifieke soort (ref. 2). Op deze wijze is een indicatie 
van de conditie van de vis verkregen. Een conditie van 0,9-1,1 wordt als normaal beschouwd. Een 
afwijking van 0,1-0,2 geeft een matige (0,8-0,9) of goede (1,1-1,2) conditie aan. Een afwijking van 
meer dan 0,2 geeft een slechte (< 0,8) of een zeer goede (>1,2) conditie aan. 

2.4.3 Predator-prooi verhouding 

Op basis van de verkregen bestandschatting is de verhouding roofvis/witvis berekend (predator-prooi 
verhouding). In een water met een evenwichtig opgebouwde visstand is de productie van planktivore 
vissen en de consumptie hiervan door roofvissen in evenwicht. De predator-prooi verhouding (op 
basis van gewicht) geeft aan of er sprake is van een evenwicht. Het blijkt dat er in stilstaand water 
slechts sprake is van een evenwicht bij een predator-prooi verhouding van 1:1 tot 1:2,5 (gebaseerd op 
de biomassa van de totale bestanden) (ref. 3). Voor een realistische inschatting van de predatie van 
prooivis wordt gebruik gemaakt van de predator-prooivis (< 15cm) verhouding. Praktisch alle 
roofvissen boven de 15 cm voeden zich hoofdzakelijk met vis. Tot de piscivoren worden baars, snoek, 
snoekbaars, meerval, roofblei (allen > 15 cm) en kwabaal (> 20-40 cm) gerekend (ref. 3). 

2.4.4 Presentatie gegevens 

Voor het presenteren van de bestandschattingen zijn de gevangen vissoorten ingedeeld in 
ecologische groepen en gilden. De indeling in ecologische groepen wordt beschreven in het 
Handboek Hydrobiologie. De ecologische groepen zijn voornamelijk gebaseerd op voedselvoorkeur. 
Dit hangt samen met de lengte van de vissoorten. Voor snoek wijkt de indeling af van de overige 
vissoorten, omdat deze uitgaat van de voorkeur van deze soort voor een bepaald type habitat. Naast 
ecologische groepen zijn de vissoorten ingedeeld in de stromingsgilden volgens FAME (zie bijlage 1 
en ref. 2). De indeling in stromingsgilden is gebaseerd op de voorkeur van soorten voor stromend dan 
wel stilstaand water. Er worden drie stromingsgilden onderscheiden: 
 
- eurytopen: soorten die geen specifieke voorkeur hebben voor stromend of stilstaand water; 
- limnofielen: soorten met een voorkeur voor stilstaand water; 
- rheofielen: soorten met een voorkeur voor stromend water. 
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3 RESULTATEN HAZEWINKEL  

3.1 Algemene opmerkingen 

De bemonstering van de plas Hazewinkel is uitgevoerd in de 
periode van 5 tot en met 7 november 2012. De bemonstering 
kon zonder noemenswaardige problemen uitgevoerd worden. 
Wel waren er beperkingen in de locaties/trajecten die bevist 
konden worden vanwege de aanwezige kabels van de 
roeibaan. Door enkele banen op te schuiven is dit grotendeels 
ondervangen. Vanwege het heldere water (doorzicht 
plaatselijk tot meer dan 3 meter) is de bemonstering met de 
stortkuil en zegen gedurende de donkerperiode uitgevoerd. 
De elektrovisserij is overdag uitgevoerd. 
 

Figuur 3.1. Impressie van de roeibaan te Hazewinkel. 

3.2 Soortensamenstelling 

In de plas Hazewinkel zijn in totaal 15 verschillende vissoorten gevangen. Het merendeel van deze 
soorten behoort tot het eurytope stromingsgilde. Dit zijn de soorten baars, brasem, blankvoorn, 
driedoornige stekelbaars, karper, kleine modderkruiper, paling, pos, snoekbaars en snoek. Limnofiele 
soorten die zijn aangetroffen zijn bot, rietvoorn en zeelt. Een typische stroomminnende vissoort is de 
winde. De zonnebaars is de enige exoot die is aangetroffen te Hazewinkel. 
 

3.3 Omvang van het visbestand 

In tabel 3.1en tabel 3.2 is de geschatte omvang van het totale visbestand in Hazewinkel gegeven in 
kilogram en aantal per hectare. 
 
Tabel 3.1. Raming van het visbestand in de plas Hazewinkel (kg/ha) in 2012. 

 
 

Gilde Vissoort Totaal 0+  >0+-15 16-25 26-40  >40

Eurytoop Aal/Paling               3,2         -         0,0         0,1         0,8         2,3         
Baars                    7,0         2,4         3,8         0,5         0,3         -         
Blankvoorn               15,1       1,0         4,6         7,4         2,1         -         
Brasem                   4,6         0,9         0,2         -         -         3,4         
Driedoornige stekelbaars 0,0         -         0,0         -         -         -         
Karper                   4,5         0,0         -         -         -         4,5         
Kleine modderkruiper 0,0         -         0,0         -         -         -         
Pos                      0,5         0,4         0,1         -         -         -         
Snoekbaars               0,0         -         -         0,0         -         -         

Limnofiel Bot 0,0         -         0,0         -         -         -         
Rietvoorn/Ruisvoorn      0,3         0,0         0,1         0,2         -         -         
Zeelt                    0,0         0,0         0,0         -         -         -         

Rheofiel Winde                    0,0         0,0         -         -         -         -         
Exoot Zonnebaars 0,2         0,1         0,2         -         -         -         

Subtotaal 35,4       4,8         9,0         8,2         3,2         10,2       

    ecologische indeling voor snoek

Totaal 0-15 16-35 36-44 45-54 >54

Eurytoop Snoek 4,6         -         0,6         1,9         0,2         1,8         
Totaal 40,0       

0,0 = <0,05 kg/ha; - = niet aangetroffen
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Tabel 3.2. Raming van het visbestand in de plas Hazewinkel  (N/ha) in 2012. 

 
 
Het visbestand te Hazewinkel is geschat op 40,0 kg/ha en 2.143 stuks/ha. De totale visbiomassa 
wordt grotendeels gevormd door de soorten blankvoorn (38%), baars (18%), brasem (12%), snoek 
(12%) en karper (11%). Van deze laatste vissoort zijn juveniele exemplaren gevangen (kleiner dan 15 
cm) en een exemplaar met een lengte van 86 cm (13 kg). 
Op basis van aantallen hebben de soorten blankvoorn (37%) en baars (32%) het grootste aandeel in 
de het aanwezige visbestand. Bij baars zijn dit vooral exemplaren met een lengte kleiner dan 15 cm, 
bij blankvoorn komen eveneens relatief veel exemplaren voor in de lengteklasse van 16 tot 25 cm. 
Andere soorten met een relatief groot aandeel in de totale visstand zijn brasem (16%) en pos (9%). 
Van beide soorten zijn vooral éénzomerige exemplaren gevangen. 
 
In bijlage 7 zijn de bestandschattingen gegeven voor de onderscheiden deelgebieden in het open 
water (diep en ondiep). In zowel het diepe als ondiepe deel ligt de bestandschatting in de orde van 
grootte van circa 35 tot 40 kg/ha. Blankvoorn heeft in beide deelgebieden een groot aandeel in de 
aanwezige visbiomassa. In het 
ondiepe deelgebied heeft 
daarnaast de snoek een relevant 
aandeel in de totale biomassa. Op 
basis van aantallen variëren de 
bestanden van 1.692 stuks/ha 
(diep) tot 2.281 stuks/ha (ondiep). 
In beide deelgebieden zijn baars 
en blankvoorn veel voorkomende 
soorten. In het ondiepe deel is de 
brasem eveneens een veel 
voorkomende vissoort. 
 
 

Figuur 3.2. Baars, een veel voorkomende vissoort te Hazewinkel. 

Gilde Vissoort Totaal 0+  >0+-15 16-25 26-40  >40

Eurytoop Aal/Paling               32          -         3            5            15          10          
Baars                    682        357        319        4            1            -         
Blankvoorn               796        352        321        115        8            -         
Brasem                   334        294        38          -         -         2            
Driedoornige stekelbaars 19          -         19          -         -         -         
Karper                   2            1            -         -         -         0            
Kleine modderkruiper 1            -         1            -         -         -         
Pos                      191        179        12          -         -         -         
Snoekbaars               0            -         -         0            -         -         

Limnofiel Bot 0            -         0            -         -         -         
Rietvoorn/Ruisvoorn      19          8            8            3            -         -         
Zeelt                    3            2            2            -         -         -         

Rheofiel Winde                    0            0            -         -         -         -         
Exoot Zonnebaars 54          47          7            -         -         -         

Subtotaal 2.133     1.240     730        127        24          12          

    ecologische indeling voor snoek

Totaal 0-15 16-35 36-44 45-54 >54

Eurytoop Snoek 10          -         3            5            0            1            
Totaal 2.143     

0 = <0,5 stuks/ha; - = niet aangetroffen
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3.4 Fuikvangsten 

In tabel 3.3 en tabel 3.4 zijn de fuikvangsten van Hazewinkel weergegeven in biomassa en aantallen 
per fuiknacht.  
 
Tabel 3.3. Fuikvangsten van de plas Hazewinkel (kg per fuiknacht) in 2012. 

 
 
Tabel 3.4. Fuikvangsten van de plas Hazewinkel  (N per fuiknacht) in 2012. 

 
 
De fuikvangsten bedragen 0,40 kg per fuiknacht en 28 exemplaren per fuiknacht. De visbiomassa die 
met de fuiken gevangen is bestaat vrijwel volledig uit paling (50%) en baars (48%). Op basis van 
aantallen worden de fuikvangsten gedomineerd door baars (87%). Van de overige vissoorten zijn de 
vangsten beperkt tot minder dan twee exemplaren per fuiknacht. 
Naast de verschillende vissoorten zijn tijdens de fuikenvisserij eveneens gevlekte Amerikaanse 
rivierkreeften en Chinese wolhandkrabben gevangen. Vooral van deze laatste soort zijn relatief veel 
exemplaren gevangen (72 stuks met een totaalgewicht van 7,15 kg). 
 
 

 
 

Figuur 3.3. Chinese wolhandkrabben te Hazewinkel. 

Gilde Vissoort Totaal 0+  >0+-15 16-25 26-40  >40

Eurytoop Aal/Paling               0,20       -         -         -         0,00       0,20       
Baars                    0,19       0,11       0,08       -         0,01       -         
Blankvoorn               0,00       0,00       0,00       -         -         -         
Brasem                   0,00       0,00       0,00       -         -         -         
Driedoornige stekelbaars 0,00       -         0,00       -         -         -         
Pos                      0,01       0,01       0,00       -         -         -         

Exoot Zonnebaars 0,00       0,00       0,00       -         -         -         
Totaal 0,40       0,12       0,08       -         0,01       0,20       

0,00 = <0,005 kg/fuiknacht; - = niet aangetroffen

Gilde Vissoort Totaal 0+  >0+-15 16-25 26-40  >40

Eurytoop Aal/Paling               0,5         -         -         -         0,0         0,5         
Baars                    24,0       17,8       6,2         -         0,0         -         
Blankvoorn               0,3         0,3         0,0         -         -         -         
Brasem                   0,7         0,5         0,2         -         -         -         
Driedoornige stekelbaars 0,2         -         0,2         -         -         -         
Pos                      1,7         1,7         0,0         -         -         -         

Exoot Zonnebaars 0,2         0,2         0,0         -         -         -         
Totaal 27,5       20,5       6,6         -         0,1         0,5         

0,0 = <0,05 stuks/fuiknacht; - = niet aangetroffen
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3.5 Lengtesamenstelling 

De lengtefrequentieverdelingen van de aangetroffen soorten zijn grafisch weergegeven in bijlage 4. 
 
Het baarsbestand in Hazewinkel wordt gekenmerkt door een relatief groot aantal exemplaren met een 
lengte tot 12 à 14 cm. Vermoedelijk zijn dit vooral éénzomerige exemplaren, al is het ook mogelijk dat 
tweezomerige exemplaren binnen deze lengteklasse vallen. Grotere baarzen zijn gevangen tot een 
maximale lengte van circa 30 cm. 
Bij blankvoorn lijken de éénzomerige vissen tijdens de eerste zomer een lengte tot circa 8 cm bereikt 
te hebben. Eveneens zijn blankvoorns aangetroffen met een lengte van 9 tot 11 cm. Het is goed 
mogelijk dat ook dit éénzomerige vissen zijn, al is dit niet met zekerheid te zeggen. De overige 
blankvoorns hebben veelal een lengte rond de 15 of 25 cm. De grootste blankvoorn die gevangen is 
heeft een lengte van 30 cm. 
De kleinste lengteklasse van de soort brasem heeft een lengte van circa 5 tot 10 cm. Waarschijnlijk 
zijn dit voornamelijk éénzomerige vissen. Naast deze kleinere lengteklasse zijn enkel brasems 
aangetroffen met een lengte van circa 50 cm. Tussenliggende lengteklassen zijn niet gevangen. 
Voor de soorten rietvoorn,  pos en zonnebaars geldt dat deze soorten over een redelijk brede 
lengterange zijn aangetroffen. Blijkbaar weten deze soorten zich voort te planten op de plas en is er 
sprake van goede doorgroeimogelijkheden naar grotere lengteklassen. 
Ook paling is over een brede lengterange aangetroffen. De kleinste exemplaren hebben een lengte 
van 10 cm, de grootste vissen zijn groter dan 70 cm. De abundantie van paling is waarschijnlijk vooral 
het resultaat van bepotingen, hoewel intrek van jonge aal mogelijk is. 
Het snoekbestand wordt grotendeels gevormd door vissen met een lengte van 25 tot 45 cm. 
Vermoedelijk zijn dit deels éénzomerige vissen en deels oudere exemplaren. Deze vissen kunnen 
afkomstig zijn van de herbepotingen van zesweekse snoekjes in mei 2011 en 2012, al is dit niet met 
zekerheid vast te stellen. Snoeken kunnen tijdens hun eerste zomer onder goede omstandigheden 
een lengte van meer dan 45 cm bereiken. De grootste snoeken die zijn gevangen hebben een lengte 
van circa 70 cm. Het is aannemelijk dat nog grotere exemplaren in beperkte dichtheden aanwezig zijn 
op de plas, zoals vaak in heldere diepe wateren wordt waargenomen. 
Van de overige vissoorten zijn veelal enkele exemplaren of lengteklassen aangetroffen. 
 

