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1. Situering 
De Meetjeslandse kreken in de streek van Sint-Laureins maken deel uit van het 
zeekleigebied, dat zich uitstrekt over gans Zeeuws-Vlaanderen tot diep in de provincie Oost-
Vlaanderen. De grillige krekenstelsels zijn restanten van vroegere zeestroomgeulen uit de 
16de eeuw die door latere bedijkingen en inpoldering van elkaar werden afgesneden. 
Het beheer wordt waargenomen door het Polderbestuur van de Generale Vrije Polder.  
De jacht- en visrechten worden door dit bestuur openbaar verpacht. Omwille van de 
uitgestrektheid aan open water en de natuurlijke omgeving huurt de Provinciale Visserij-
commissie het visrecht van verschillende van deze kreken waardoor het hengelen in die 
kreken een openbaar karakter heeft. Zo was in de jaren ’80 het visrecht van de 
Oostpolderkreek al een eerste keer door de PVC gehuurd  
Andere kreken volgden later op: de Hollandergatkreek in 1987, de Boerekreek in 1991, de 
Roeselarekreek in 1992 en vanaf 2006 de Val, de Molenkreek en de Oudemanskreek. 
Een sterke aanslibbing van de Oostpolderkreek door onder andere afspoeling van 
meststoffen van de aanpalende akkers en lozingen van rioolwater uit de naburige dorpen 
leidden dikwijls tot kritieke lage zuurstofwaarde en beperkte (1985 en 1988) of ernstige (1987 
– cf. Samsoen,1987) vissterfte. Door de verdere aanslibbing, een sterke verruiging, het 
toegroeien van de rietkragen en een te geringe waterstand werd het afhuren van de kreek 
gestopt in 2004. Na een grondige ruiming van het slib en een herinrichting in 2013 werd het 
visrecht van de Oostpolderkreek in 2014 opnieuw afgehuurd tezamen met dat van de 
Mesurekreek.  
Een nieuw visstandonderzoek, door middel van elektrovisserij en fuiknetvisserij, werd dan in 
2014 uitgevoerd om een actueel beeld van de visstand van deze twee kreken te verkrijgen. 

2. Methodiek 
Reeds verscheidene jaren wordt in Oost-Vlaanderen visserijkundig onderzoek verricht in de 
openbare hengelwateren door het Provinciaal Centrum voor Milieuonderzoek in 
samenwerking met de Provinciale Visserijcommissie van Oost-Vlaanderen en het 
Agentschap voor Natuur en Bos. Dit onderzoek vormt de wetenschappelijke onderbouwing 
van een verantwoord beheer van het Oost-Vlaamse visserijpatrimonium. Het onderzoek 
omvat de studie van de visstand aan de hand van visstandopnamen door elektrische 
afvissingen, afslepingen met de zegen en/of fuikvisserij op de diverse openbare 
hengelplaatsen. Hierbij worden de grootte, de samenstelling en de opbouw van deze 
visstanden nagegaan. 

2.1. Elektrovisserij 
Bij het elektrisch afvissen wordt via een stroomgroep en een gelijkrichter een spanningsveld 
in het water opgewekt tussen een positieve en negatieve pool, wat verdovend werkt op de 
vis. De negatieve pool of kathode bestaat uit een platte stroomgeleidende koperen 
gevlochten draad. Bij afvissingen vanuit de boot bevindt de kathode zich achter de boot op 
het einde van een kabel. De positieve pool bestaat uit een schepnet met geïsoleerde steel 
en metalen ring voorzien van een vangnet. Met dit schepnet wordt vooraan de boot gevist 
door langzaam tegen de stroming in de oeverzone af te varen. Er wordt een zo hoog 
mogelijke vangstefficiëntie nagestreefd door met tussenpozen de positieve pool onder water 
te dompelen, waardoor de daar aanwezige vis tijdelijk verdoofd wordt. De verdoofde vis 
wordt direct uit het water geschept en verzameld in een grote kuip met water waar hij kan 
bekomen. Bij elektrische afvissingen worden alle vissoorten gevangen ongeacht de grootte, 
maar de hoeveelheid gevangen vis ligt beduidend lager dan bij afslepingen omdat de beviste 
oppervlakte in totaal veel kleiner is en door het wegvluchten van de vis uit de zone vóór de 
verdovingszone (schrikzone genaamd) waar de stroom gevoeld wordt, maar niet verdovend 
werkt. Het ononderbroken onder stroom zetten van het gekozen beektraject zou meer vis 
verjagen door het wegvluchten uit de schrikzone. 
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2.2. Fuiken 
Fuiken zijn passieve visbemonsteringstechnieken, die gedurende een welbepaalde tijd 
(meestal één tot meerdere dagen) in het water geplaatst worden.  
De gewone fuik 

Een gewone fuik bestaat uit één of twee vleugels (geleidingsnet), het voorlijf, het middenlijf 
en de kub. De vleugels dienen om de vis in de fuik te leiden. De fuik wordt opengehouden 
door 5 à 7 hoepels. In het tunnelvormige gedeelte van een fuik zijn 2-3 trechtervormige 
stukken netwerk ("enkels") geknoopt, die uitlopen in een nauwe opening ("keel") om te 
voorkomen dat de vissen terugzwemmen. Het geleidingsnet staat meestal loodrecht op de 
oever. De bovenreep raakt het wateroppervlak en is voorzien van drijvers. De onderreep is 
verzwaard met een loodlijn en dient een goed contact met de bodem te hebben. 
De schietfuik 
Een schietfuik is over het algemeen groter dan een gewone fuik en onderscheidt zich 
daarvan ook door het ontbreken van vleugels en door het feit dat de twee fuiken (gescheiden 
door een geleidingsnet) tegenover elkaar worden geplaatst. Schietfuiken zijn in het bijzonder 
geschikt voor wateren met diepten van meer dan één meter. Schietfuiken zijn een bruikbaar 
middel voor het bemonsteren van de vis nabij de bodem (voor zover daar in de 
zomermaanden géén stratificatie optreedt met zuurstofloze waterlagen nabij de bodem). Om 
een beeld op te bouwen van de aanwezige bodemvissen worden schietfuiken gedurende 
een beperkte periode op verschillende plaatsen van het water geplaatst.  

3. Het visstandonderzoek 
In tabel 1 zijn de specificaties van de uitgevoerde afvissingen weergegeven. 
De beviste oeverstroken en de verschillende fuikbemonsteringsplaatsen zijn aangegeven op 
de kaarten van bijlage 3.  
Twee geulen in de brede rietkraag aan de zuidelijke oever van de Oostpolderkreek (EF1) 
werden vanuit een boot bevist met een elektrovisserijtoestel van het type LR24 electrofisher 
van Smith Root. Er is gevist met één elektrode. 
Bodemvissen zijn in de Oostpolderkreek gevangen met zes schietfuiken (FK 01-FK 06) met 
identieke afmetingen (hoogte eerste hoepel, 75 cm).  
De Mesurekreek werd enkel onderzocht met drie schietfuiken (FK 01-FK 03). Het winderige 
en onweerachtige weer liet geen elektrische afvissing meer toe op deze kreek. 
De gevangen vissen werden telkens gesorteerd, gemeten en gewogen, en vervolgens weer 
in het betrokken water teruggezet. 

3.1. Vangstresultaten 
De vangstresultaten van de afvissingen worden weergegeven in de tabellen 2-4. 

Tabel 2 geeft de aangetroffen vissoorten weer per onderzoekstrook en aangewende 
onderzoeksmethode. Tabel 3 geeft de globale vangst van de onderzoeken van 21 en 23 
oktober 2014 weer. De effectieve vangst (CPUE= catch per unit effort) per visserijmethode 
en waterloop, wordt in tabel 4 weergegeven. Een samenvatting (minimale, maximale en 
gemiddelde waarde) van de metingen (lengte en gewicht) op de gevangen vissen wordt 
weergegeven in tabel 5.  
Tabel 6 geeft een samenvatting weer van de vangsten van vroegere onderzoeken op de 
Oostpolderkreek.  
De lengtefrequentie en de lengte/gewichtsrelatie van de gevangen vissen uit de verschillende 
onderzoeksperioden worden grafisch voorgesteld in de figuren 1-29. 

Bij de onderzoeken van 21 en 23 oktober 2014 zijn op de Oostpolderkreek in totaal 339 
exemplaren gevangen met een totaal gewicht van 41 kg (cf. tabel 3).  
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De vangstopbrengst van de drie schietfuiken op de Mesurekreek is veel geringer met in 
totaal 38 exemplaren en een totaal gewicht van 29 kg. 

Er werden twaalf vissoorten gevangen in de Oostpolderkreek (cf. tabellen 2 en 3), namelijk: 
driedoornige stekelbaars, baars, blankvoorn, blauwbandgrondel, brasem, giebel, kolblei, 
rietvoorn, snoek, snoekbaars en vetje.  
In de Mesurekreek werden slechts vijf vissoorten gevangen, namelijk: baars, brasem, kolblei, 
rietvoorn en snoekbaars. 

3.2. Bespreking 

3.2.1. Aantal- en gewichtsverdeling van de gevangen vissen 
DE OOSTPOLDERKREEK 

In de Oostpolderkreek zijn rietvoorn, brasem en baars met vergelijkbare aantallen de meest 
gevangen soorten (respectievelijk 18,6 ; 17,7 en 16,5%). Brasem valt hierbij op door de 
vangst van voornamelijk kleine exemplaren (6,8-10.2 cm). Giebel, kolblei, blankvoorn en 
karper werden ook nog in redelijk aantallen (7,4 tot 10,6 %) gevangen. 
Qua biomassa is karper met een gewichtpercentage van 35% dominant, gevolgd door giebel 
(25%) en snoek (16%). Uiteraard weegt de grootte van de meeste van deze vissen door in 
het gewichtsaandeel van de vissoorten.  
De overige soorten (driedoornige stekelbaars, blauwbandgrondel, snoekbaars en vetje) zijn 
eerder in beperkte aantallen of (zeer) lage biomassa aangetroffen.  

Vergeleken met de vroegere visserijonderzoeken (Samsoen, 1989 & 1992 ; Van Thuyne & 
Samsoen, 2004) worden in de Oostpolderkreek een aantal trends vastgesteld ondanks dat 
de afvissingen niet op dezelfde wijzen of met dezelfde tuigen werden uitgevoerd.  

De vangstopbrengsten van de elektrovisserij en van de fuikvisserij (cf. tabel 6) zijn per 
methode vergelijkbaar, namelijk 76 -80 kg bij de elektrovisserij en 23-34 kg bij fuikonderzoek. 
De soortensamenstelling verschilt wel in het al dan niet aantreffen van bepaalde soorten of in 
een verschil in densiteit per aangetroffen soort. Vijf van de 16 in totaal waargenomen 
vissoorten zijn bij alle onderzoeken steeds teruggevangen, namelijk baars, blankvoorn, 
karper, kolblei en rietvoorn.  

Kolblei en karper werden beide steeds goed gevangen bij alle onderzoeken. Kolblei was de 
meest gevangen vissoort in 1985 en 2003 maar werd ook in redelijk aantallen gevangen in 
1992 en 2014. Karper, namelijk het Boerenkarpertype zo typisch voor het krekengebied, 
werd steeds teruggevonden en maakte steeds de grootste biomassa uit bij alle onderzoeken. 
Baars werd bij alle onderzoeken in vergelijkbare aantallen (niet procentueel) teruggevonden. 
Blankvoorn werd eveneens in redelijk aantallen gevangen, zij het dan toch in mindere mate 
in 2003 en 2014 ten opzichte van de eerdere onderzoeken van 1985 en 1992.  

Duidelijke verschillen worden dan wel bij giebels en rietvoorn vastgesteld, deze soorten 
werden in 2014 meer gevangen dan bij de voorgaande onderzoeken. De twee als 
kroeskarper genoemde exemplaren van 1985 zijn eigenlijk giebels. Ze plotten volledig 
binnen de exemplarenreeks van giebel uit 2014.  
Het hoge aantal brasems in 2014 is het gevolg van de hoge vangst van jonge exemplaren en 
wijst op een voorlopige herstel na de slibruiming dan wel op een betere brasempopulatie. In 
1992 werden wel verschillende jaarklassen van brasem gevangen zonder echter een 
homogeen populatie te vormen (zie verder bij de bespreking per soort).  

De overige soorten zijn eerder in beperkte aantallen aangetroffen. 
Snoek wordt wel in drie van de vier onderzoeken in beperkte aantallen en van verschillende 
lengtes teruggevonden. Driedoornige stekelbaars werd enkel bij de laatste twee 
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onderzoeken sporadisch aangetroffen. Nieuwe gevangen soorten in 2014 zijn 
blauwbandgrondel, snoekbaars en vetje.  

Paling, pos, winde en zeelt werden niet meer gevangen in 2014. Paling werd beperkt 
aangetroffen bij de eerdere onderzoeken. Pos, winde en zeelt werden slechts sporadisch 
aangetroffen in één of twee van de vier onderzoeken. 

DE MESUREKREEK 

In de Mesurekreek zijn de vijf aangetroffen soorten in twee van de drie fuiken gevangen. 
Brasem lijkt wel de meest voorkomende soort te zijn. Qua biomassa is naast brasem ook 
snoekbaars duidelijk vertegenwoordigd (21,5%) en dit omwille van zijn grootte. 

3.2.2. Schatting van de visstand 
De effectieve vangst (CPUE) is indicatief voor de dichtheid van de visstand.  
Voor de Oostpolderkreek leverden zowel de elektrische afvissingen als de fuikvisserij een 
matige vangst op van respectievelijk 50 vissen of 7,2 kg per 100 m afgeviste oever en 9 tot 
45 vissen of 1 tot 4,3 kg per fuikdag. Het hogere vangstaantal bij de elektrovisserij ten 
opzichte van de fuikvangsten is grotendeels toe te schrijven aan een merkelijk hogere vangst 
van voornamelijk jonge baarzen. Een hoger effectief vangstgewicht werd vooral bepaald 
door de vangst van enkele grote exemplaren van giebel, karper of snoek.  
Ook het onderzoek van 2003 vertoont een vergelijkbare visstand van 7 tot 21 vissen en 0.8 
tot 3.8 kg per fuikdag.  

3.2.3. Lengteklassen en lengte/gewichtsrelatie 
DE OOSTPOLDERKREEK 

De lengte en het gewicht van verschillende vissoorten uit de Oostpolderkreek van dit 
onderzoek in 2014 worden vergeleken met deze uit de voorafgaande onderzoeken.  
De lengteverdeling wordt per onderzoek afzonderlijk grafisch weergegeven, tenzij er te 
weinig gegevens voorhanden zijn.  
De lengte/gewichtsverdeling worden grafisch voorgesteld per seizoen (najaar of voorjaar) of 
in één grafiek bij gering aantal meetgegevens. 

De jaarklassen van de verschillende lengteclusters of clusters van de lengte/gewicht-
verdeling werden bepaald aan de hand van de gemiddelde totale gemeten lengte uit het 
groeionderzoek op basis van schubanalyses van exemplaren uit de elektrovisserij van 
24/10/1985 (cf. Van Brussel D., 1986). Waar geen gegevens beschikbaar waren uit dit 
groeionderzoek, worden de meetgegevens vergeleken met gemiddelde lengte of de 
standaardlengte per jaarklassen uit de literatuur (veelal uit Nederland namelijk: OVB- en 
STOWA-gegevens of Hofstede, 1974). 