3.6 Conditie van de meest voorkomende vissoorten 

De conditiediagrammen van de meest voorkomende soorten zijn grafisch weergegeven in bijlage 5. 
 
Voor alle soorten geldt dat er sprake is van een normale conditie. Bij de kleinste lengteklassen van 
baars, blankvoorn, brasem en pos is te zien dat er veel spreiding is rondom deze normale conditie. Dit 
wordt veroorzaakt door een lagere nauwkeurigheid bij veldmetingen als gevolg van de kleine 
afmetingen/gewichten van deze visjes. Ook bij paling is er veel spreiding rondom het gemiddelde 
waarneembaar. Dit is een normaal beeld bij deze vissoort. Bij blankvoorn en ruisvoorn lijkt er sprake 
van een licht neerdalende trend in de conditie bij de grotere lengteklassen. 
 

3.7 Predator-prooi verhouding 

De belangrijkste predator is de snoek, al komen ook de soorten baars en snoekbaars voor. Op basis 
van de biomassa van deze soorten (> 15 cm) en het totale prooivisbestand (≤ 15 cm) is de predator-
prooi verhouding berekend op 1:2,6. Deze verhouding past redelijk bij een evenwichtig opgebouwd 
visbestand voor stilstaande wateren (1:1 tot 1:2,5). Op basis van deze verhouding is er waarschijnlijk 
sprake van enige regulatie van de dichtheid aan planktivore vis door de aanwezige roofvissen. 
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4 RESULTATEN DE BOCHT 

4.1 Algemene opmerkingen 

De bemonstering van de visstand in de plas De Bocht  is uitgevoerd op 6 tot en met 8 november 2012. 
De bemonstering is voorspoedig verlopen, waarbij zowel de zegen- als stortkuilvisserij ‘s nachts is 
uitgevoerd. De elektrovisserij is overdag uitgevoerd. Tijdens de bemonstering diende rekening 
gehouden te worden met diverse (grote) objecten die op de waterbodem geplaatst waren. De ligging 
van deze objecten is voor een groot deel bepalend geweest voor de ligging van de beviste trajecten. 
 

      
Figuur 4.1. De Bocht. 
 
4.2 Soortensamenstelling  

In de plas De Bocht zijn in totaal 14 vissoorten gevangen. Tien van deze soorten behoren tot het 
eurytope stromingsgilde. Dit zijn de soorten baars, brasem, blankvoorn, driedoornige stekelbaars, 
giebel, karper, kleine modderkruiper, paling, pos en snoek. Limnofiele soorten zijn bittervoorn, 
rietvoorn en zeelt. De zonnebaars is de enige aangetroffen vissoort die tot de exoten wordt gerekend. 
 
4.3 Omvang van het visbestand 

In tabel 4.1 en tabel 4.2 is de geschatte omvang van het totale visbestand in de plas De Bocht  
gegeven in kilogram en aantal per hectare. 
 
Tabel 4.1. Raming van het visbestand in de plas De Bocht  (kg/ha) in 2012. 

 

Gilde Vissoort Totaal 0+  >0+-15 16-25 26-40  >40

Eurytoop Baars                    2,0         0,0         1,9         0,0         -         -         
Blankvoorn               0,5         0,4         0,1         0,0         -         -         
Brasem                   4,5         0,0         -         -         -         4,5         
Driedoornige stekelbaars 0,0         0,0         0,0         -         -         -         
Giebel                   0,5         -         -         -         -         0,5         
Karper                   0,0         0,0         -         -         -         -         
Kleine modderkruiper 0,0         -         0,0         -         -         -         
Pos                      0,1         0,0         0,1         -         -         -         

Limnofiel Bittervoorn              0,0         0,0         0,0         -         -         -         
Rietvoorn/Ruisvoorn      0,1         -         0,0         0,0         0,1         -         
Zeelt                    0,1         0,0         0,0         -         0,1         -         

Exoot Zonnebaars 0,0         0,0         0,0         -         -         -         
Subtotaal 7,8         0,4         2,1         0,0         0,2         5,0         

    ecologische indeling voor snoek

Totaal 0-15 16-35 36-44 45-54 >54

Eurytoop Snoek 1,3         -         0,3         0,3         0,2         0,6         
Totaal 9,1         

0,0 = <0,05 kg/ha; - = niet aangetroffen
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Tabel 4.2. Raming van het visbestand in de plas De Bocht  (N/ha) in 2012. 

 
 
Het visbestand in de plas De Bocht is geschat op 9,1 kg/ha en 267 stuks/ha. Zowel in biomassa als in 
aantallen is het visbestand hiermee zeer beperkt van omvang. De beperkte visbiomassa bestaat voor 
een groot deel uit brasem (49%), baars (22%) en snoek (14%). Bij brasem zijn het vooral vissen uit de 
grootste lengteklasse (> 40 cm) die een groot aandeel in de biomassa hebben. Bij baars wordt de 
aanwezige biomassa voornamelijk gevormd door exemplaren met een lengte kleiner dan 15 cm. De 
baars is dan ook de meest voorkomende vissoort in De Bocht (56%). Een andere vissoort die relatief 
gezien veel voorkomt is de blankvoorn (28%). Van beide vissoorten zijn vooral kleine exemplaren 
gevangen (< 15 cm). Vissen groter dan 15 cm hebben slechts een zeer klein aandeel in het totale 
visbestand (circa 2%). 
 
Paling is niet met de actieve vangtuigen gevangen en ontbreekt daardoor in de bestandschattingen 
(tabel 4.1 en tabel 4.2). Het vangstrendement van deze vissoort is over het algemeen laag, waardoor 
de omvang van het bestand van deze vis vaak te laag wordt ingeschat. Op basis van de beperkte 
fuikvangsten van paling (tabel 4.3 en tabel 4.4) mag verondersteld worden dat er sprake is van een 
vrij beperkte palingstand in De Bocht. 
 
In bijlage 7 zijn de bestandschattingen voor de verschillende deelgebieden van het open water 
weergegeven (diep en ondiep). In het diepe deelgebied is met de stortkuil gevist, in het ondiepe 
deelgebied met de zegen. Voor beide 
deelgebieden geldt dat het geschatte visbestand 
beperkt is tot circa 7,5 kg/ha. In het diepe deel 
bestaat de visbiomassa voornamelijk uit 
brasem, in het ondiepe deel vooral uit baars en 
snoek. Op basis van aantallen is het visbestand 
in het diepe deelgebied aanzienlijk kleiner (111 
stuks/ha) dan in het ondiepe deel van de plas 
(446 stuks/ha). In het ondiepe deel is vooral 
baars abundant, in het diepe deel veelal 
blankvoorn. 
 
 

Figuur 4.2. Giebel. 

Gilde Vissoort Totaal 0+  >0+-15 16-25 26-40  >40

Eurytoop Baars                    150        11          139        0            -         -         
Blankvoorn               75          72          2            1            -         -         
Brasem                   7            5            -         -         -         2            
Driedoornige stekelbaars 2            0            2            -         -         -         
Giebel                   0            -         -         -         -         0            
Karper                   0            0            -         -         -         -         
Kleine modderkruiper 1            -         1            -         -         -         
Pos                      17          3            14          -         -         -         

Limnofiel Bittervoorn              2            0            1            -         -         -         
Rietvoorn/Ruisvoorn      1            -         0            0            0            -         
Zeelt                    3            1            1            -         0            -         

Exoot Zonnebaars 6            0            5            -         -         -         
Subtotaal 264        92          165        1            0            2            

    ecologische indeling voor snoek

Totaal 0-15 16-35 36-44 45-54 >54

Eurytoop Snoek 3            -         1            1            0            0            
Totaal 267        

0 = <0,5 stuks/ha; - = niet aangetroffen
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4.4 Fuikvangsten 

In tabel 4.3 en tabel 4.4 zijn de fuikvangsten van De Bocht weergegeven in biomassa en aantallen per 
fuiknacht.  
 
Tabel 4.3. Fuikvangsten van de plas De Bocht  (kg per fuiknacht) in 2012. 

 
 
Tabel 4.4. Fuikvangsten van de plas De Bocht  (N per fuiknacht) in 2012. 

 
 
De fuikvangsten hebben een omvang van 0,39 kg en 14 exemplaren per fuiknacht. De fuikvangsten 
bestaan op basis van biomassa grotendeels uit baars (44%), karper (28%) en paling (21%). Op basis 
van aantallen is baars veruit dominant in de vangsten (86%). Vooral baarzen met een lengte tot 15 cm 
hebben een groot aandeel in de totale vangst. De overige vissoorten zijn slechts beperkt gevangen, 
waarbij maximaal circa één exemplaar per fuiknacht is gevangen. Naast deze vissoorten zijn 
eveneens 31 Chinese wolhandkrabben en vijf gevlekte Amerikaanse rivierkreeften gevangen. 
 

4.5 Lengtesamenstelling 

De lengtefrequentieverdelingen van de aangetroffen soorten zijn grafisch weergegeven in bijlage 4. 
 
De lage absolute vangstaantallen van de verschillende vissoorten maakt het over het algemeen lastig 
verschillende lengte- en jaarklassen te onderscheiden. In de lengtesamenstelling van baars is duidelijk 
zichtbaar dat de meeste exemplaren een lengte tussen de 5 en 15 cm hebben. Het betreft 
vermoedelijk meerdere jaarklassen (in ieder geval één- en tweezomerige vissen). Baarzen met een 
lengte groter dan 15 cm zijn bijna niet gevangen. 
De opbouw van het posbestand komt grotendeels overeen met de opbouw van het baarsbestand. De 
meeste possen vallen binnen de lengterange 4 tot 8 cm. De grootste pos die is aangetroffen heeft een 
lengte van 13 cm. 
Voor brasem geldt, overeenkomstig met het bestand te Hazewinkel, dat alleen kleine exemplaren 
(kleiner dan 10 cm) en grote exemplaren (circa 60 cm) zijn aangetroffen. Zoals vermeld zijn de 
vangtaantallen zeer beperkt. Hetzelfde geldt in mindere mate voor blankvoorn. Van deze soort zijn 
exemplaren met een lengte van 8 tot 10 cm gevangen en exemplaren met een lengte van circa 15 cm. 

Gilde Vissoort Totaal 0+  >0+-15 16-25 26-40  >40

Eurytoop Aal/Paling               0,08       -         -         -         0,00       0,08       
Baars                    0,17       0,00       0,16       0,01       -         -         
Blankvoorn               0,01       -         0,01       -         -         -         
Karper                   0,11       -         -         -         -         0,11       
Pos                      0,01       -         0,01       -         -         -         
Totaal 0,38       0,00       0,18       0,01       0,00       0,19       

    ecologische indeling voor snoek

Totaal 0-15 16-35 36-44 45-54 >54

Eurytoop Snoek 0,01       -         0,01       -         -         -         
Totaal 0,39       

0,00 = <0,005 kg/fuiknacht; - = niet aangetroffen

Gilde Vissoort Totaal 0+  >0+-15 16-25 26-40  >40

Eurytoop Aal/Paling               0,1         -         -         -         0,0         0,1         
Baars                    11,9       0,1         11,7       0,1         -         -         
Blankvoorn               0,7         -         0,7         -         -         -         
Karper                   0,0         -         -         -         -         0,0         
Pos                      1,2         -         1,2         -         -         -         
Totaal 13,9       0,1         13,6       0,1         0,0         0,1         

    ecologische indeling voor snoek

Totaal 0-15 16-35 36-44 45-54 >54

Eurytoop Snoek 0,0         -         0,0         -         -         -         
Totaal 14,0       

0,0 = <0,05 stuks/fuiknacht; - = niet aangetroffen
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Kenmerkend aan het snoekbestand is dat relatief veel exemplaren binnen de lengterange van 30 tot 
40 cm vallen. Net als bij het snoekbestand te Hazewinkel is het mogelijk dat deze vissen (deels) 
afkomstig zijn van de herbepotingen die in het voorjaar hebben plaatsgevonden (zesweekse snoek), 
al is dit niet met zekerheid vast te stellen. Naast deze exemplaren zijn een aantal grotere snoeken 
gevangen met lengtes tot 60 cm. Ook voor dit water geldt dat het waarschijnlijk is dat nog grotere 
exemplaren in beperkte dichtheden voorkomen. 
Voor de overige vissoorten geldt dat veelal enkele exemplaren of lengteklassen zijn aangetroffen. 
 