Baars werd in 2014 in redelijk aantallen en van verschillende lengtes gevangen. Op basis 
van de gemiddelde totale gemeten lengte uit het groeionderzoek van 1985 zijn de 
lengteclusters (figuur 1) en groepering van metingen van de lengte/gewichtsverdeling van de 
baarzen uit 2014 (figuur 2 - bovenste grafiek) terug te brengen vijf jaarklassen, namelijk van 
0+ tot 3+ en de 5+.  
Bij de eerdere onderzoeken werd baars ook in redelijk aantallen gevangen. Het aandeel 
baarsjes van het jaar van het onderzoek (0+) in 2014 is echter aanzienlijk hoger dan bij de 
vroegere onderzoeksjaren, namelijk 48 % van de gevangen baarzen en respectievelijk 9% in 
1985, 38 % in 1992 en vermoedelijk geen in 2003. Ook de lengteklasse van deze 0+ 
baarsjes is hoger (8-11 cm) dan bij voorgaande jaren hetgeen, naast een sterkere 
rekrutering, ook op een betere groei wijst door een verbetering van de waterkwaliteit na de 
slibruiming in het najaar van 1013.  
De lengteverdelingen van de baarzen uit de voorjaarsonderzoeken (figuur 1 - onderste twee 
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grafieken) vertonen lagere overeenkomstige lengteklassen ten opzichte van deze uit de 
najaarsonderzoeken, vermoedelijk het gevolg van nog geen of een nog pas herstart van de 
groei. Zo nemen de lengteclusters van de baarzen uit maart 2003 duidelijk een intermediaire 
positie aan (cf. figuur 2 - onderste grafiek) ten opzichte van deze uit april 1992, waardoor de 
kleinste lengteklasse uit 2003 de 1+ exemplaren blijken te zijn, die in zomer en najaar nog 
een verdere groei zullen hebben.  
De machtsregressies van de lengte/gewichtsrelatie van de baarzen uit 2014 en uit 1992 zijn 
iets minder steiler dan de Nederlandse standaardregressielijn en wijzen dus op de iets 
tragere groei van de oudere exemplaren. Deze van 1985 is steiler dan de standaard-
regressielijn en indicatief voor een iets betere groei, vermoedelijk door een grotere 
aanwezigheid van oudere exemplaren, die niet meer zo talrijk voorkomen na de ernstige 
vissterfte van 17 november 1987. 

Blankvoorn werd iets minder frequent gevangen dan baars. Zoals bij baars worden de 
jaarklassen van de blankvoorns van 2014 bepaald aan de hand van de gemiddelde totale 
gemeten lengte uit het groeionderzoek van 1985 (figuur 3 - tweede grafiek) en de clusters  
van meetgegevens van de lengteverdeling (figuur 3) en de lengte/gewichtsverdeling van de 
blankvoorns uit 2014 (figuur 4 - bovenste grafiek). Bij de blankvoorns van 2014 worden vijf 
jaarklassen onderscheiden namelijk de 0+ / 1+ en de 3+ tot 5+. Het aandeel blankvoorntjes 
van het jaar van het onderzoek (0+) in 2014 is groter dan die van de vroegere 
onderzoeksjaren, namelijk 21 % van de gevangen baarzen ten opzichte van 2 (in 1985) tot 
15 % (in 1992), hetgeen wijst op een sterkere rekrutering. Ook zoals bij baars is de 
lengteklasse van deze 0+ baarsjes hoger (8,5-10 cm) dan bij voorgaande jaren wat op een 
betere groei na de slibruiming in het najaar van 1013 wijst. Opvallend echter is het ontbreken 
van de jongere jaarklassen: de 1+ (in 2003) en 2+ (in 2014). Tezamen met het schaarse 
aantal 1+ (2014) en 0+ (in 1985 en 2003) wijst dit op een sterfte van de jonge exemplaren in 
de jaren voor de slibruiming als gevolg van zuurstoftekort in het najaar in die bepaalde jaren. 
De lengte/gewichtsrelatie van alle gemeten blankvoorns (figuur 4) benadert sterk de 
Nederlandse standaardregressielijn, hetgeen wijst op een gemiddelde groei van de oudere 
exemplaren. De iets steilere regressielijn van de blankvoorn uit het voorjaarsonderzoek van 
1992 weerspiegelt eerder de paaiconditie van de oudere blankvoorns dan een sterkere groei.  

Brasem is slechts in beperkte mate in de Oostpolderkreek teruggevangen. Enkel in 1992 
werden meer brasems van verschillende lengtes gevangen (figuur 5). Ook dan bleek het 
duidelijk dat de jonge brasems grotendeels ontbraken. In 2014 werden voornamelijk zeer 
jonge brasems (6,8-10,5 cm) gevangen en één oudere exemplaar (44 cm).  
De lengte/gewichtsrelatie (figuur 6) toont verschillende clusters bij de jongere exemplaren die 
vergeleken met de lengte bij een gemiddelde groei van Nederlandse brasems terug te 
brengen zijn tot de opeenvolgende jaarklassen 0+ tot 3+ en oudere exemplaren (> 8+).  
De vangst van voornamelijk 0+ exemplaren in 2014 wijst op een duidelijke rekrutering door 
een verbetering van de waterkwaliteit na de slibruiming van het najaar 2013.  
De machtsregressies van de gemeten brasems beantwoordt goed aan de Nederlandse 
standaardregressielijn, hetgeen wijst op een gemiddelde groei van de oudere exemplaren in 
1992. 

Giebel werd in 2014 duidelijk meer gevangen dan bij de vroegere onderzoeken.  
De lengteverdeling (figuur 7) en lengte/gewichtsrelatie (figuur 8) tonen drie afgezonderde 
clusters. Vergeleken met de gemiddelde vorklengtes en gewichten van giebels op vijvers in 
Duitsland (0+: 7,4 cm en 17 g ; 1+: 17,2 cm en 225 g - OVB cursus) zijn de gevangen 
giebels terug te brengen tot de jaarklassen 0+ (totale lengte: 9,3-11 cm, gemiddeld 10,1 cm 
en 17,4 g) ; 2+ (totale lengte: 20-25 cm, gemiddeld 22,1 cm en 218 g) en een viertal oudere 
exemplaren (38,5-42 cm). De regressielijn van de lengte/gewichtsrelatie van de gevangen 
giebels komt vrij goed overeen met de standaardregressielijn van Nederlandse giebels en 
wijst dus op een gemiddelde groei.  
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Boerenkarper, het slanke karpertype zo typisch voor het krekengebied, werd steeds 
teruggevonden en maakt steeds de grootste biomassa uit bij alle onderzoeken. In 1985 was 
de boerenkarper duidelijk aanwezig in verschillende jaarklassen (figuur 9 - tweede grafiek). 
In 1992 werd een vergelijkbare populatieopbouw teruggevonden op de jongste fractie (0+) 
na. Het ontbreken van deze 0+ fractie is vermoedelijk het gevolg van sterfte van de jonge vis 
door zuurstoftekort in het najaar. In 2014, zoals trouwens ook in 2003, werden onvolledige 
populaties boerenkarpers teruggevonden. Op basis van de gemiddelde totale gemeten 
lengte uit het groeionderzoek van 1985, wordt het duidelijk dat de 3+ en de 4+ exemplaren in 
2014 ontbreken, eveneens een gevolg van sterfte van de jonge visfractie in die jaren met 
tijdelijke verslechterende waterkwaliteit. Zoals bij de ander vissoorten stelt men terug een 
duidelijke rekrutering (0+ exemplaren) in 2014 na de slibruiming van het najaar 20013. 

Kolblei was de meest gevangen vissoort in 1985 en 2003 maar werd ook in redelijke 
aantallen gevangen in 1992 en 2014. De verschillende jaarklassen werden bepaald op basis 
van de gemiddelde totale gemeten lengte uit het groeionderzoek van 1985 (cf. figuur 11 
tweede grafiek) in combinatie met de clustering van de metingen van de lengteverdelingen 
en van de lengte/gewichtsverdeling van de kolbleien (figuur 12) uit de verschillende 
onderzoeken. De kolbleien van 2014 werden in minstens vijf jaarklassen onderscheiden 
namelijk van 0+ tot 5+ en enkele oudere exemplaren. Er werd zelf een uitzonderlijk grote 
kolblei van 33 cm gevangen. Bij de twee voorjaarsonderzoeken werden onvolledige 
kolbleipopulaties teruggevonden met ontbrekende jaarklassen (2+ in 1992) of jaarklassen 
met slechts één exemplaar, dit wijst op sterfte in bepaalde jaren, zoals dit ook werd 
vastgesteld bij de andere vissoorten. In tegenstelling tot baars en blankvoorn werd bij kolblei 
geen duidelijk rekrutering (slechts drie 0+exemplaren) vastgesteld in 2014.  
De machtsregressies van gemeten en gewogen kolbleien uit de vier onderzoeksperioden 
vertonen eenzelfde verloop als de standaardregressielijn van Nederlandse kolbleien en 
duiden op een gemiddelde groei. 