4.6 Conditie van de meest voorkomende vissoorten 

De conditiediagrammen van de meest voorkomende soorten zijn grafisch weergegeven in bijlage 5. 
 
Voor de meest voorkomende soorten geldt dat blankvoorn en pos in een conditie zijn die als normaal 
beschouwd kan worden. Bij blankvoorn lijkt deze conditie in lichte mate naar een slechte conditie te 
neigen, wat bij baars ook het geval is. Deze soort heeft een conditie die als slecht geclassificeerd kan 
worden, al ligt deze wel op de grens van een normale conditie. 
 

4.7 Predator-prooi verhouding 

De belangrijkste roofvis in De Bocht is de snoek. Op basis van de biomassa van de roofvissen (> 15 
cm) en het totale prooivisbestand (≤ 15 cm) is de predator-prooi verhouding berekend op 1:1,9. Deze 
verhouding past bij een evenwichtig opgebouwd visbestand voor stilstaande wateren (1:1 tot 1:2,5). 
Op basis van deze verhouding is het waarschijnlijk dat de dichtheid aan planktivore vis gereguleerd 
wordt door het roofvisbestand. Er lijkt hierbij sprake van een evenwicht. 
 
 
 
 

 
 

Figuur 4.3. Blankvoorn (boven) en rietvoorn (onder). 
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5 RESULTATEN DEN AERD  

5.1 Algemene opmerkingen 

De bemonstering van de plas Den Aerd is uitgevoerd van 7 tot en met 9 november 2012. De 
bemonstering van de oeverzone (elektrovisserij) is overdag uitgevoerd. De bemonstering met de 
zegen is ’s nachts uitgevoerd. De bevissingen konden voorspoedig uitgevoerd worden. In figuur 5.1 
wordt een impressie gegeven van de plas Den Aerd. 
     

      
Figuur 5.1. Een impressie van de plas Den Aerd. 

 

5.2 Soortensamenstelling  

In de plas Den Aerd zijn 12 vissoorten aangetroffen, exclusief hybride (een kruising tussen twee 
karperachtigen). Van de aangetroffen soorten behoort het merendeel tot de eurytope soorten, namelijk 
baars, brasem, blankvoorn, karper, kolblei, Europese meerval, paling, pos, snoekbaars en snoek. 
Andere soorten die zijn gevangen tijdens de bemonstering zijn zeelt (limnofiel) en zonnebaars (exoot). 
 

5.3 Omvang van het visbestand 

In tabel 5.1 en tabel 5.2 is de geschatte omvang van het totale visbestand in Den Aerd  gegeven in 
kilogram en aantal per hectare. 
 
Tabel 5.1. Raming van het visbestand in de plas Den Aerd (kg/ha) in 2012. 

 

Gilde Vissoort Totaal 0+  >0+-15 16-25 26-40  >40

Eurytoop Aal/Paling               6,7         -         -         -         1,2         5,6         
Baars                    1,0         0,2         0,3         0,3         0,2         -         
Blankvoorn               30,0       14,5       2,7         12,6       0,2         -         
Brasem                   178,5     21,9       5,1         27,0       30,2       94,3       
Hybride 3,1         -         0,4         2,6         0,2         -         
Karper                   10,6       -         -         0,1         -         10,5       
Kolblei                  0,7         -         -         0,7         -         -         
Meerval 6,9         0,0         -         -         -         6,9         
Snoekbaars               5,1         -         -         0,2         -         5,0         

Limnofiel Zeelt                    0,9         -         -         -         0,3         0,6         
Exoot Zonnebaars 0,0         0,0         0,0         -         -         -         

Subtotaal 243,5     36,6       8,5         43,5       32,3       122,9     

    ecologische indeling voor snoek

Totaal 0-15 16-35 36-44 45-54 >54

Eurytoop Snoek 4,3         -         -         -         -         4,3         
Totaal 247,8     

0,0 = <0,05 kg/ha; - = niet aangetroffen
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Tabel 5.2. Raming van het visbestand in de plas Den Aerd  (N/ha) in 2012. 

 
 
De omvang van het visbestand in de plas Den Aerd is geschat op 247,8 kg/ha en 6.364 stuks/ha. Op 
basis van biomassa wordt de visstand gedomineerd door brasem (72%). De grootste lengteklasse van 
deze vissoort heeft het grootste aandeel in deze biomassa. Een andere soort met een relatief groot 
aandeel in de totale biomassa is de blankvoorn (12%). 
Ook op basis van aantallen zijn het de soorten brasem en blankvoorn die het grootste deel van het 
visbestand vormen. Brasem heeft een aandeel van 64%, blankvoorn heeft een aandeel van 33%.  
 
 
 

 
 

Figuur 5.2. Europese meerval (148 cm en 27,2 kg), inzet betreft een juveniel exemplaar. 
 
 
 

Gilde Vissoort Totaal 0+  >0+-15 16-25 26-40  >40

Eurytoop Aal/Paling               39          -         -         -         18          21          
Baars                    33          21          8            4            1            -         
Blankvoorn               2.115     1.795     82          238        1            -         
Brasem                   4.086     3.049     219        665        85          68          
Hybride 64          -         10          53          1            -         
Karper                   2            -         -         1            -         1            
Kolblei                  6            -         -         6            -         -         
Meerval 3            2            -         -         -         1            
Snoekbaars               6            -         -         4            -         2            

Limnofiel Zeelt                    1            -         -         -         1            1            
Exoot Zonnebaars 8            2            6            -         -         -         

Subtotaal 6.363     4.869     325        971        107        94          

    ecologische indeling voor snoek

Totaal 0-15 16-35 36-44 45-54 >54

Eurytoop Snoek 1            -         -         -         -         1            
Totaal 6.364     

0 = <0,5 stuks/ha; - = niet aangetroffen
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5.4 Fuikvangsten 

In tabel 5.3 en tabel 5.4 zijn de fuikvangsten van Den Aerd weergegeven in biomassa en aantallen per 
fuiknacht. 
 
Tabel 5.3. Fuikvangsten in de plas Den Aerd (kg per fuiknacht) in 2012. 

 
 
Tabel 5.4. Fuikvangsten in de plas Den Aerd  (N per fuiknacht) in 2012. 

 
 
In verhouding tot de bestandschattingen zijn de fuikvangsten beperkt van omvang. De fuikvangsten 
bedragen 0,21 kg en 2,2 stuks per fuiknacht. De vangst bestaat op basis van biomassa voor een groot 
deel uit snoekbaars (52%). Dit wordt veroorzaakt door de vangst van een exemplaar met een lengte 
van 70 cm. 
Op basis van aantallen bestaat de vangst eveneens voor een groot deel uit snoekbaars (41%), 
tezamen met brasem (36%). Veel van de gevangen snoekbaarzen hebben een lengte van 16 tot 20 
cm, de brasems vallen binnen de lengteklasse van 6 tot en met 11 cm. 
 

5.5 Lengtesamenstelling 

De lengtefrequentieverdelingen van de aangetroffen soorten zijn grafisch weergegeven in bijlage 4. 
 
Voor de soorten baars, brasem en blankvoorn geldt dat de kleinste lengteklasse vrij breed is. Bij baars 
en blankvoorn heeft deze lengteklassen een lengte tot 11 cm, bij brasem tot 12. Waarschijnlijk zijn dit 
vooral éénzomerige exemplaren die als gevolg van gunstige/voedselrijke omstandigheden een goede 
groei hebben doorgemaakt. De meeste overige baarzen hebben een lengte kleiner dan 20 cm. De 
grootste baarzen die zijn aangetroffen hebben een lengte van 32 cm. 
Bij blankvoorn zijn de meeste exemplaren kleiner dan 25 cm, terwijl het grootste exemplaar een lengte 
van 31 cm heeft. Van brasem zijn exemplaren aangetroffen over vrijwel de volledige lengterange tot 
een lengte van circa 60 cm. 
Van de roofvissen snoekbaars en snoek is de snoekbaars het meest abundant. Van deze soort zijn 
enkele grote exemplaren gevangen (lengte 60 tot 70 cm) en daarnaast exemplaren met een lengte 
van 15 tot 21 cm. Dit zijn waarschijnlijk éénzomerige exemplaren die tijdens de eerste zomer een 
goede groei hebben doorgemaakt. Er is tijdens het onderzoek één snoek gevangen, deze vis heeft 
een lengte van 104 cm. Een andere roofvis die in Den Aerd is aangetroffen is de Europese meerval. 
Van deze vis is een exemplaar van 148 cm gevangen en werden daarnaast drie juveniele exemplaren 
gevangen (8 tot 12 cm). 
De laatste vis die over een vrij brede lengterange is aangetroffen is de paling. Van deze vissoort zijn 
exemplaren met een lengte van 25 tot 70 cm gevangen. 

Gilde Vissoort Totaal 0+  >0+-15 16-25 26-40  >40

Eurytoop Aal/Paling               0,03       -         -         -         -         0,03       
Baars                    0,05       -         0,00       0,00       0,04       -         
Blankvoorn               0,00       0,00       -         0,00       -         -         
Brasem                   0,02       0,00       0,00       0,01       -         -         
Pos                      0,00       0,00       -         -         -         -         
Snoekbaars               0,11       -         -         0,03       -         0,08       
Totaal 0,21       0,00       0,01       0,05       0,04       0,11       

0,00 = <0,005 kg/fuiknacht; - = niet aangetroffen

Gilde Vissoort Totaal 0+  >0+-15 16-25 26-40  >40

Eurytoop Aal/Paling               0,0         -         -         -         -         0,0         
Baars                    0,3         -         0,1         0,1         0,1         -         
Blankvoorn               0,1         0,0         -         0,1         -         -         
Brasem                   0,8         0,5         0,0         0,3         -         -         
Pos                      0,0         0,0         -         -         -         -         
Snoekbaars               0,9         -         -         0,9         -         0,0         
Totaal 2,2         0,6         0,1         1,3         0,1         0,1         

0,0 = <0,05 stuks/fuiknacht; - = niet aangetroffen
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Van de overige vissoorten zijn veelal enkele exemplaren of een beperkt aantal lengteklassen 
gevangen. 
 

5.6 Conditie van de meest voorkomende vissoorten 

De conditiediagrammen van de meest voorkomende soorten zijn grafisch weergegeven in bijlage 5. 
 
Voor de meest voorkomende soorten geldt dat deze ten tijde van de bemonstering allen in een 
normale conditie verkeerden. Bij baars, brasem en paling geldt dit voor alle lengteklassen min of 
meer. Bij blankvoorn lijkt de conditie van de grotere lengteklassen iets minder te zijn dan de kleinste 
lengteklasse, bij snoekbaars is dit net andersom. 
 

5.7 Predator-prooi verhouding 

De aangetroffen roofvissen zijn Europese meerval, snoekbaars, snoek en baars. Op basis van de 
biomassa van deze soorten (> 15 cm) en het totale prooivisbestand (≤ 15 cm) is de predator-prooi 
verhouding berekend op 1:2,7. Deze verhouding is bijna gelijk aan de predator-prooi verhouding van 
een evenwichtig opgebouwd visbestand (1:1 -1:2,5, in een stilstaand water). Op basis van deze 
verhouding heeft het roofvisbestand waarschijnlijk enige regulerend effect op de dichtheid aan 
planktivore vis.  
 
 
 

 
 

Figuur 5.3. Zeelt, één van de plantminnende soorten in Den Aerd. 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

 
Blz. 18 van 30 
 

Onderzoek naar het visbestand in de kleine en stilstaande wateren Hazewinkel, De Bocht en Den 
Aerd, 2012, Provincie Antwerpen   

Kenmerk: projectnummer/rap01, definitief, 21-2-2013     
 

 

7 DISCUSSIE 

7.1 Uitvoering bemonstering 

De bemonstering van Hazewinkel is met alle toegepaste vangtuigen voorspoedig verlopen. Met het 
elektrovisapparaat is bijna 15% van de totale oeverlengte bevist. Met de zegen is bijna 7% van het 
waterdeel met een diepte tot negen meter bevist, met de stortkuil is 6,4% van het diepe waterdeel 
bemonsterd. Doordat de bemonstering begin november is uitgevoerd was er reeds enige sprake van 
clustering van vis. 
 
Ook de bemonstering van de visstand in De Bocht is voorspoedig verlopen. Ruim 33% van de totale 
oeverlengte is bevist met het elektrovisapparaat. Het ondiepe deel van de plas (tot negen meter diep) 
is bemonsterd met een zegen, waarbij 6,1% van het oppervlak bevist is. Met de stortkuil is 6,5% van 
het diepe deel bemonsterd. 
 
In tegenstelling tot de overige wateren was het in Den Aerd niet mogelijk, maar ook niet noodzakelijk, 
om met een stortkuil te vissen. Vanwege de relatief beperkte waterdiepte kon het open water met een 
zegen bemonsterd worden. In totaal is bijna 15% van het open water bevist. De oeverzone is 
bemonsterd met het elektrovisapparaat, waarbij 44% van de totale oeverlengte bevist is. 
 
Met bovenstaande inspanningen wordt voldaan aan de richtlijnen voor gestandaardiseerd 
visstandonderzoek, zoals omschreven in het Handboek Hydrobiologie (ref. 1). Afwijkend is het relatief 
late moment van bemonsteren, wat een lagere nauwkeurigheid van de bestandschatting tot gevolg 
kan hebben. Op basis van de resultaten wordt de indruk verkregen dat een representatief beeld van 
de visstand verkregen is, zowel in soortensamenstelling als in omvang. 
 

7.2 Hazewinkel 

7.2.1 Soortensamenstelling 

Met een totaal van 15 verschillende vissoorten is de soortenrijkdom te Hazewinkel niet bijzonder hoog, 
maar passend bij de dimensies en karakteristieken van het water. De meeste soorten behoren tot het 
eurytope stromingsgilde. Opmerkelijk in de soortensamenstelling is de aanwezigheid van bot, duidend 
op natuurlijke intrek vanuit de Rupel. Waarschijnlijk verloopt de migratieroute via de Zwarte beek, die 
uitkomt bij de overloop vanuit Hazewinkel. In deze overloop bevindt zich een migratie barrière in de 
vorm van een stuw. Mogelijk was deze barrière bij een hoge waterstand van de Zwarte beek te 
passeren. Hetzelfde kan ook gelden voor een soort als de driedoornige stekelbaars of de 
stroomminnende soort winde. Deze laatste soort werd overigens tot 2001 uitgezet in Hazewinkel, 
waardoor er mogelijk een kleine populatie aanwezig is. De Chinese wolhandkrabben die in 
Hazewinkel zijn aangetroffen migreren eveneens over land vanuit en naar de nabijgelegen Rupel. 
Tijdens de najaarstrek worden deze krabben in de omgeving waargenomen op het land (med. ANB). 
De enige aangetroffen exoot is de zonnebaars. 
De soortensamenstelling is grotendeels vergelijkbaar met eerder onderzoek dat in 2009 is uitgevoerd 
(bron: VIS-databank). Destijds zijn eveneens de soorten blauwband, kolblei, giebel en vetje 
aangetroffen. Het is niet uitgesloten dat deze soorten nog steeds in lage aantallen voorkomen. De 
soorten brasem en winde ontbraken bij de bemonstering van 2009. 

7.2.2 Omvang visbestand 

Met slechts 40 kg/ha en 2.143 stuks/ha is er vooral op basis van biomassa sprake van een beperkte 
omvang van het visbestand. Kenmerkende vissoorten voor de plas zijn de soorten blankvoorn en 
baars. Zowel op basis van biomassa als op basis van aantallen zijn dit de meest abundante soorten. 
 
Kenmerkend aan het baarsbestand is dat vrijwel alle vissen een lengte tot maximaal 15 cm hebben. 
Grotere baarzen zijn slechts zeer beperkt aangetroffen (maximale lengte tot 30 cm). De reden dat de 
baars slechts beperkt doorgroeit tot lengtes boven de 15 cm wordt waarschijnlijk veroorzaakt door een 
gebrek aan voedsel in de vorm van vis. Vanaf ongeveer 15 cm schakelt de baars over op een 
piscivoor dieet. 
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Het blankvoornbestand heeft een meer evenwichtige opbouw, waarbij er sprake is van een vrij 
regelmatige rekrutering en overleving, hoewel dit in beperkte mate is. Op basis van de lengteopbouw 
is niet duidelijk of de vissen met een lengte tot 11 cm enkel éénzomerige exemplaren betreffen of 
eveneens tweezomerige exemplaren. De blankvoorns groeien door tot een lengte van circa 30 cm. 
Hoewel deze vissen aanzienlijk groter kunnen worden, wordt in kleinere wateren vaak waargenomen 
dat de groei bij 25 à 30 cm stagneert. Deze stagnatie is waarschijnlijk gerelateerd aan het aanwezige 
voedsel. 
Vissen groter dan 40 cm zijn, met uitzondering van paling, slechts in zeer kleine aantallen 
aangetroffen. Dit zijn exemplaren van de soorten brasem, karper en snoek. Van al deze soorten zijn 
éénzomerige exemplaren aangetroffen. Bij brasem en karper blijken slechts weinig exemplaren door 
te groeien tot de grootste lengteklasse. In diepe, heldere, vijvers is dit vaak het geval, waarbij de 
overgebleven exemplaren veelal uitgroeien tot grote exemplaren. Bij een eerdere bemonstering van 
de Vijvers Battenbroek (ref. 4) was dit duidelijk zichtbaar. Juveniele karper is overigens zeer 
kwetsbaar voor predatie door snoek. Bij een goed ontwikkeld snoekbestand weten dan ook weinig 
karpers door te groeien tot het volwassen stadium. 
 
De omvang van het visbestand in het diepe en ondiepe deel van de plas ligt in dezelfde orde van 
grootte. Veel voorkomende vissoorten zijn baars en blankvoorn, hoewel in het ondiepe deel ook 
relatief veel brasem is gevangen. Bij de bestandschatting van het diepe deel dient opgemerkt te 
worden dat bij de stortkuiltrekken ook een klein ondiep talud bevist is. Mogelijk dat op dat punt binnen 
het beviste traject meer grotere aantallen vis zijn gevangen. In de zomermaanden kan er in diepe 
plassen sprake zijn van temperatuurstrafiticatie (of –gelaagdheid), waarbij er in het diepe deel sprake 
is van zuurstofloze omstandigheden (zie paragraaf 7.2.3). Of dit te Hazewinkel plaats vindt is niet 
bekend. Aan het einde van het jaar verdwijnt de gelaagdheid van het water (grotendeels) als gevolg 
van dalende temperaturen en herfststormen. 

7.2.3 Viswatertypering 

De plas Hazewinkel (maar ook De Bocht, die in paragraaf Fout! Verwijzingsbron niet gevonden. 
besproken wordt) kan getypeerd worden als een diep stilstaand water. In diepe wateren kan in de 
zomermaanden sprake zijn van temperatuurstratificatie (ref.5). Doordat het water aan het oppervlakte 
in het voorjaar snel opwarmt ontstaat er een warme bovenlaag (epilimnion) die “drijft” op een koudere 
onderlaag (met een hogere dichtheid, het hypolimnion genaamd). Tussen de warme bovenlaag en de 
koude onderlaag bevindt zich de spronglaag, waarbinnen de temperatuur over korte afstand snel daalt 
(ref. 6). Afhankelijk van de mate van beschutting en het wateroppervlak kunnen wateren met een 
diepte vanaf minimaal 6 tot 10 meter stratificeren (ref. 5). 
 
De diepte tot waar de bovenste (warme) laag voorkomt wordt bepaald door de diepte tot waarop 
zonlicht nog doordringt (ref. 6). In deze laag vindt productie van zuurstof plaats door waterplanten en 
algen. Afhankelijk van de helderheid kunnen ondergedoken platen groeien tot een diepte van circa 6 
meter (ref. 5). Door het heldere water te Hazewinkel is dit het geval. 
In de onderste waterlaag dringt geen zonlicht door. Productie van zuurstof vindt hierdoor niet plaats. 
Als gevolg van afbraak van dood organisch materiaal uit de bovenste waterlaag is er in deze 
waterlaag zelfs sprake van zuurstofverbruik, waardoor zelfs zuurstofloosheid kan optreden (tegen het 
einde van de zomer). Om deze reden wordt vaak geen vis aangetroffen in de diepste delen van diepe 
stilstaande wateren. Als gevolg van de temperatuurstratificatie werkt de koude onderlaag als een 
nutriëntenval (ref. 6). De nutriënten die vrijkomen bij de afbraak van het organisch materiaal blijven in 
de onderste waterlaag en zijn hierdoor niet beschikbaar voor de productieve bovenlaag. 
 
Bovenstaande processen zijn van grote invloed op het visbestand in diepe stilstaande wateren. Een 
ander belangrijk element is de trage opwarming van het water in het voorjaar. De ontwikkeling van 
zoöplankton (voedsel voor vis) komt hierdoor langzaam op gang. Vroeg paaiende soorten kunnen 
hierdoor een voordeel hebben doordat het schaarse voedselaanbod nog beschikbaar is voor het 
visbroed. Doordat baarzen relatief vroeg in het voorjaar paait heeft het broed van deze soort een 
voorsprong op het witvisbroed, die in de regel enkele weken later paaien (ref. 6). Bij voldoende groei 
van het baarsbroed kunnen deze zelfs prederen op het witvisbroed. De overleving van jonge witvis is 
sterk afhankelijk van de rekrutering van baarsbroed en het aanbod van zoöplankton (ref. 6). Hierdoor 
kunnen volledige jaarklassen ontbreken.  
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Dat dit te Hazewinkel niet het geval is kan betekenen dat tijdens de zomermaanden voldoende 
voedsel aanwezig is en dat het effect van het baarsbestand beperkt is. Blankvoorn kan overigens 
tijdelijk plantaardig materiaal als voedsel opnemen om zodoende niet te hoeven concurreren met de 
planktonetende baars (ref. 6).  
 
In tabel 7.1 is de viswatertypering van Hazewinkel weergegeven. Op basis van de 
soortensamenstelling, de vegetatiebedekking en het relatief hoge aandeel van baars, blankvoorn en 
brasem in de bestandschatting zou de visstand getypeerd kunnen worden als een baars-blankvoorn 
(rood omkaderd in tabel 7.1), dan wel blankvoorn-brasem diepwater visgemeenschap (ref. 6). 
Op basis van de kleine omvang van het visbestand, de hoge zichtdiepte en de aanwezigheid van veel 
begeleidende soorten komt de visstand het best overeen met een blankvoorn-baars visgemeenschap. 
De begeleidende soorten zijn snoek, zeelt, rietvoorn en in mindere mate brasem, kolblei, pos en zelfs 
snoekbaars (ref. 6). Met uitzondering van de kolblei komen al deze soorten voor in de plas 
Hazewinkel. De kolblei is overigens wel in 2009 aangetroffen te Hazewinkel (bron: VIS-databank). Dat 
de omvang van het visbestand aanzienlijk lager is dan de draagkracht wordt waarschijnlijk grotendeels 
veroorzaakt door de aanwezige stratificatie. 
 
Tabel 7.1. Viswatertypering Hazewinkel(lichtblauw zijn aanwezige soorten en heersende 

omstandigheden, donkerblauw zijn dominante vissoorten). 

 
 

7.2.4 Predatie, onttrekkingen en herbepotingen 

Op basis van de predator-prooi verhouding mag een (licht) regulerend effect van de roofvissen op het 
planktivore prooivisbestand verwacht worden. Waarschijnlijk is er sprake van een evenwicht. In het 
heldere water kan daarnaast predatie door aalscholvers een rol van betekenis spelen, al is de mate 
daarvan niet te bepalen op basis van de huidige resultaten. Vrijwel dagelijks worden aalscholvers 
waargenomen (med. PVC). 

Viswatertype Baars-Blankvoorn Blankvoorn-Brasem Brasem-Snoekbaars

Emerse vegetatie veel veel matig

Drijvende vegetatie redelijk veel weinig

Submerse vegetatie veel redelijk weinig

Bedekking vegetatie (%) 15-50 5-20 0-5

Vissoorten

Tiendoornige stekelbaars + - --

Driedoornige stekelbaars + - --

Bittervoorn + - --

Kleine modderkruiper + - --

Zeelt - -- --

Grote Modderkruiper - -- --

Kroeskarper - -- --

Rietvoorn + - --

Karper -- -- --

Snoek + - --

Riviergrondel + - --

Vetje - - -

Paling + + +

Kolblei - - -

Baars ++ + -

Blankvoorn ++ ++ +

Pos - - +

Brasem - ++ ++

Snoekbaars - + ++

Gemiddelde zichtdiepte (m) > 3 1 tot 3 < 1

Maximale draagkracht (kg/ha) 150-400 250-500 400-600

Voedselrijkdom Voedselarm Zeer voedselrijk

Fosfaatgehalte (mg/l P) < 0,01 > 0,1
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Indien er sprake is van onttrekking door hengelaars, dan zal deze vooral betrekking hebben op baars, 
voorn en in het seizoen maatse snoek. Op basis van de huidige resultaten is niet vast te stellen in 
hoeverre er sprake is van onttrekking van vis. 
 
Herbepotingen zijn de afgelopen jaren alleen uitgevoerd voor de soorten snoek en paling. Jaarlijks 
wordt ongeveer twee kilogram glasaal uitgezet en 300 tot 900 zesweekse snoekjes 
(herbepotingsdatabank ANB). In mei 2012 zijn 500 zesweekse snoekjes uitgezet. De lengteopbouw 
van paling is mogelijk grotendeels het resultaat van de herbepotingen, al lijkt natuurlijke optrek vanuit 
de Rupel en vervolgens via de Zwarte Beek (periodiek) ook mogelijk (gezien de aanwezigheid van 
bot). 
Op basis van de lengtefrequentieverdeling van snoek lijkt het aannemelijk dat er sprake is van 
natuurlijke rekrutering, waarbij de jonge snoekjes relatief snel groeien. Op basis van de predator-prooi 
verhouding mag aangenomen worden dat gedurende het groeiseizoen voldoende prooivis 
beschikbaar is voor de aanwezige snoekjes. 
 