Paling werd niet aangetroffen in 2014. Bij eerdere onderzoek werden ook slechts een 
beperkt aantal palingen gevangen (5 tot 12 exemplaren). 
De machtsregressies van de lengte/gewichtverdeling van deze palingen vertonen een 
minder steilere verloop dan de standaardregressielijn van Nederlandse palingen. Een 
mogelijke verklaring hiervoor kan liggen bij het te beperkt aantal onderzochte exemplaren of 
bij een minder gunstige groei door de verslechterende waterkwaliteit in het najaar. 

Rietvoorn (figuur 15) werd in 2014 meer gevangen dan bij de eerdere onderzoeken.  
In 1985 waren er te weinig exemplaren om een groeionderzoek uit te voeren. De jaarklassen 
worden daarom bepaald op basis van de gemiddelde lengte per jaarklasse van Nederlandse 
rietvoorn met een gemiddelde groei (Klinge et. al., 2003). In 2014 werden bij rietvoorns 
minstens zes verschillende jaarklassen gevangen, namelijk de 0+ tot 4+ en enkele 6+ of 
oudere exemplaren. De rietvoornpopulaties van de vroegere onderzoeken zijn onvolledig. Er 
ontbreken steeds één tot twee van de jongere jaarklassen (de 0+, 2+ en/of 3+). Een sterkere 
rekrutering in 2014 na de slibruiming van 2013, zoals bij baars en blankvoorn, werd bij 
rietvoorn niet vastgesteld. Wel wordt een sterkere uitbouw van de 1+ tot 3+ jaarklassen 
vastgesteld. Dit is vermoedelijk een combinatie van rijk begroeide rietoevers, een gunstig 
habitat voor rietvoorn, en een minder kritische waterkwaliteit de laatste vier jaren. Dat het 
water dan toch nog niet optimaal was kan men afleiden uit de mindere steile 
machtsregressie van de gemeten rietvoorns uit 2014 ten opzichte van de 
standaardregressielijn van Nederlandse rietvoorns en een iets minder dan een gemiddelde  
groei voorstellen. 
De machtsregressie van de lengte/gewichtsverdeling van de rietvoorns uit vroegere 
onderzoeken benadert echter meer de standaardregressielijn van Nederlandse rietvoorns. 
Vermoedelijk is dit het gevolg van kleinere vangsten en van de vangst van meer oudere 
exemplaren dan jongere, dan een betere groei dan in 2014. 
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Snoek werd in beperkte aantallen gevangen, maar wel in verschillende lengtes.  
De lengte/gewichtsrelatie (figuur 17) toont drie clusters (30 cm, 49,5 tot 61 cm en 68 cm).  
Op basis van de gemiddelde lengtes van de Nederlandse snoek uit de Haarlemmermeer 
polder komen deze groepen overeen met jaarklassen van 0+, 2+ en 3+. De lengte/gewichts-
verdeling van de gemeten snoeken benadert sterk de standaardregressielijn van 
Nederlandse snoeken.  

Drie stuks Snoekbaars van vergelijkbare lengte (16,5-17 cm) werden in 2014 gevangen. 
Deze jonge exemplaren duiden op het (tijdelijk) voorkomen van volwassen exemplaren. Het 
is de eerste keer dat snoekbaars op de Oostpolderkreek wordt aangetroffen. Dit kan wijzen 
op een migratie vanuit het Leopoldkanaal, waar snoekbaars reeds werd aangetroffen (Van 
Thuyne et. al. 2004), of vanuit stroomopwaarts gelegen kreken nu de geulen tussen de 
verschillende kreekgedeelten terug opengemaakt zijn met de slibruiming in het najaar 2013. 
Hun aantal is echter nog te gering om van een stabiele populatie te spreken. 

Driedoornige stekelbaars werd in 2003  en in 2014 in beperkte aantallen gevangen 
Uit de literatuur is geweten dat driedoornige stekelbaarzen in het eerste jaar een lengte van 
2 tot 5 cm bereiken en zich voortplanten in hun tweede jaar waarna de meesten dan sterven. 
(OVB, 2006). De gevangen driedoornige stekelbaarzen (figuur 19) zijn dus één en twee jaar 
oud. 

Vetje wordt voor het eerst op de Oostpolderkreek aangetroffen, maar werd al verschillende 
keren vastgesteld op het Leopoldkanaal (Van Thuyne et. al. 2004). Vetjes kunnen maximaal 
vijf jaar oud worden, bereiken maximaal een lengte van 10-12 cm en zijn geslachtrijp vanaf 
het tweede jaar (cf. Vandelannoote et al., 1998 en OVB, 1986). 
Men onderscheidt bij de lengteverdeling van de 11 gevangen vetjes (figuur 20) vier 
lengtegroepen vermoedelijk terug te brengen tot de jaarklassen 0+ tot 3+. Een scherpe 
groepering van de meetpunten bij de lengte/gewichtsverdeling (figuur 21) is er niet omdat de 
weging van deze kleine visjes niet zo accuraat was als gevolg van de afronding op 0,5 g 
door het gebruikte toestel.  
Het voorkomen van vetje in een water duidt veelal op een lage visdichtheid. 

Zeelt werd in 2014 niet gevangen. Deze soort werd echter sporadisch in 2003 in de 
Oostpolderkreek gevangen.  

DE MESUREKREEK 

In de Mesurekreek werden slechts vijf soorten aangetroffen. Het beperkt onderzoek aan de 
hand van slechts drie schietfuiken kan mogelijk een verklaring hiervoor zijn. Dezelfde vangst 
van twee van drie fuiken wijst echter ook op een éénzijdige samengestelde visbestand, 
vermoedelijk als gevolg van de uitzetstrategie van dit voorheen uitsluitend privaat 
wedstrijdwater.  

De drie gevangen baarsjes zijn jonge exemplaren van één en twee jaar oud (cf. figuren 22 
en 23). Ook de aangetroffen snoekbaarzen (figuur 24) zijn jonge 2-jarige exemplaren van 
vergelijkbare lengte (24-30,2 cm).  

Brasem en kolblei werden iets meer aangetroffen. Dit zijn gegeerde wedstrijdvissen die 
vermoedelijk door de vroegere pachtende hengelclub regelmatig werden uitgezet. Bij 
uitzettingen van brasem is kolblei vaak ook in de levering aanwezig.  
Van brasem werd een kleine groep vissen van 15 tot 22 cm lengtes gevonden, naast één 
grotere exemplaar van 36 cm (figuur 25). Vergeleken met de brasem uit de Oostpolderkreek 
moet de groep kleine brasems uit 3+ en 4+ exemplaren bestaan en het grotere exemplaar is  
een brasem van de leeftijd 8+.  
Vergeleken met de exemplaren uit de Oostpolderkreek zijn de zeven gevangen kolblei uit de 
Mesurekreek 2+ tot 4+ exemplaren (cf. figuur 28).  
Van rietvoorn werden vijf exemplaren gevonden van vergelijkbare lengte (12,7-14,5 cm - 
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figuur 29) die vergeleken met deze van de Oostpolderkreek tot de 2+ exemplaren behoren 
en dus driejarigen zijn. 

4. Evolutie van de visstand 
DE OOSTPOLDERKREEK 

Bij de eerste onderzoeken (1985 en 1992) werden respectievelijk negen en zeven vissoorten 
gevonden. Latere onderzoeken brachten een hoger aantal soorten op namelijk dertien in 
2003 en twaalf in 2014.  