 

 
 

Figuur 7.1. Snoek. 
 

7.3 De Bocht 

7.3.1 Soortensamenstelling 

In De Bocht zijn in totaal 14 vissoorten aangetroffen, waarmee de soortenrijkdom vergelijkbaar is met 
de soortenrijkdom te Hazewinkel. Wel dient opgemerkt te worden dat de soortenrijkdom in relatie tot 
de zeer beperkte omvang van het visbestand relatief hoog is. Van veel soorten zijn slechts enkele 
exemplaren aangetroffen. Passend bij de karakteristieken van het water is dat er voornamelijk 
eurytope en limnofiele vissoorten zijn gevangen. In De Bocht wordt geen water ingelaten vanuit de 
Rupel, er is enkel een overloop naar de Zwarte Beek, die op haar beurt afwatert naar de Rupel. De 
Chinese wolhandkrabben die aanwezig zijn dienen daarom via land te trekken. Soorten als bot of 
winde zijn niet aangetroffen, zoals wel het geval was in Hazewinkel. Voor zover bekend zijn er geen 
eerdere visstandonderzoeken in deze plas uitgevoerd. 

7.3.2 Omvang visbestand 

Het visbestand in De Bocht is met slechts 9,1 kg/ha en 267 stuks/ha zeer beperkt van omvang en 
aanzienlijk kleiner dan het visbestand dat in Hazewinkel is aangetroffen. Kenmerkend voor diepe 
stilstaande wateren zijn de soorten baars en blankvoorn, die dan ook het meest algemeen voorkomen 
in De Bocht. Een andere nog enigszins vaker voorkomende vissoort is de pos. Op basis van de 
bestandschatting kan gesteld worden dat er sprake is van natuurlijke rekrutering, maar dat deze zeer 
beperkt is. De meeste vissen vallen binnen de lengteklassen tot 25 cm. Slechts enkele vissen zijn 
groter (paling, brasem, giebel, karper en snoek). 
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Het lage visbestand in De Bocht is opmerkelijk, zeker in relatie tot het visbestand te Hazewinkel. Voor 
beide wateren geldt dat de verhouding tussen ondiep en diep water vrijwel gelijk is. Het ondiepe water 
omvat normaal gesproken vaak een omvangrijker visbestand. In Hazewinkel en De Bocht kunnen de 
verschillen hiermee dus niet verklaard worden. Ook de aanwezigheid van vegetatie (submers en 
emers) in beide wateren lijkt in eerste instantie niet het verschil te kunnen verklaren. Een mogelijke 
verklaring voor het verschil in visstand is de waterbodem. Bij de aanleg is de vijver De Bocht 
accidenteel gevuld met zeer vervuild Rupelwater (med. PVC). Het vervuilde slib is nog steeds 
aanwezig en heeft hierdoor een enigszins roestkleurige bodem (med. PVC). 
De vervuilde bodem kan een oorzaak zijn van het lage visbestand al is dit niet met zekerheid te 
zeggen. Mogelijk heeft deze bodem invloed op het aanwezige plankton of de benthivoren. De 
aanwezigheid van de bittervoorn (ook juveniele exemplaren)  wijst er overigens op dat 
zoetwatermosselen nog wel kunnen overleven. Deze mossels zijn noodzakelijk voor de voortplanting 
van de bittervoorn (symbiose). 

7.3.3 Viswatertypering 

In tabel 7.2 wordt de viswatertypering van De Bocht weergegeven. Het visbestand in De Bocht kan 
gekarakteriseerd worden als een baars-blankvoorn diepwater visgemeenschap (rood omkaderd in 
tabel 7.2). De meest voorkomende vissoorten zijn de kenmerkende soorten baars en blankvoorn (ref. 
6). Naast deze soorten zijn de begeleidende soorten snoek, zeelt, rietvoorn, brasem en pos eveneens 
aangetroffen. Dat het aanwezige visbestand ruim onder de draagkracht voor dit type wateren ligt, is 
grotendeels het gevolg van de aanwezige stratificatie. 
 
Tabel 7.2. Viswatertypering De Bocht (lichtblauw zijn aanwezige soorten en heersende 

omstandigheden, donkerblauw zijn dominante vissoorten).  

 
 
  

Viswatertype Baars-Blankvoorn Blankvoorn-Brasem Brasem-Snoekbaars

Emerse vegetatie veel veel matig

Drijvende vegetatie redelijk veel weinig

Submerse vegetatie veel redelijk weinig

Bedekking vegetatie (%) 15-50 5-20 0-5

Vissoorten

Tiendoornige stekelbaars + - --

Driedoornige stekelbaars + - --

Bittervoorn + - --

Kleine modderkruiper + - --

Zeelt - -- --

Grote Modderkruiper - -- --

Kroeskarper - -- --

Rietvoorn + - --

Karper -- -- --

Snoek + - --

Riviergrondel + - --

Vetje - - -

Paling + + +

Kolblei - - -

Baars ++ + -

Blankvoorn ++ ++ +

Pos - - +

Brasem - ++ ++

Snoekbaars - + ++

Gemiddelde zichtdiepte (m) > 3 1 tot 3 < 1

Maximale draagkracht (kg/ha) 150-400 250-500 400-600

Voedselrijkdom Voedselarm Zeer voedselrijk

Fosfaatgehalte (mg/l P) < 0,01 > 0,1
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7.3.4 Predatie, onttrekkingen en herbepotingen 

Op basis van de bestandschatting en de daaruit voorkomende predator-prooi verhouding, is er 
waarschijnlijk sprake van een evenwicht tussen het roofvisbestand en de dichtheid van planktivore vis. 
Predatie door aalscholvers kan ook van invloed zijn op de omvang van het visbestand. Regelmatig 
worden aalscholvers waargenomen, in het nabijgelegen Broek van De Naeyer is een broedplaats 
aanwezig (med. PVC). 
 
Gezien de beperkte hengelactiviteit (voornamelijk baars- en karpervissers) (med. PVC) is de 
onttrekking door hengelaars waarschijnlijk nihil of afwezig. Herbepotingen worden uitgevoerd met de 
soorten snoek en paling (herbepotingsdatabank ANB). De afgelopen jaren zijn elk jaar circa één 
kilogram glasaal en circa 200 tot 500 zesweekse snoekjes uitgezet. In mei 2012 zijn 300 zesweekse 
snoekjes uitgezet.  
Op basis van de fuikvangsten lijkt het succes van de uitzettingen van paling minder succesvol in De 
Bocht dan in Hazewinkel (lagere vangst per fuiknacht). De oorzaak hiervan is niet bekend. 
 

7.4 Den Aerd 

7.4.1 Soortensamenstelling 

De soortenrijkdom van de visstand in Den Aerd is enigszins beperkt. In totaal zijn 12 vissoorten 
aangetroffen. Een lagere soortenrijkdom dan in de plassen Hazewinkel en De Bocht kan verklaard 
worden door het troebelere water. Troebele watersystemen worden vaak gekenmerkt door een 
eenzijdiger visbestand. Het visbestand wordt gedomineerd door algemeen voorkomende eurytope 
soorten, veelal soorten die weinig specifieke eisen aan het aanwezige habitat stellen. De enige 
typische plantminnende vissoort die is aangetroffen is de zeelt. De meest opvallende vissoort in Den 
Aerd is de Europese Meerval. Waarschijnlijk is deze vissoort in het verleden uitgezet in de plas. Ook 
de aanwezigheid van de exoot zonnebaars is het resultaat van uitzettingen. 

7.4.2 Omvang visbestand 

Met een omvang  van 247,8 kg/ha en 6.364 stuks/ha is het visbestand in Den Aerd aanzienlijk groter 
dan het visbestand te Hazewinkel en De Bocht. Kenmerkend voor de plas is de kleinere waterdiepte 
ten opzichte van de overige plassen (diepte tot maximaal 10 meter, maar veelal minder) en het 
beperkte doorzicht (maximaal een halve meter ten tijde van de bemonstering). 
 
Zowel op basis van gewicht als op basis van aantallen is brasem de meest abundante soort in Den 
Aerd. Kenmerkend is de vrij evenwichtige opbouw van de populatie. Er is sprake van een vrij groot 
bestand van éénzomerige exemplaren. Op basis van de lengtefrequentieverdeling lijkt er sprake te 
zijn van een zeer goede groei gedurende de eerste zomer (geldt eveneens voor baars en blankvoorn). 
Waarschijnlijk is er gedurende de zomermaanden sprake van ruim voldoende planktivoor voedsel. 
Ook over de volledige lengterange van 25 tot 60 cm zijn brasems aangetroffen. Er is sprake van een 
regelmatige en succesvolle rekrutering waarbij er goede doorgroeimogelijkheden zijn voor de 
aanwezige brasems. Hierbij wordt er vanuit gegaan dat er geen herbepotingen plaatsvinden. 
 
Ook van blankvoorn is een aanzienlijk bestand van éénzomerige vissen aanwezig. De lengterange 
waarover deze soort is aangetroffen is beperkt tot maximaal circa 30 cm. Dit is overigens een normaal 
beeld in dit type stilstaande wateren. Ook in Hazewinkel en De Bocht is dit waargenomen. Dat het 
brasembestand aanzienlijk groter is dan het blankvoornbestand komt waarschijnlijk voort uit de 
voordelen die deze vissoort heeft bij troebel en voedselrijk water (dit als gevolg van de fijne kieuwzeef) 
(ref. 6). 
 
De belangrijkste roofvis in Den Aerd is de snoekbaars. De snoekbaars is de kenmerkende roofvis voor 
troebel en plantenarm water. De lengteopbouw van de aanwezige populatie toont aan dat er sprake is 
van natuurlijke rekrutering en een goede groei van de éénzomerige vissen. De meeste meerzomerige 
vissen hebben een lengte van 60 tot 70 cm. Tussenliggende lengteklassen ontbreken. Hoewel er nog 
wel snoek aanwezig is in de plas (een exemplaar van 104 cm) zijn geen juveniele exemplaren 
gevangen. Jonge snoek is voor zijn overleving sterk afhankelijk van de aanwezigheid (en de 
beschutting) van waterplanten. 
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Een andere predator in de plas is de Europese meerval. Zoals vermeld is deze vissoort waarschijnlijk 
in het verleden uitgezet in Den Aerd. De aanwezigheid van juveniele exemplaren toont aan dat er 
sprake is van een reproducerende populatie, hetgeen bijzonder genoemd mag worden. De exacte 
populatieomvang van dergelijke vissoorten is vaak lastig vast te stellen als gevolg van het lage aantal 
(grote) individuen. Hetzelfde geldt voor een soort als karper. 
Opvallend aan het visbestand is het grote aantal hybriden. De aanwezigheid van grotere aantallen 
hybriden duidt vaak op een beperkt aantal paailocaties. Succesvolle voortplanting in 2012 is in ieder 
geval vastgesteld bij de soorten baars, blankvoorn, brasem, Europese meerval, snoekbaars en 
zonnebaars. 

7.4.3 Viswatertypering 

De visstand in Den Aerd kan getypeerd worden als een brasem-snoekbaars visgemeenschap (rood 
omkaderd in tabel 7.3), al zijn er eveneens overeenkomsten met een blankvoorn-brasem 
visgemeenschap (ref. 6). In tabel 7.3 is de viswatertypering weergegeven. Kenmerkend aan de 
visstand zijn de soorten brasem en blankvoorn en de snoekbaars als kenmerkende roofvis. 
Plantminnende vissoorten komen slechts in zeer beperkte aantallen voor, waarbij de soortendiversiteit 
gering is. Ondanks de zandbodem is er sprake van troebel water, wat waarschijnlijk het resultaat is 
van opwerveling van bodemdeeltjes door brasem. Doordat de waterdiepte in Den Aerd enigszins 
beperkt is (diepste punt 10 meter, maar veelal minder diep dan acht meter), is er waarschijnlijk geen 
sprake van stratificatie. Het viswatertype is dan ook geen diepwatertype. De omvang van het 
visbestand ligt overigens aanzienlijk lager dan de maximale draagkracht van dergelijke viswatertypes. 
Waarschijnlijk is er sprake van een relatief lage voedselrijkdom in vergelijking met andere wateren van 
het brasem-snoekbaarsviswatertype. 
 
Tabel 7.3. Viswatertypering Den Aerd (lichtblauw zijn aanwezige soorten en heersende 

omstandigheden, donkerblauw zijn dominante vissoorten).  

 
 

Viswatertype Baars-Blankvoorn Rietvoorn-Snoek Snoek-Blankvoorn Blankvoorn-Brasem Brasem-Snoekbaars

Emerse vegetatie matig redelijk redelijk redelijk weinig

Drijvende vegetatie weinig veel redelijk matig weinig

Submerse vegetatie redelijk veel matig weinig geen

Bedekking vegetatie (%) 10-60 60-100 20-60 10-20 0-10

Vissoorten

Kwabaal + - - - --

Rivierdonderpad + - - - --

Tiendoornige stekelbaars + ++ ++ - --

Driedoornige stekelbaars + ++ ++ - --

Bittervoorn + ++ ++ - --

Kleine modderkruiper + ++ ++ - --

Zeelt - ++ + - --

Grote Modderkruiper - ++ + - --

Kroeskarper - ++ + - --

Rietvoorn - ++ ++ - --

Karper -- ++ ++ - --

Snoek -- ++ ++ + -

Riviergrondel + + + + -

Vetje + + + + -

Paling + + + + +

Kolblei - - ++ + +

Baars + - ++ + +

Blankvoorn + - ++ ++ +

Meerval -- - ++ ++ -

Pos - - + ++ ++

Brasem - - + ++ ++

Snoekbaars -- -- - ++ ++

Maximale draagkracht (kg/ha) 10-100 100-350 300-500 350-600 450-800

Voedselrijkdom Voedselarm Zeer voedselrijk

Fosfaatgehalte (mg/l P) < 0,01 > 0,1
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7.4.4 Predatie, onttrekkingen en herbepotingen 

Op basis van de predator-prooiverhouding heeft het roofvisbestand waarschijnlijk enig regulerend 
effect op de dichtheid van planktivore vis, maar is deze waarschijnlijk grotendeels voedselgestuurd. Er 
zijn geen duidelijke aanwijzingen die duiden op onttrekking van vis door bijvoorbeeld aalscholvers. In 
hoeverre er onttrekking door hengelaars plaatsvindt is niet bekend. Mogelijk wordt er enige 
snoekbaars en snoek onttrokken, al is dit niet met zekerheid vast te stellen. 
 
Voor zover bekend hebben de voorbije tien jaar alleen herbepotingen van snoek plaatsgevonden 
(herbepotingsdatabank ANB). In 2011 werden 110 snoekjes uitgezet (lengte 20-30 cm). 
Snoekjes in deze lengteklassen zijn qua habitat nog sterk gebonden aan de aanwezigheid van 
waterplanten. Door dat vegetatie grotendeels ontbreekt, zijn deze herbepotingen vermoedelijk weinig 
succesvol geweest. 
Ondanks dat paling al sinds 1999 niet wordt uitgezet in Den Aerd, zijn er exemplaren aanwezig met 
lengtes variërend van 25 tot 70 cm. Aangezien deze vissoort zich niet voorplant in deze wateren, 
betekent de aanwezigheid van de kleinste exemplaren dat er sprake is van natuurlijke intrek. Deze 
intrek zou plaats moeten vinden vanuit De Mark, via de waterloop waarin de plas overloopt (De Beek). 
 

7.5 Vergelijking gelijkaardige wateren 

In tabel 7.4 worden bestandschattingen weergegeven van gelijkaardige wateren (diepe stilstaande 
wateren). 
 
Tabel 7.4. Vergelijking gelijkaardige wateren. 

 
 
Zoals uit bovenstaande tabel blijkt worden visbestanden in diepe stilstaande wateren gekenmerkt door 
een klein visbestand. Dit geldt zowel voor de bestanden op basis van biomassa, als voor de 
bestanden op basis van aantallen. Veel voorkomende vissoorten in dergelijke wateren zijn de soorten 
baars, blankvoorn en plaatselijk ook brasem en pos. De visbestanden te Hazewinkel en De Bocht zijn 
in grote lijnen vergelijkbaar met de visbestanden die in de overige diepe plassen zijn aangetroffen.  
 
Het visbestand in Den Aerd verschilt sterk van overige diepe plassen, waarbij eigenlijk gesteld kan 
worden dat het geen echt diep viswatertype is (waarschijnlijk geen of beperkt sprake van stratificatie). 
Daarnaast geldt dat er vanuit diverse sloten voedselrijk water wordt aangevoerd vanuit de omliggende 
landbouwgronden. Deze hogere voedselrijkdom komt terug in de omvang van het visbestand. Van 
wateren met vergelijkbare dimensies en waterdiepte zijn niet veel visbestanden bekend. In 2010 heeft 
ATKB een afgesloten zwemplas bemonsterd met een diepte tot circa acht meter, maar met een 
aanzienlijk kleiner oppervlak en duidelijk helderder water. In deze zwemplas werd een bestand van 
circa 100 kg/ha en 891 stuks/ha aangetroffen (ref. 12). De biomassa werd gedomineerd door karper. 
 
 
 
  

kg/ha aantal/ha biomassa aantallen

Grote Maarsseveense Plas (ref. 7) 12 376 br, sk, ba, ka, bv ba

Wijde Blik (ref. 7) 38 1028 br, bv bv, ba

Waterleidingplas (ref. 7) 8 505 sk, ba ba, po, br

Ouderkerkerplas (ref. 8) 22 398 br br, dd

Grote Vijver Battenbroek (ref. 4) 35 52 ka, br ba, bi

Kleine Vijver Battenbroek (ref. 4) 17 495 pa, ka ba, br

* br = brasem; sk = snoek; ba = baars; ka = karper; bv = blankvoorn; po = pos; dd = driedoornige stekelbaars;

   bi = bittervoorn; pa = paling.

Omvang visbestand Abundante vissoorten*
Water
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8 CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 

8.1 Conclusies 

8.1.1 Hazewinkel 

- In de plas Hazewinkel zijn in totaal 15 vissoorten gevangen. Dit zijn de soorten baars, brasem, 
blankvoorn, driedoornige stekelbaars, karper, kleine modderkruiper, paling, pos, snoekbaars, 
snoek, bot, rietvoorn, zeelt, winde en zonnebaars. 

- De omvang van het visbestand is geschat op 40,0 kg/ha en 2.143 stuks/ha. Op basis van 
biomassa bestaat een groot deel van het visbestand uit blankvoorn (38%), baars (18%), 
brasem (12%), snoek (12%) en karper (11%). De meest voorkomende soorten zijn blankvoorn 
(37%) en baars (32%). 

- De fuikvangsten te Hazewinkel hebben een omvang van 0,40 kg per fuiknacht en 28 
exemplaren per fuiknacht. Op basis van gewicht bestaan deze vangsten voornamelijk uit 
paling (50%) en baars (48%). Op basis van aantallen domineert baars de vangst (87%). 

- Het aanwezige visbestand is te typeren als een baars-blankvoorn diepwater visgemeenschap. 
 

8.1.2 De Bocht 

- In De Bocht zijn in totaal 14 vissoorten gevangen. Dit zijn de soorten baars, brasem, 
blankvoorn, driedoornige stekelbaars, giebel, karper, kleine modderkruiper, paling, pos, 
snoek, bittervoorn, rietvoorn, zeelt en zonnebaars. 

- De omvang van het visbestand is geschat op slechts 9,1 kg/ha en 267 stuks/ha. De zeer 
beperkte visbiomassa bestaat grotendeels uit brasem (49%), baars (22%) en snoek (14%). De 
baars is de meest voorkomende soort (56%). 

- De fuikvangsten hebben een omvang van 0,39 kg per fuiknacht en 14 exemplaren per 
fuiknacht. De aangetroffen biomassa bestaat grotendeels uit baars (44%), karper (28%) en 
paling (21%). Op basis van aantallen is baars veruit dominant (86%). Dit zijn voornamelijk 
baarzen met een lengte tot 15 cm. 

- De visstand in De Bocht is te typeren als een baars-blankvoorn diepwater visgemeenschap. 
 

8.1.3 Den Aerd 

- In Den Aerd zijn in totaal 12 vissoorten gevangen. Dit zijn de soorten baars, brasem, 
blankvoorn, karper, kolblei, Europese meerval, paling, pos, snoekbaars, snoek, zeelt en 
zonnebaars. 

- De omvang van het visbestand is geschat op 247,8 kg/ha en 6.364 stuks/ha. Op basis van 
gewicht wordt dit visbestand gedomineerd door brasem (72%) en heeft daarnaast blankvoorn 
een aanzienlijk aandeel in de biomassa (12%). Brasem en blankvoorn zijn eveneens de meest 
voorkomende vissoorten. 

- De fuikvangsten hebben een omvang van slechts 0,21 kg per fuiknacht en 2 exemplaren per 
fuiknacht. Zowel op basis van biomassa als op basis van aantallen heeft de roofvis 
snoekbaars een groot aandeel in de totale vangst. 

- De visstand in Den Aerd is te typeren als een brasem-snoekbaars visgemeenschap. 
 

8.2 Aanbevelingen 

- Het huidige onderzoek is het eerste op de onderzochte wateren, waarbij door middel van 
actieve vangtuigen een kwantitatieve bestandschatting is verkregen. Het is aan te bevelen het 
huidige onderzoek eens in de drie tot zes jaar te herhalen om zodoende trends te kunnen 
vaststellen. Bij voorkeur wordt de bemonsteringsmethode gelijk gehouden aan die in het 
huidige onderzoek. 
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- De doelstellingen met betrekking tot de visstand in Hazewinkel en De Bocht zijn gericht op 
een blankvoorn-baars diep viswatertype (med. ANB). Voor de visserij hebben de wateren 
vooral een functie voor hengelaars die specifiek grote vissen van een bepaalde soort willen 
vangen (bijvoorbeeld snoek). In verband met de watersport die op beide wateren plaatsvindt, 
is zuiver water van belang. Een ruimere ontwikkeling van (hogere) onderwaterplanten is door 
de beherende watersportverenigingen van Hazewinkel en De Bocht niet gewenst, vanwege 
mogelijke hinder voor roei- en zeilactiviteiten. Door de grote diepte is echter niet te 
verwachten dat watervegetatie in grote delen van de plassen tot aan het wateroppervlak 
groeit. De ontwikkeling daarvan situeert zich vooral in de ondiepere zones (< 6 meter), waar 
ze ook van belang is voor de visfauna. 

 
- De visstanden in Hazewinkel en De Bocht komen overeenkomen met het streeftype, al is er 

wel sprake van een klein visbestand (in het bijzonder in De Bocht). Een klein visbestand, 
zoals aanwezig in Hazewinkel, wordt echter ook in gelijkaardige wateren aangetroffen. Voor 
diepe stilstaande wateren geldt dat de verhouding tussen diep en ondiep voor een belangrijk 
deel de ontwikkelingsmogelijkheden voor vegetatie bepalen en eveneens de samenstelling 
van de visgemeenschap (ref. 6). Hoe groter het aandeel van de ondiepe zone, des te hoger 
zal het voedselaanbod van zoöplankton zijn in het voorjaar en het areaal met bodemvoedsel 
zoals wormen en muggenlarven. Dit zal leiden tot een omvangrijker visbestand, maar vergroot 
tevens de kans op eutrofiëring en algenbloei. Een grotere ondiepe zone kan echter ook leiden 
tot een hogere bedekking met submerse vegetatie. Wat de meest gunstige verhouding is 
tussen het ondiepe deel en diepe deel van dit type wateren is niet bekend (ref. 9). 
 

- Diepe plassen danken de goede waterkwaliteit aan het verschijnsel van slib- en nutriëntenval, 
die alleen kan optreden dankzij de grote diepte. Daarnaast geldt dat de toelaatbare belasting 
van een diep meer toeneemt met de diepte (ref. 9). Het behoud van het diepe deel en 
stratificatie zijn belangrijk voor het behoud van de waterkwaliteit (ref. 9). In dergelijke wateren 
kan de typerende blankvoorn-baars diep visgemeenschap zich ontwikkelen en in stand 
houden. Het heldere water en lage voedselrijkdom heeft tot gevolg dat hogere waterplanten 
zich ontwikkelen. Kenmerkend aan deze waterplanten is dat ze veelal voorkomen tot een 
waterdiepte van zes meter. Om de hinder van waterplanten zo veel mogelijk te beperkten zou 
de waterdiepte van de roeibaan meer dan zes meter moeten bedragen. Voor zover bekend is 
dit nu al het geval. Zoals eerder vermeld leidt een groter aandeel van het diepe deel overigens 
tot een kleiner visbestand (en vice versa), zeker indien in het diepe deel perioden van 
zuurstofloosheid plaatsvinden. Gezien de doelstelling van zuiver water wordt aanbevolen het 
diepe deel van beide wateren intact te laten. 

 
- De aanwezigheid van het opmerkelijk kleine visbestand in De Bocht  kan niet direct verklaard 

worden op basis van de karakteristieken van het water. Het kleine visbestand in deze vijver 
blijkt ook uit hengelvangsten. In theorie mag verwacht worden dat de omvang van het 
visbestand in De Bocht gelijk kan zijn aan het bestand te Hazewinkel. Indien meer inzicht 
gewenst is in de oorzaken van dit kleine visbestand, dan is aan te bevelen aanvullend 
onderzoek te verrichten. Dit onderzoek kan gericht zijn op de aanwezigheid van plankton en 
benthivoor voedsel, de mogelijkheden tot voortplanting van vis en de mate van vervuiling van 
de waterbodem. Daarnaast kan ook in groter detail de verhouding tussen diep en ondiep 
water bepaald worden. Zoals vermeld bepaald deze verhouding in belangrijke mate de 
omvang van het aanwezige visbestand. 
 