In zijn totaliteit zijn in de Oostpolderkreek tot nog toe 16 verschillende vissoorten gevonden. 
Vijf van deze 16 vissoorten zijn bij alle onderzoeken steeds teruggevangen namelijk baars, 
blankvoorn, boerenkarper, kolblei en rietvoorn.  
Een deel van de andere soorten zijn soms frequent vastgesteld: brasem, giebel, paling en 
snoek (3 op 4 keren) of winde (2 op 4 keren).  
De overige soorten zijn slechts eenmaal aangetroffen namelijk: in 2003 pos en zeelt en in 
2014 blauwbandgrondel, snoekbaars en vetje. 

In 1985 waren baars, blankvoorn, kolblei en boerenkarper de kenmerkende soorten met vrij 
goed opgebouwde populaties van zes tot acht jaarklassen (0+ tot 5+, 6+ of 7+). 
Rietvoorn werd toen beperkter aangetroffen met een onvolledige populatie (voornamelijk 2+ 
en enkele exemplaren van 1+, 4+, 5+ en 6+). 

In 2014 vormden baars, kolblei en rietvoorn vrij goed opgebouwde populaties, minstens 6 tot 
7 jaarklassen. Ten opzichte van 1985 ontbreken of zijn de oudere exemplaren (< 4+) 
duidelijk ondervertegenwoordig. Blankvoorn en boerenkarper vertoonden in 2014 een nog 
redelijk opgebouwde populatie echter minder volledig dan die van 1985. Bij blankvoorn 
ontbreken de 2+ en werd slechts één 1+ voorntje gevonden. Bij boerenkarper ontbreken de 
3+ en 4+ exemplaren.  

Het ontbreken in 2014 van een aantal van deze jaarklassen duidt op de precaire 
waterkwaliteit (o.a. vissterfte in 1985 en 1988 door verspreide lozingen rioolwater en de 
massale sterfte in november 1987 door de accidentele lozing van drijfmest – cf. Samsoen, 
1987). Deze continue lozingen van (verdund) rioolwater leidt tot (tijdelijke) zuurstoftekorten 
vooral in het najaar met vissterfte van een groot deel van de vispopulatie (zoals in 1987) of 
van de jongste visfractie in bepaalde jaren. Die sterfte van de jongste vissen in bepaalde 
jaren is trouwens ook duidelijk af te leiden uit de ontbrekende jaarklassen bij de 
lengteverdeling van de meeste vissoorten het meest uitgesproken bij de onderzoeken van 
1992 en van 2003.  

Een (eerste) herstel van de vispopulaties als gevolg van een verbeterde waterkwaliteit na de 
slibruiming in het najaar van 2003 is te merken aan de duidelijke rekrutering (aantal 0+) in 
2014 bij baars, blankvoorn en boerenkarper. Bij kolblei en rietvoorn werd (nog) geen 
opvallende rekrutering in 2014 vastgesteld. Wel wordt in de populatiesamenstelling van 
kolblei van 2014 ten opzichte van die van 2003 een evenwichtiger populatieopbouw 
teruggevonden met iets meer jongere exemplaren. Bij rietvoorn zijn duidelijker meer jongere 
vissen (1+ tot 3+) aangetroffen dan bij de voorgaande onderzoeksjaren, een vage teken van 
herstel van de rietvoornpopulatie vermoedelijk door een lichte verbetering van de 
waterkwaliteit de laatste vier jaren en zeker mede dankzij het geschikte habitat voor deze 
soort namelijk de rijk met riet begroeide oevers en verlandingszones,. 

Brasem werd nooit met een goed uitgebouwde populatie aangetroffen in de 
Oostpolderkreek. Brasem werd nietaangetroffen in 1985. Slechts in 1992 werd een meer 
diverse brasembestand gevonden van een aantal oudere exemplaren en een beperkt aantal 
jonge exemplaren. In 2014 werden voornamelijk brasems van het jaar zelf gevangen en één 
oude brasem, wijzend op een duidelijke rekrutering dankzij een verbeterde waterkwaliteit na 
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de slibruiming in het najaar 2013. 
Giebel kwam sporadisch voor in 1985 en 2003. In 2014 is giebel duidelijker aanwezig met 
één- en tweejarige exemplaren en een viertal oudere exemplaren. Hoewel giebel meer 
bestand is tegen verontreinigd water dan de meeste andere vissoorten, wordt ook bij deze 
soort een herstel van de populatie en duidelijke rekrutering vastgesteld. De grotere vangst 
van giebels in 2014 is vermoedelijk ook het gevolg van een verbeterde migratie via de 
geruimde geulen vanuit de stroomopwaarts gelegen kreekgedeelten, waar giebels reeds 
werd aangetroffen (cf. Samsoen & Dillen, 2007).  
Paling en snoek zijn nooit in grote getallen aangetroffen geweest op de Oostpolderkreek. 
Paling werd niet gevangen in 2014. Bij de vorige onderzoeken werden palingen van lengtes 
van 29 tot 63 cm gevangen. Het is in de regio een algemene vaststelling dat paling nog 
nauwelijks aanwezig is. Bij eerdere onderzoeken in andere kreken in het gebied troffen we 
ook amper nog paling aan. Ook in het Leopoldkanaal worden slechts lage densiteiten 
gevonden (onderzoek INBO, mond. mededeling Ans Mouton). Ook snoek werd bij 
verschillende lengtes van 30 tot 73 cm, zijnde één- tot vierjarige exemplaren, teruggevangen. 
Vermoedelijk is deze lage visstand het gevolg van een grote afvangst door hengel, fuik en/of 
kruisnet. De gespreide lengteverdeling en de verschillende jaarklassen van deze soort wijzen 
op een goede populatieopbouw, de lage aantallen wijzen echter op een hoge 
onttrekkingsgraad, vermoedelijk door stroperij met verboden vistuigen.  

Winde, pos, vetje en zeelt zijn vissoorten die in de naburige kreken of het Leopoldkanaal ook 
voorkomen, waardoor deze toevallige vangst in de Oostpolderkreek op een tijdelijke migratie 
vanuit deze wateren kan veronderstellen. 

DE MESUREKREEK 

Het eerste, door de minder gunstige weersomstandigheden, beperkt onderzoek van de 
Mesurekreek duidt op een éénzijdige wedstrijdvisstand van brasem en kolblei. Baars en 
rietvoorn, ook beperkt aangetroffen in deze kreek, gedijen er vermoedelijk dankzij de smalle 
geul (of zijbeek) aan de oostzijde van de kreek. De aanwezigheid van snoekbaars werd 
vastgesteld aan het voorkomen van een vijftal tweejarige exemplaren. De opengestelde 
verbinding met de Boerenkreek via het Langgerek, door het weghalen van de vroegere 
rooster, biedt mogelijkheden voor een meer evenwichtige ontwikkeling van de visstand. 

5. Besluit 
Op de Oostpolderkreek zijn in 2014 twaalf vissoorten gevangen.  

Rietvoorn, baars, karper, blankvoorn en kolblei werden het meest aangetroffen in 
verschillende lengtes en jaarklassen. Brasem en giebel zijn nog in redelijk aantallen 
gevangen, maar behorende slechts tot één tot twee jaarklassen. De overige soorten 
(driedoornige stekelbaars, blauwbandgrondel, snoek, snoekbaars en vetje) zijn eerder in 
beperkte aantallen aangetroffen.  

Karper, giebel en snoek maakte het leeuwenaandeel van de visbiomassa, karper door hun 
aantal en grootte, giebel en snoek eerder door hun grootte. 

De lengte/gewichtrelatie van de meeste gevangen vissoorten wijzen op een gemiddelde 
groei in dit water. Ook de indeling in jaarklassen komt het best overeen met de gemiddelde 
lengte van overeenkomstige Nederlandse vissoorten met een gemiddelde groei. 

In zijn totaliteit zijn in de Oostpolderkreek tot nog toe 16 verschillende vissoorten gevonden. 
De kernpopulatie wordt gevormd door de vijf soorten die bij alle onderzoeken steeds zijn 
teruggevangen namelijk baars, blankvoorn, boerenkarper, kolblei en rietvoorn. Zij vormen vrij 
goed opgebouwde populaties van zes tot acht verschillende jaarklassen. 
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Brasem, giebel, paling en snoek worden regelmatig aangetroffen, maar vormen (nog) geen 
stabiele populatie. Brasem en giebel migreren vermoedelijk vanuit het Leopoldkanaal en/of 
vanuit de stroomopwaarts gelegen kreken nu de doorgang via het geulenstelsel tussen de 
rietkragen in de Oostpolderkreek terug is open gemaakt. De gespreide lengteverdeling en de 
verschillende jaarklassen van paling en van snoek, ondanks de lage onderzoeksvangsten, 
wijzen op een redelijk populatieopbouw van deze twee soorten. Het is duidelijk dat een grote 
afvangst door hengel, fuik en/of kruisnet een voorname reden is voor deze lage visstand. 
Door het instellen van het openbaar karakter aan dit viswater zijn visvangst met fuiken en 
kruisnetten niet meer toegelaten hetgeen de vangstdruk op paling en snoek kan verminderen 
waardoor een redelijk aantal van deze soorten op peil kan behouden worden. 

Sporadisch aangetroffen vissoorten op of de nieuwe gevonden soorten voor de 
Oostpolderkreek zijn eveneens het gevolg van een geleidelijke verbetering van de 
waterkwaliteit en van een betere verbinding met de naburige wateren na de slibruiming van 
eind 2013. 

Uit de vergelijking van de verschillende vispopulaties van de vier onderzoeksperioden valt 
verder een stelselmatig achteruitgang op van de visstand ten opzichte van die van 1985. De 
verschillende kleine of ernstige vissterfte en de restverontreiniging door verdund rioolwater 
tezamen met een voorschrijdende aanslibbing en ondiep wordende kreek zijn vermoedelijk 
de belangrijkste redenen voor de achteruitgang van de visstand. De ruiming van de kreek 
met behoud van de rietkragen en het terug openstellen van de geulen was een noodzakelijk 
maatregel die reeds een eerste herstel van de vispopulaties mogelijk maakte. 

Vermits bij een aantal van de meest voorkomende soorten een duidelijke rekrutering plaats 
vond, na de ruiming van de kreek eind 2003, kan men verwachten dat de groei van de 
diverse vissoorten met de jaren zal verbeteren. Momenteel wordt een groei gemeten 
vergelijkbaar met een gemiddelde groei van Nederlandse vissoorten. Ook kan men 
verwachten dat een grotere uitwisseling zal optreden met de naburige wateren nu de 
verbindingen hersteld zijn door de ruiming van de geulen tussen de kreken in. De eerste 
tekenen zijn de eerste vondst van jonge snoekbaarzen voor de Oostpolderkreek in 2014 en 
de terugvangst in 2014 van een aantal andere soorten gevonden bij vroegere onderzoek. 
Zonder een goede uitwisseling met naburige wateren is het volstrekt onmogelijk om de 
palingsstand in het gebied weer te herstellen. 

Op de Mesurekreek duidt dit eerste beperkt onderzoek van op een éénzijdige 
wedstrijdvisstand van brasem, kolblei en snoekbaars met een aantal begeleidende soorten 
zoals baars en rietvoorn, die zich weten in stand te houden in de aanpalende zijbeek. 

Er wordt voorlopig voorgesteld geen uitzet op deze aanvankelijk afgesloten private 
kreekgedeelte uit te voeren, maar af te wachten hoe de vermoedelijk uitgedund vroegere 
visstand zich zal herstellen. Belangrijk is wel na te gaan of de verbinding met het Langgerek 
voldoende is voor een vrije doorgang van de visstand in beide richtingen. Bij eventuele 
herinrichtingen zou een open verbinding tussen beide kreekgedeelten optimaler zijn. 
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Bijlage 1 De tabellen 

Tabel 1: Specificaties van de uitgevoerde afvissingen 
OOSTPOLDERKREEK 

 

MESUREKREEK 

 

 

 
T: temperatuur van het water in graden Celsius 
O2 mg: zuurstofgehalte in mg O2/l    
O2%: zuurstofverzadiging 
pH: zuurtegraad    
Cond: geleidbaarheid in µS/cm 
 

Meetpunt Onderzochte sector Methode en tijdstip

EF 01 midden- & zijgeul
elektrovisserij vanuit de boot met 1 elektrode:
100 m oeverlengte - op 23/10/2014

FK 01 oostelijk uiteinde
dubbele schietfuik
in: 21/10 11u30   uit: 23/10 11u25

FK 02 middengeul
dubbele schietfuik
in: 21/10 11u45   uit: 23/10 11u55

FK 03
oostelijk uiteinde 
van het open water van de kreek

dubbele schietfuik
in: 21/10 12u10   uit: 23/10 12u25

FK 04
midden 
van het open water van de kreek

dubbele schietfuik
in: 21/10 12u20   uit: 23/10 13u35

FK 05
midden 
van het open water van de kreek

dubbele schietfuik
in: 21/10 12u30   uit: 23/10 13u52

FK 06
westelijk uiteinde 
van het open water van de kreek

dubbele schietfuik
in: 21/10 12u40   uit: 23/10 14u15

Meetpunt Onderzochte sector Methode en tijdstip

FK 01
zuidelijk uiteinde rechteroever
dwars over de monding van de zijbeek

dubbele schietfuik
in: 21/10 14u30   uit: 23/10 15u40

FK 02
midden van de kreek
dwars over de kreek 

dubbele schietfuik
in: 21/10 14u45   uit: 23/10 15u55

FK 03
halverwege het noordelijk uiteinde van 
de kreek

dubbele schietfuik
in: 21/10 15u00   uit: 23/10 16u10

Water Datum T O2 mg O2 % pH Cond
Oostpolderkreek 21/10/2014 14,4 6,49 64,5 8,31 3058

Mesurekreek 21/10/2014 14,3 5,95 58,8 7,84 2700

Veldmetingen 
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Tabel 2: Overzicht van de aangetroffen vissoorten en het totaal aantal 
soorten op de verschillende locaties en per vangstmethode (meetpunt) 

OOSTPOLDERKREEK 

 

MESUREKREEK 

 

Tabel 3: Overzicht van de totale vangst per soort 
OOSTPOLDERKREEK  MESUREKREEK 

         

 
N: de geviste aantallen N%: de aantalpercentages 
G: de geviste biomassa (in g) G%: de gewichtspercentages 

Kreek 
gedeelte

Meetpunt Onderzochte sector

3D
 s

te
ke

lb
aa

rs

ba
ar

s

bl
an

kv
oo

rn

bl
au

w
ba

nd
gr

on
de

l

br
as

em

gi
eb

el

ka
rp

er

ko
lb

le
i

rie
tv

oo
rn

sn
oe

k

sn
oe

kb
aa

rs

ve
tje

T
o

ta
al

EF midden- & zijgeul X X X X X X 6

FK01 oostelijk uiteinde X X X X X X X X X 9

FK02 middengeul X X X X X X 6

FK03 oostelijk uiteinde X X X X X X X X X 9

FK04 midden X X X X X X 6

FK05 midden X X X X X X X X X X 10

FK06 westelijk uiteinde X X X X X X X X X 9
4 7 6 1 4 7 7 5 7 2 3 2

open 
water

geul 
met 

rietkraag

aantal keren pervissoort

Meetpunt Onderzocht sector

ba
ar

s

br
as

em

ko
lb

le
i

rie
tv

oo
rn

sn
oe

kb
aa

rs

T
o
ta

al
FK 01

zuidelijk uiteinde rechteroever
dwars over de monding van de zijbeek

X X X X X 5

FK 02
midden van de kreek
dwars over de kreek 

X X X X X 5

FK 03
halverwege het noordelijk uiteinde van de 
kreek

X X X 3

3 3 2 3 2aantal keren per vissoort

Vissoort N N% G G%
3D stekelbaars 11 3,2 12 0,03
baars 56 16,5 2077 5,1
blankvoorn 33 9,7 1400 3,4
blauwbandgrondel 1 0,3 6 0,01
brasem 60 17,7 1607 3,9
giebel 36 10,6 10268 25,1
karper 25 7,4 14259 34,9
kolblei 36 10,6 2336 5,7
rietvoorn 63 18,6 2325 5,7
snoek 4 1,2 6492 15,9
snoekbaars 3 0,9 86 0,2
vetje 11 3,2 30 0,1