- Het visbestand in Den Aerd verschilt sterk van omvang en soortensamenstelling met de 
andere twee plassen. De visgemeenschap is te typeren als een brasem-snoekbaars 
visgemeenschap, al is de omvang van het visbestand lager dan de draagkracht van dergelijke 
watertypes. De karakteristieken van het water komen overeen met het brasem-snoekbaars 
viswatertype, al is de voedselrijkdom (en daarmee draagkracht) waarschijnlijk lager. Er is 
vrijwel geen oevervegetatie, submerse vegetatie ontbreekt en er is sprake van troebel water. 
De doelstellingen met betrekking tot het beheer van de visstand in Den Aerd zijn niet bekend. 
Op dit moment voorziet de visstand waarschijnlijk in de behoefte van hengelaars aan een 
visrijk water waar voornamelijk op blankvoorn, brasem, karper, snoekbaars en mogelijk 
meerval gevist kan worden. 
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- Indien er de wens is de visstand in Den Aerd te laten evolueren naar een meer diverse 
visstand (meer soorten) met daarbij helderder water en meer plantengroei, dan lijken hiertoe 
mogelijkheden aanwezig (bijvoorbeeld de evolutie naar een snoek-blankvoorn viswatertype). 
Een dergelijke visgemeenschap zal waarschijnlijk wel kleiner van omvang zijn. Om tot een 
dergelijk viswatertype te komen dienen de oevers dusdanig ingericht te worden dat emerse 
vegetatie zich kan ontwikkelen (soorten als liesgras, riet, zegge e.d.). Bij voorkeur heeft het 
areaal aan emerse vegetatie een bedekking van 5% van het wateroppervlak (ref. 10). 
Dergelijke vegetatie biedt paai-, opgroei- en schuilmogelijkheden. Vooral voor juveniele 
snoeken is dit van belang. 
De ontwikkeling van submerse vegetatie is sterk afhankelijk van het doorzicht. Zoals bij 
Hazewinkel en De Bocht te zien is, kunnen waterplanten bij voldoende doorzicht voorkomen 
tot een diepte van wel zes meter. Vanwege het lage doorzicht in Den Aerd komt submerse 
vegetatie niet voor. Om de ontwikkeling van submerse vegetatie mogelijk te maken zou het 
doorzicht sterk moeten toenemen, aangezien de waterdiepte vanaf de kant snel toeneemt. 
Bevorderende maatregelen ten behoeve van submerse vegetatie zijn het aanleggen van 
ondiepe zones (bij een lager doorzicht kan de lichtval hierbij al de waterbodem bereiken) en 
mogelijk het beperken van het bestand bodemwoelende vis (planten kunnen zich niet wortelen 
en opwerveling van slib zorgt voor een verminderd doorzicht). Alvorens dergelijke 
maatregelen genomen worden, wordt aanbevolen in eerste instantie een uitgebreide 
systeemanalyse uit te voeren, waarbij factoren als fosfaat belasting, fosfaatmobilisatie uit de 
waterbodem, interne en externe belasting en overige factoren onderzocht worden (ref. 10). 
Aan de hand van een dergelijke analyse kan vastgesteld worden in hoeverre helder, 
plantenrijk water en de daarbij behorende visgemeenschappen tot de mogelijkheden horen. 

 
- Het is niet bekend of er in Den Aerd sprake is van herbepotingen buiten de reguliere 

bepotingen om. Gezien de natuurlijke rekrutering die bij de meest voorkomende soorten reeds 
plaatsvindt en de goede doorgroei mogelijkheden naar grotere lengteklassen, lijkt het voor 
soorten als brasem en blankvoorn niet noodzakelijk herbepotingen uit te voeren. De 
uitzettingen van sterk biotoopgebonden vissoorten zoals (juveniele) snoek zijn weinig zinvol 
doordat geschikt habitat voor deze soorten ontbreekt. Indien geschikt habitat aanwezig is 
maar de soort ontbreekt, dan zou overwogen kunnen worden de soort te herbepoten ten 
behoeve van de introductie van de soort. 

 
- Met betrekking tot herbepotingen van zesweekse snoek in de wateren Hazewinkel en Den 

Bocht is het de vraag in hoeverre deze noodzakelijk zijn. In 2011 bleek bij de bemonstering 
van de Grote Vijver en Kleine Vijver te Battenbroek dat het snoekbestand in beide vijvers 
gelijk van omvang was. In de Kleine Vijver werd wel snoek uitgezet, in de Grote Vijver niet. De 
ontwikkeling van met name populaties van biotoopgebonden vissoorten, zoals snoek, is 
overigens sterker afhankelijk van de inrichting van een water dan van uitzettingen (ref. 11). 
Om die reden lijkt het dan ook niet (langer) noodzakelijk de herbepotingen van snoek voort te 
zetten. 
 

- De wateren Hazewinkel en De Bocht wateren via een overloop af naar de Zwarte Beek, die 
uitmondt in de Rupel. Uit het onderzoek is gebleken dat in ieder geval te Hazewinkel er 
periodiek (bij hoog water) intrek mogelijkheden voor vis zijn. Met betrekking tot het beheer van 
de visstand is het interessant om de in- en uittrekmogelijkheden te inventariseren en vast te 
stellen in hoeverre er daadwerkelijk in- en uittrek van vis plaatsvindt.  Enerzijds kan een 
dergelijk onderzoek zich richten op het aanbod van vis, oftewel vis die vanuit de Rupel de 
Zwarte Beek optrekt en anderzijds op de uittrek van vis. Vooral voor een soort als paling, een 
soort die jaarlijks wordt bepoot, zijn uittrekmogelijkheden van belang teneinde te kunnen 
bijdragen aan de populatie van deze soort. Intrekmogelijkheden zijn in het bijzonder van 
belang indien blijkt dat vis via de Zwarte Beek vanuit de Rupel optrekt.  
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- In Den Aerd is er waarschijnlijk sprake van relatief veel intrek van jonge paling. Met betrekking 
tot het beheer van de visstand is het interessant te onderzoeken in hoeverre deze intrek 
plaatsvindt en of ook andere soorten (in grote aantallen) intrekken. Mogelijk kunnen de 
bevindingen van een dergelijk onderzoek voor vergelijkbare wateren gebruikt worden. Wel 
dient opgemerkt te worden dat de situatie in Den Aerd wezenlijk anders is dan in Hazewinkel 
en De Bocht, als gevolg van de hogere voedselrijkdom. 
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Soortenlijst zoete wateren en FAME-indeling voor gilden 
 

Nederlandse naam Wetenschappelijke naam Stromingsgilde 

Aal Anguilla anguilla EURY 
Alver Alburnus alburnus EURY 
Baars Perca fluviatilis EURY 
Barbeel Barbus barbus RH 
Beekforel Salmo trutta fario RH 
Beekprik Lampetra planeri RH 
Bermpje Barbatula barbatula RH 
Bittervoorn Rhodeus sericeus LI 
Blankvoorn Rutilus rutilus EURY 
Bot Platichthys flesus LI 
Brasem Abramis brama EURY 
Driedoornige stekelbaars Gasterosteus aculeatus EURY 
Elft Alosa alosa RH 
Elrits Phoxinus phoxinus RH 
Fint Alosa fallax RH 
Gestippelde alver Alburnoides bipunctatus RH 
Giebel Carassius gibelio EURY 
Grote marene Coregonus lavaretus EURY 
Grote modderkruiper Misgurnus fossilis LI 
Houting Coregonus oxyrinchus LI 
Karper Cyprinus carpio EURY 
Kleine modderkruiper Cobitis taenia EURY 
Kolblei Blicca bjoerkna EURY 
Kopvoorn Leuciscus cephalus RH 
Kroeskarper Carassius carassius LI 
Kwabaal Lota lota EURY 
Meerval Silurus glanis EURY 
Pos Gymnocephalus cernuus EURY 
Rivierdonderpad Cottus gobio RH 
Riviergrondel Gobio gobio RH 
Rivierprik Lampetra fluviatilis RH 
Roofblei (exoot) Aspius aspius EURY 
Rietvoorn Scardinius erythrophthalmus LI 
Serpeling Leuciscus leuciscus RH 
Sneep Chondrostoma nasus RH 
Snoek Esox lucius EURY 
Snoekbaars Sander lucioperca EURY 
Spiering Osmerus eperlanus LI 
Steur Acipenser sturio RH 
Tiendoornige stekelbaars Pungitius pungitius LI 
Vetje Leucaspius delineatus LI 
Vlagzalm Thymallus thymallus RH 
Winde Leuciscus idus RH 
Zalm Salmo salar RH 
Zeeforel Salmo trutta trutta RH 
Zeelt Tinca tinca LI 
Zeeprik Petromyzon marinus RH 
 
  



  
 

Toelichting bij de tabel  
De bovenstaande indeling is afgeleid voor het FAME-project. De afkorting FAME staat voor Fish-
based Assessment Method for the Ecological status of European rivers. De soorten in de tabel zijn 
voor stagnante en stromende Nederlandse zoete wateren geselecteerde soorten uit de totale FAME-
lijst. Alleen de indeling naar stromingsgilde is voor het onderhavige project relevant en is daarom in de 
tabel opgenomen. Onderstaand worden de gilden kort toegelicht. Voor de volledige indeling en een 
uitgebreide toelichting wordt verwezen naar ref. 2. 
 
Stromingsgilde 
LI Limnofiel; voorkeur voor stilstaand water 
RH Rheofiel; voorkeur voor stromend water 
EURY Eurytoop; zonder voorkeur voor stilstaand of stromend water 
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Coördinaten bemonsterde trajecten en beviste oppervlakten 
 

 

Water Deelgebied Traject X begin Y begin X eind Y eind Bevist oppervlak (ha) Inspanning (%)

Hazewinkel Oeverzone EL1 152401 194775 152290 194966 0,0300

EL2 151300 195231 151256 195340 0,0300

EL3 151030 195537 150841 195615 0,0300

EL4 151750 194892 151984 194793 0,0375

0,1275 14,7%

Ondiep (tot 9 m) ZE1 151750 194886 - - 0,4779

ZE2 152093 195006 - - 0,5949

ZE3 151779 195300 - - 0,3620

ZE4 151018 195553 - - 0,3874

1,8222 6,9%

Diep (> 9 m) SK1 151261 195510 150673 195500 0,6200

SK2 151028 195321 151764 195009 0,8000

SK3 152294 194855 151598 195411 0,9400

2,3600 6,4%

Hazewinkel fuiken Schietfuiken 150496 195417 150800 195296 n.v.t. n.v.t.

Den Bocht Oeverzone EL1 151092 195692 151080 195664 0,0300

EL2 151658 195683 151767 195862 0,0300

EL3 151631 196051 151495 196208 0,0300

EL4 151212 196186 151156 196023 0,0300

0,1200 33,3%

Ondiep (tot 9 m) ZE1 151298 195649 - - 0,3224

ZE2 151639 195670 - - 0,3659

ZE3 151059 195859 - - 0,2429

0,9312 6,1%

Diep (> 9m) SK1 151271 196193 151695 195751 0,6200

SK2 151203 195744 151769 195918 0,6000

1,2200 6,5%

Den Bocht fuiken Schietfuiken 151382 196295 151212 196189 n.v.t. n.v.t.

Den Aerd Oeverzone EL1 173794 235094 173735 234918 0,0375

EL2 174091 234842 174077 235009 0,0300

EL3 173873 235249 173947 235469 0,0300

EL4 173820 235379 173755 235184 0,0300

0,1275 44,0%

Open water ZE1 173765 235147 - - 0,4816

ZE2 173955 235472 - - 0,4024

ZE3 173995 235194 - - 0,4573

ZE4 174100 234963 - - 0,6149

ZE5 173712 234970 - - 0,4781

2,4343 14,9%

Den Aerd fuiken Schietfuiken 173839 234965 173765 235147 n.v.t. n.v.t.
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Ligging bemonsterde trajecten 
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Lengtefrequentieverdeling Hazewinkel
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Ruwe vangstgegevens 
 
In navolgende tabellen zijn de ruwe vangstgegevens weergegeven als gevangen aantallen en 
biomassa (op basis van standaard lengte-gewicht relatie) per bemonsterd traject.  
 