som 339 100 40896 100

Vissoort N N% G G%
3D stekelbaars
baars 4 10,5 44 1,5
blankvoorn
blauwbandgrondel
brasem 17 44,7 1822 62,2
giebel
karper
kolblei 7 18,4 289 9,9
rietvoorn 5 13,2 148 5,0
snoek
snoekbaars 5 13,2 628 21,4
vetje

som 38 100 2929 100

Verhouding biomassa roofvis/totale massa 17%
Verhouding aantal roofvissen/totaal aantal 2,7%
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Tabel 4: Effectieve vangst per soort en per staalnameplaats uitgedrukt in 
CPUE (= catch per unit effort, nl. in G/100 m en N/100 m en N/fuikdag en 
G/fuikdag, met G = gewicht in g en N = aantal) 

OOSTPOLDERKREEK 

 

 

MESUREKREEK 

 

Meetpunt
3D

 s
te

ke
lb

aa
rs

ba
ar

s

bl
an

kv
oo

rn

bl
au

w
ba

nd
gr

on
de

l

br
as

em

gi
eb

el

ka
rp

er

ko
lb

le
i

rie
tv

oo
rn

sn
oe

k

sn
oe

kb
aa

rs

ve
tje

totaal

EF G/100m 629 192 4646 1680 2,5 25,5 7174
N/100m 26 6 4 2 2 10 50

FK01 G/fuikdag 1,3 124 157 12 94 2285 284 71 520 3547
N/fuikdag 1,5 2,5 4,0 2,0 0,5 1,5 1,5 2,0 0,5 16

FK02 G/fuikdag 2,3 81 32 647 207 19 989
N/fuikdag 2,0 0,5 1 3 1,5 0,5 9

FK03 G/fuikdag 1,2 178 181 132 998 150 5 320 14 1980
N/fuikdag 1,0 4,5 4,5 20 2,0 1,5 0,5 10 0,5 45

FK04 G/fuikdag 1,0 70 387 2232 171 7 2870
N/fuikdag 1,0 2 2,4 3,4 3,4 0,5 13

FK05 G/fuikdag 89 95 2,9 616 211 1095 508 177 14 2 2809
N/fuikdag 3,4 1,5 0,5 3,9 2,9 1,9 8,3 4,9 0,5 0,5 28

FK06 G/fuikdag 170 131 24 436 223 174 542 2634 14 4349
N/fuikdag 1,9 2,4 3,9 4,8 1,4 3,9 11,6 1,4 0,5 32

Meetpunt

ba
ar

s

br
as

em

ko
lb

le
i

rie
tv

oo
rn

sn
oe

kb
aa

rs

totaal

G/fuikdag 3,4 197 101 17 82 401
N/fuikdag 0,5 2,4 2 0,5 0,5 6
G/fuikdag 11,7 633 40 41 224 949
N/fuikdag 0,5 5 1,5 1,5 2 10
G/fuikdag 6,1 58 14 79
N/fuikdag 1 1 0,5 2,4

FK 01

FK 02

FK 03



Rapport visstandonderzoek Oostpolderkreek en Mesurekreek – oktober 2014 
 

 

         p. 19 van 40 

Tabel 5: Morfometrische specificaties van de gemeten en gewogen 
vissoorten 

OOSTPOLDERKREEK 

 

 

 
G.L.: gemiddelde lengte in cm G.G.: gemiddelde gewicht in g min: minimale waarde 
NL : aantal gemeten individuen NG : aantal gewogen individuen max: maximale waarde 

 

MESUREKREEK 

 
G.L.: gemiddelde lengte in cm G.G.: gemiddelde gewicht in g min: minimale waarde 
NL : aantal gemeten individuen NG : aantal gewogen individuen max: maximale waarde 
 

G.L. G.G. G.L. G.G. G.L. G.G. G.L. G.G.

min-max min-max min-max min-max min-max min-max min-max min-max

NL NG NL NG NL NG NL NG

5,27 1,05 13,59 37,08 14,93 42,41 8,50 6,00
4,7 - 6,8 0,5 - 1,5 8,7 - 24,2 7 - 191 8,6 - 19 6,5 - 78 8,5 - 8,5 6 - 6

11 11 56 56 33 33 1 1

3D stekelbaars baars blankvoorn blauwbandgrondel

G.L. G.G. G.L. G.G. G.L. G.G. G.L. G.G.

min-max min-max min-max min-max min-max min-max min-max min-max

NL NG NL NG NL NG NL NG

9,44 26,79 20,12 285,22 26,70 570,36 16,19 64,88
6,8 - 44 2,5 - 1229 9,3 - 42 13,5 - 1687 8,7 - 50 10 - 2045 6,8 - 33 2 - 414,5

60 60 36 36 25 25 36 36

brasem giebel karper kolblei

G.L. G.G. G.L. G.G. G.L. G.G. G.L. G.G.

min-max min-max min-max min-max min-max min-max min-max min-max

NL NG NL NG NL NG NL NG

14,19 36,91 59,95 1623,00 16,77 28,67 6,87 2,68
3,2 - 22,5 1 - 134 54 - 68,3 1040 - 2600 16,5 - 17 27,5 - 30 4,8 - 8,2 1 - 4,5

63 63 4 4 3 3 11 11

rietvoorn snoek snoekbaars vetje

G.L. G.G. G.L. G.G. G.L. G.G. G.L. G.G. G.L. G.G.

min-max min-max min-max min-max min-max min-max min-max min-max min-max min-max

NL NG NL NG NL NG NL NG NL NG

9,20 10,88 20,06 107,15 15,76 41,29 13,68 29,50 27,54 125,50

8 - 11,7 5,5 - 24 14,5 - 36 54 - 607 12,5 - 19,3 21,5 - 75 12,7 - 14,5 23 - 34,5 24 - 30,2 81,5 - 169

4 4 17 17 7 7 5 5 5 5

baars brasem kolblei rietvoorn snoekbaars
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Tabel 6: Vergelijking van de vangst per soort van het huidige onderzoek 
met deze van vroegere visserijonderzoeken 
24/10/1985: ELEKTROVISSERIJ 9/04/1992: ELEKTROVISSERIJ  
VAN VERSCHILLENDE OEVERSECTOREN VAN TWEE OEVERSECTOREN + DEEL V/D GEUL 

     
cf. Van Brussel, 1987 cf. Samsoen, 1992 

 

25 & 27/03/2003: FUIKVISSERIJ 21 & 23/10/2014: FUIKVISSERIJ  
5 SCHIETFUIKEN  6 SCHIETFUIKEN 
  (zonder vangst palingfuiken: 2 ex. 0.05 kg)    (zonder elektrovisserijvangst: 7,2 kg) 

    
cf. Van Thuyne, 2004 

N: de geviste aantallen N%: de aantalpercentages 
G: de geviste biomassa G%: de gewichtspercentages 
 