 
Hazewinkel 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vissoort \ traject EL1 EL2 EL3 EL4 SK1 SK2 SK3 ZE1 ZE2 ZE3 ZE4 Schietfuiken Totaal

Aal/Paling 9 8 17 22 1 1 4 1 20 83

Baars 25 76 70 38 4 768 329 129 102 36 569 960 3105

Blankvoorn 1 3 3 19 25 1609 70 26 248 24 633 13 2674

Bot 1 1

Brasem 2 11 263 10 12 111 21 730 27 1187

Driedoornige Stekelbaars 2 5 3 25 30 7 71

Karper 1 1 2 1 5

Kleine Modderkruiper 1 1

Pos 4 4 21 28 2 15 67 138 254 18 69 67 687

Rietvoorn/Ruisvoorn 2 4 1 4 7 26 5 10 59

Snoek 2 6 1 3 9 4 2 5 32

Snoekbaars 1 1

Winde 1 1

Zeelt 1 3 2 6

Zonnebaars 24 12 14 12 5 57 8 4 8 143

Totaal 69 116 129 128 42 2661 486 387 753 136 2047 1101 8056

Vissoort \ traject EL1 EL2 EL3 EL4 SK1 SK2 SK3 ZE1 ZE2 ZE3 ZE4 Schietfuiken Totaal

Aal/Paling 404,7 1307,1 1620,7 1429,5 77,8 358,7 1571,3 252,7 7859,8 14882

Baars 153,1 527,1 502,6 244,7 44,6 8115,7 3057,8 1185,2 1881,1 456,4 6278,9 7585,3 30032

Blankvoorn 1,6 6,0 4,2 45,9 104,7 33354,5 728,1 2018,8 12356,9 91,0 1979,5 57,4 50749

Bot 24,8 25

Brasem 5,4 44,0 5841,6 36,6 3012,8 2766,9 63,5 2298,6 105,2 14175

Driedoornige Stekelbaars 2,6 4,4 3,0 33,8 48,3 10,9 103

Karper 2,9 10937,9 24,3 10,2 10975

Kleine Modderkruiper 2,9 3

Pos 13,8 13,4 79,2 61,0 15,6 40,4 128,3 339,8 772,8 48,5 288,7 203,7 2005

Rietvoorn/Ruisvoorn 25,8 3,9 1,8 4,7 106,5 886,5 46,1 98,1 1173

Snoek 764,0 1076,7 344,4 1808,1 3560,4 1416,7 606,1 5489,4 15066

Snoekbaars 76,1 76

Winde 5,6 6

Zeelt 5,1 5,1 16,1 26

Zonnebaars 132,7 87,7 53,0 29,1 10,0 156,2 107,0 4,5 71,1 651

Totaal 1503,7 3026,9 2622,0 1825,7 208,9 60252,0 4324,0 11978,3 20198,1 1355,5 16759,1 15893,4 139948

Ruwe vangst (biomassa gram)

Ruwe vangst (aantallen)



  
 

Den Bocht 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vissoort \ traject EL1 EL2 EL3 EL4 SK1 SK2 ZE1 ZE2 ZE3 Schietfuiken Totaal

Aal/Paling 5 5

Baars 52 51 41 8 6 4 42 26 169 474 873

Bittervoorn 4 1 5

Blankvoorn 1 83 7 5 23 29 148

Brasem 2 3 5 2 1 13

Driedoornige Stekelbaars 3 2 1 6

Giebel 1 1

Karper 1 1 2

Kleine Modderkruiper 1 1

Pos 2 15 2 20 48 87

Rietvoorn/Ruisvoorn 1 2 3

Snoek 5 2 3 1 11

Zeelt 4 4 1 9

Zonnebaars 7 4 3 14

Totaal 66 61 43 10 92 16 69 43 220 558 1179

Vissoort \ traject EL1 EL2 EL3 EL4 SK1 SK2 ZE1 ZE2 ZE3 Schietfuiken Totaal

Aal/Paling 3214,1 3214,1

Baars 628,3 765,6 648,9 100,6 38,2 28,1 432,9 353,7 2334,2 6818,6 12149,3

Bittervoorn 3,6 1,6 5,2

Blankvoorn 6,4 621,5 45,3 25,7 148,8 288,9 1136,6

Brasem 4821,2 8,8 12,8 3,3 1,5 4847,7

Driedoornige Stekelbaars 2,3 2,6 0,2 5,1

Giebel 1652,5 1652,5

Karper 14,1 4386,8 4401,0

Kleine Modderkruiper 1,9 1,9

Pos 2,3 83,6 10,7 99,1 384,5 580,0

Rietvoorn/Ruisvoorn 30,8 331,3 362,1

Snoek 1021,9 1120,4 2075,2 264,9 4482,3

Zeelt 31,5 55,8 311,3 398,6

Zonnebaars 13,6 8,4 6,3 28,2

Totaal 1691,6 1974,9 980,2 2064,5 5482,9 84,5 542,9 420,0 4665,2 15357,8 33264,6

Vangst (aantallen)

Vangst (biomassa gram)



  
 

Den Aerd 
 

 

Vissoort \ traject EL1 EL2 EL3 EL4 ZE1 ZE2 ZE3 ZE4 ZE5 Schietfuiken Totaal

Aal/Paling 1 47 6 1 1 1 57

Baars 14 5 10 17 1 1 6 54

Blankvoorn 1 2 4 1125 1712 123 98 1127 3 4194

Brasem 2 2057 412 872 789 3968 20 8120

Hybride 117 9 126

Karper 1 1 1 3

Kolblei 1 3 4 3 11

Meerval 3 1 4

Pos 1 1

Snoek 1 1

Snoekbaars 8 2 2 22 34

Zeelt 1 1 2

Zonnebaars 11 11

Totaal 16 70 22 18 3184 2246 1011 902 5097 53 12619

Vissoort \ traject EL1 EL2 EL3 EL4 ZE1 ZE2 ZE3 ZE4 ZE5 Schietfuiken Totaal

Aal/Paling 195,6 7695,1 1253,3 127,5 569,4 655,3 10496,1

Baars 132,8 82,2 425,7 410,1 7,5 433,3 1106,3 2598,0

Blankvoorn 43,7 1,8 17,2 11010,8 29136,8 2396,1 2821,9 14033,9 93,9 59556,2

Brasem 7,1 35867,9 42381,9 158070,9 63305,6 54254,9 351,4 354239,8

Hybride 5755,9 480,3 6236,2

Karper 161,5 9800,6 10937,9 20899,9

Kolblei 91,4 418,7 482,7 418,7 1411,5

Meerval 25,5 13712,1 13737,6

Pos 2,6 2,6

Snoek 8590,6 8590,6

Snoekbaars 314,1 4790,4 5049,1 2703,1 12856,6

Zeelt 429,0 1110,1 1539,1

Zonnebaars 26,4 26,4

Totaal 372,1 7838,2 2286,7 537,6 60682,2 78810,8 180657,6 82754,8 73337,9 4912,6 492190,6

Vangst (aantallen)

Vangst (biomassa gram)
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Bestandschattingen Deelgebieden 
 
Hazewinkel Ondiep 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Biomassa in kg/ha
Gilde Vissoort Totaal 0+  >0+-15 16-25 26-40  >40

Eurytoop Aal/Paling               1,3         -         -         -         -         1,3         
Baars                    6,7         1,8         3,6         0,9         0,5         -         
Blankvoorn               11,3       1,6         0,5         4,1         5,1         -         
Brasem                   5,6         1,7         0,2         -         -         3,7         
Driedoornige stekelbaars 0,1         -         0,1         -         -         -         
Karper                   0,0         0,0         -         -         -         -         
Pos                      1,0         0,8         0,2         -         -         -         

Limnofiel Bot 0,0         -         0,0         -         -         -         
Rietvoorn/Ruisvoorn      0,8         0,0         0,3         0,5         -         -         

Rheofiel Winde                    0,0         0,0         -         -         -         -         
Exoot Zonnebaars 0,2         0,1         0,1         -         -         -         

Subtotaal 27,0       6,0         5,0         5,5         5,6         5,0         

    ecologische indeling voor snoek

Totaal 0-15 16-35 36-44 45-54 >54

Eurytoop Snoek 7,6         -         0,6         3,3         0,5         3,2         
Totaal 34,6       

0,0 = <0,05 kg/ha; - = niet aangetroffen

Aantal/ha
Gilde Vissoort Totaal 0+  >0+-15 16-25 26-40  >40

Eurytoop Aal/Paling               3            -         -         -         -         3            
Baars                    573        281        283        8            1            -         
Blankvoorn               638        527        66          25          19          -         
Brasem                   600        565        32          -         -         3            
Driedoornige stekelbaars 40          -         40          -         -         -         
Karper                   2            2            -         -         -         -         
Pos                      329        307        22          -         -         -         

Limnofiel Bot 1            -         1            -         -         -         
Rietvoorn/Ruisvoorn      33          6            19          8            -         -         

Rheofiel Winde                    1            1            -         -         -         -         
Exoot Zonnebaars 47          43          4            -         -         -         

Subtotaal 2.267     1.732     467        41          20          6            

    ecologische indeling voor snoek

Totaal 0-15 16-35 36-44 45-54 >54

Eurytoop Snoek 14          -         3            9            1            1            
Totaal 2.281     

0 = <0,5 stuks/ha; - = niet aangetroffen



  
 

Hazewinkel Diep 
 

 
 
  

Biomassa in kg/ha
Gilde Vissoort Totaal 0+  >0+-15 16-25 26-40  >40

Eurytoop Aal/Paling               0,3         -         -         -         0,1         0,3         
Baars                    6,0         1,9         3,8         0,2         0,2         -         
Blankvoorn               18,1       0,6         7,6         9,9         -         -         
Brasem                   4,0         0,4         0,3         -         -         3,3         
Driedoornige stekelbaars 0,0         -         0,0         -         -         -         
Karper                   7,7         -         -         -         -         7,7         
Pos                      0,1         0,1         0,0         -         -         -         
Snoekbaars               0,0         -         -         0,0         -         -         

Exoot Zonnebaars 0,0         0,0         -         -         -         -         
Subtotaal 36,2       3,0         11,7       10,1       0,3         11,3       

    ecologische indeling voor snoek

Totaal 0-15 16-35 36-44 45-54 >54

Eurytoop Snoek 1,2         -         0,1         0,2         -         0,9         
Totaal 37,4       

0,0 = <0,05 kg/ha; - = niet aangetroffen

Aantal/ha
Gilde Vissoort Totaal 0+  >0+-15 16-25 26-40  >40

Eurytoop Aal/Paling               1            -         -         -         1            1            
Baars                    583        257        324        1            1            -         
Blankvoorn               902        213        508        182        -         -         
Brasem                   151        106        43          -         -         2            
Driedoornige stekelbaars 3            -         3            -         -         -         
Karper                   1            -         -         -         -         1            
Pos                      45          43          1            -         -         -         
Snoekbaars               1            -         -         1            -         -         

Exoot Zonnebaars 3            3            -         -         -         -         
Subtotaal 1.690     622        879        184        2            4            

    ecologische indeling voor snoek

Totaal 0-15 16-35 36-44 45-54 >54

Eurytoop Snoek 2            -         1            1            -         1            
Totaal 1.692     

0 = <0,5 stuks/ha; - = niet aangetroffen



  
 

Den Bocht Ondiep 
 

 
 
  

Biomassa in kg/ha
Gilde Vissoort Totaal 0+  >0+-15 16-25 26-40  >40

Eurytoop Baars                    4,2         0,1         4,0         0,1         -         -         
Blankvoorn               0,2         0,0         0,2         -         -         -         
Brasem                   0,0         0,0         -         -         -         -         
Driedoornige stekelbaars 0,0         0,0         0,0         -         -         -         
Karper                   0,0         0,0         -         -         -         -         
Pos                      0,3         0,0         0,2         -         -         -         

Limnofiel Bittervoorn              0,0         -         0,0         -         -         -         
Exoot Zonnebaars 0,0         0,0         0,0         -         -         -         

Subtotaal 4,7         0,1         4,4         0,1         -         -         

    ecologische indeling voor snoek

Totaal 0-15 16-35 36-44 45-54 >54

Eurytoop Snoek 2,8         -         0,4         0,5         -         1,9         
Totaal 7,5         

0,0 = <0,05 kg/ha; - = niet aangetroffen

Aantal/ha
Gilde Vissoort Totaal 0+  >0+-15 16-25 26-40  >40

Eurytoop Baars                    318        19          298        1            -         -         
Blankvoorn               38          8            30          -         -         -         
Brasem                   11          11          -         -         -         -         
Driedoornige stekelbaars 4            1            3            -         -         -         
Karper                   1            1            -         -         -         -         
Pos                      50          4            46          -         -         -         

Limnofiel Bittervoorn              1            -         1            -         -         -         
Exoot Zonnebaars 19          1            17          -         -         -         

Subtotaal 442        45          395        1            -         -         

    ecologische indeling voor snoek

Totaal 0-15 16-35 36-44 45-54 >54

Eurytoop Snoek 4            -         1            1            -         1            
Totaal 446        

0 = <0,5 stuks/ha; - = niet aangetroffen



  
 

Den Bocht Diep 
 

 
 

Biomassa in kg/ha
Gilde Vissoort Totaal 0+  >0+-15 16-25 26-40  >40

Eurytoop Baars                    0,1         0,0         0,0         -         -         -         
Blankvoorn               0,7         0,1         0,6         0,0         -         -         
Brasem                   6,6         0,0         -         -         -         6,6         
Kleine modderkruiper 0,0         -         0,0         -         -         -         
Pos                      0,0         0,0         -         -         -         -         
Totaal 7,4         0,1         0,6         0,0         -         6,6         

0,0 = <0,05 kg/ha; - = niet aangetroffen

Aantal/ha
Gilde Vissoort Totaal 0+  >0+-15 16-25 26-40  >40

Eurytoop Baars                    10          6            4            -         -         -         
Blankvoorn               92          18          73          1            -         -         
Brasem                   6            3            -         -         -         3            
Kleine modderkruiper 1            -         1            -         -         -         
Pos                      2            2            -         -         -         -         
Totaal 111        29          78          1            -         3            

0 = <0,5 stuks/ha; - = niet aangetroffen