Vissoort N N% G (kg) G%
3D stekelbaars
baars 42 11 5,45 7
blankvoorn 92 23 2,6 3
blauwbandgrondel
brasem
giebel/kroeskarper 2 0,5 0,4 0,5
karper 70 18 52 65
kolblei 132 33 11,1 14
paling 30 8 4,82 6
pos
rietvoorn 18 5 1,2 1,6
snoek 2 0,5 1,1 1,4
snoekbaars
vetje
winde 8 2 0,9 1,1
zeelt

som 396 79,5

Vissoort N N% G (kg) G%
3D stekelbaars
baars 63 25 2,2 3
blankvoorn 55 21 1,3 2
blauwbandgrondel
brasem 36 14 18,9 25
giebel
karper 55 21 51,1 68
kolblei 35 14 0,9 1
paling 5 2 0,8 1
pos
rietvoorn 7 3 0,4 0,6
snoek
snoekbaars
vetje
winde
zeelt

som 256 75,6

Vissoort N N% G (kg) G%
3D stekelbaars 2 1,3 0,01 0,03
baars 38 25 0,5 2
blankvoorn 14 9 0,6 3
blauwbandgrondel
brasem 1 0,7 0,04 0,2
giebel 5 3 1,5 7
karper 9 6 10,6 47
kolblei 64 42 2,2 10
paling 5 3 0,6 3
pos 1 0,7 0,01 0,1
rietvoorn 10 6 0,3 1,5
snoek 2 1,3 4,8 21
snoekbaars
vetje
winde 2 1,3 0,1 1
zeelt 1 0,7 1,3 6

som 154 22,6

Vissoort N N% G (kg) G%
3D stekelbaars 11 4 0,01 0,03
baars 30 10 1,4 4,3
blankvoorn 27 9 1,2 4
blauwbandgrondel 1 0 0,01 0,02
brasem 60 21 1,6 5
giebel 32 11 5,6 17
karper 23 8 12,6 37
kolblei 36 12 2,3 7
paling
pos
rietvoorn 61 21 2,3 7
snoek 4 1,4 6,5 19
snoekbaars 3 1 0,1 0,3
vetje 1 0,3 0,004 0,01
winde
zeelt

som 289 33,7
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Bijlage 2: De grafieken 
Figuur 1: lengteverdeling van de baars uit de Oostpolderkreek 

 

 

"<lengte> groei": uit groeionderzoek (Van Brussel D., 1987) gemiddelde totale lengte per jaarklasse 
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Figuur 2: lengte/gewichtsverdeling bij de baars uit de Oostpolderkreek 

 
Opmerking: exemplaren > 25 cm uit 10/85 zijn hier niet afgebeeld  

 
Macht (referentie): volgens De Laak & Klein Breteler, 2002 in De Klinger et al., 2003 

y = 0,0092x3,0928
R² = 0,992

y = 0,0035x3,4844
R² = 0,9751

y = 0,0055x3,2853
R² = 1

0

50

100

150

200

250

300

0 5 10 15 20 25 30

10/14 (n=56 )

10/85 (n=32)

Macht (10/14 
(n=56 ))
Macht (10/85 
(n=32))
Macht 
(referentie)

lengte (cm)

gewicht (g)

4+

3+

1+
0+

2+

4+

5+

6+

y = 0,014x2,9512
R² = 0,9536

y = 0,0055x3,2853
R² = 1

0

50

100

150

200

250

300

0 5 10 15 20 25 30

04/92 (n=63)

03/03 (n=38)

Macht (04/92 
(n=63))
Macht 
(referentie)

gewicht (g)

lengte (cm)

0+
1+ & 2+

3+

4+

5+

1+
2+



Rapport visstandonderzoek Oostpolderkreek en Mesurekreek – oktober 2014 
 

 

         p. 23 van 40 

Figuur 3: lengteverdeling van de blankvoorn uit de Oostpolderkreek 

 

 

"<lengte> groei": uit groeionderzoek (Van Brussel D., 1987) gemiddelde totale lengte per jaarklasse 
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Figuur 4: lengte/gewichtsverdeling bij de blankvoorn uit de 
Oostpolderkreek 

 

 
Macht (referentie): volgens De Laak & Klein Breteler, 2002 in De Klinger et al., 2003 
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Figuur 5: lengteverdeling van de brasem uit de Oostpolderkreek 

 

Figuur 6: lengte/gewichtsverdeling bij de brasem uit de Oostpolderkreek 

 
Macht (referentie): volgens De Laak & Klein Breteler, 2002 in De Klinger et al., 2003 
gemiddelde groei: Nederlandse brasems in De Klinger et al., 2003 
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Figuur 7: lengteverdeling van de giebel uit de Oostpolderkreek 

 

Figuur 8: lengte/gewichtsverdeling bij de giebel uit de Oostpolderkreek 

 

Macht (referentie): volgens De Laak & Klein Breteler, 2002 in De Klinger et al., 2003 
<Vorklengte> Duitsland: giebels op vijvers in Duitsland (OVB-cursus) 
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Figuur 9: lengteverdeling van de karper uit de Oostpolderkreek 

 

 

"<lengte> groei": uit groeionderzoek (Van Brussel D., 1987) gemiddelde totale lengte per jaarklasse 
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Figuur 10: lengte/gewichtsverdeling bij de karper uit de Oostpolderkreek 

 

 
Macht (referentie): volgens De Laak & Klein Breteler, 2002 in De Klinger et al., 2003 
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Figuur 11: lengteverdeling van de kolblei uit de Oostpolderkreek 

 

 

"<lengte> groei": uit groeionderzoek (Van Brussel D., 1987) gemiddelde totale lengte per jaarklasse 
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Figuur 12: lengte/gewichtsverdeling bij de kolblei uit de Oostpolderkreek 

 
Opmerking: het exemplaar van 33 cm uit 10/14 is hier niet afgebeeld  

 
Macht (referentie): volgens De Laak & Klein Breteler, 2002 in De Klinger et al., 2003 
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Figuur 13: lengteverdeling van de paling uit de Oostpolderkreek 

 

Figuur 14: lengte/gewichtsverdeling bij de paling uit de Oostpolderkreek 

 

Macht (referentie): volgens De Laak & Klein Breteler, 2002 in De Klinger et al., 2003 
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Figuur 15: lengteverdeling van de rietvoorn uit de Oostpolderkreek 
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Figuur 16: lengte/gewichtsverdeling bij de rietvoorn uit de 
Oostpolderkreek 

 

gemiddelde groei: Nederlandse rietvoorns in De Klinger et al., 2003 

 
Macht (referentie): volgens De Laak & Klein Breteler, 2002 in De Klinger et al., 2003 
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Figuur 17: lengteverdeling van de snoek uit de Oostpolderkreek 

 

Figuur 18: lengte/gewichtsverdeling bij de snoek uit de Oostpolderkreek 

 
"gem. wijfje/ gem. man" : gemiddelde lengte per jaarklasse uit Haarlemmermeer polder 1962-1967 

(OVB, 1986) 
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Figuur 19: lengteverdeling van de driedoornige stekelbaars uit de 
Oostpolderkreek 

 

Figuur 20: lengteverdeling van het vetje uit de Oostpolderkreek 

 

Figuur 21: lengte/gewichtsverdeling bij het vetje uit de Oostpolderkreek 
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Figuur 22: lengteverdeling van baars uit de Mesurekreek 

 

Figuur 23: lengte/gewichtsverdeling bij baars uit de Mesurekreek 

 

Figuur 24: lengte/gewichtsverdeling bij snoekbaars uit de Mesurekreek 

 
Macht (referentie): volgens De Laak & Klein Breteler, 2002 in De Klinger et al., 2003 
Standaardgroei volgens Hofstede, 1974 
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Figuur 25: lengteverdeling van brasem uit de Mesurekreek 

 

Figuur 26: lengte/gewichtsverdeling bij brasem uit de Mesurekreek 

 
Macht (referentie): volgens De Laak & Klein Breteler, 2002 in De Klinger et al., 2003 
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Figuur 27: lengteverdeling van kolblei uit de Mesurekreek 

 

Figuur 28: lengte/gewichtsverdeling bij kolblei uit de Mesurekreek 

 

Figuur 29: lengte/gewichtsverdeling bij rietvoorn uit de Mesurekreek 

 
Macht (referentie): volgens De Laak & Klein Breteler, 2002 in De Klinger et al., 2003 
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Bijlage 3: Lokalisatie van de meetpunten 
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