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Samenvatting 
 

Op 28 en 29 november 2018 is op verzoek van HSV Het Voornse Kanaal 

te Hellevoetsluis door Sportvisserij Nederland een visserijkundig 

onderzoek uitgevoerd in de Vestinggracht. HSV Het Voornse Kanaal heeft 

het onderzoek aangevraagd naar aanleiding van vragen van de gemeente 

en het Waterschap om de uitgangssituatie voorafgaand aan de Kierproef 

Haringvliet vast te leggen.  

 

De visstandbemonstering is uitgevoerd met behulp van zegen- en 

elektrovisserij, zodat een goed beeld van de visstand wordt verkregen. 

Tijdens het onderzoek zijn de soortsamenstelling, de lengteopbouw van 

de verschillende vissoorten vastgelegd. Met de gegevens is een 

biomassaschatting uitgevoerd en is een KRW beoordeling gemaakt.  

 

Tijdens het visstandonderzoek zijn in de Zoute Kom 6 vissoorten 

gevangen. Aan de Gorslaan, Glacisweg en de Land van Paling zijn 11, 10 

en 9 soorten gevangen. De soortendiversiteit is daarmee vrij laag. De 

visstand bestaat qua aantallen en biomassa voornamelijk uit karper en 

brasem. De snoek is de belangrijkste roofvissoort, maar de populatie is 

niet evenwichtig opgebouwd. Grote baars en snoekbaars komen beperkt 

voor. 

 

Er zijn enkele knelpunten ten aanzien van de visstand en de sportvisserij. 

Dit is een gevolg van de eentonige inrichting van het water en met name 

het gebrek aan schuilplaatsen voor jonge vis. Daardoor komen 

plantenminnende soorten en jonge jaarklassen brasem en blankvoorn 

maar in geringe mate voor. De volwassen exemplaren van eurytope 

soorten komen wel volop voor en domineren de vangst qua aantallen en 

biomassa. De eurytope vissoorten (blankvoorn, brasem en karper) hebben 

geen voorkeur voor het aanwezig zijn van waterplanten of andere 

factoren zoals stroming. De vissen worden ook wel tolerante soorten 

genoemd (niet gevoelig voor habitatverstoringen). Het gebrek aan 

schuilplaatsen kan deels worden verholpen door de aanleg van 

natuurvriendelijke oevers (nvo). Door de cultuurhistorische waarde van de 

Vestinggracht is dit waarschijnlijk geen optie. De aanleg van vissenbossen 

kan wel een goede maatregel zijn. De effecten van een vissenbos op deze 

grote wateroppervlaktes moet echter niet overschat worden.  

 

De KRW score voor de afzonderlijke wateren is slecht (3x) tot goed (1x, 

Gorslaan). 

 

 



- Inleiding - 

 

 
© 2019 Sportvisserij Nederland /  

HSV Het Voornse Kanaal 

5  

 

1 Inleiding 

Op verzoek van HSV Het Voornse Kanaal is op 28 en 29 november 2018 door 

Sportvisserij Nederland een visserijkundig onderzoek uitgevoerd in de 

Vestinggracht in Hellevoetsluis (zie figuur 1.1). De visstandbemonstering is 

uitgevoerd op verzoek van de gemeente Hellevoetsluis en het Waterschap 

Hollandse Delta. Zij willen inzicht in de visstand voorafgaand aan het 

Kierbesluit Haringvliet. Eventuele effecten van de openstelling van het 

Haringvliet zouden op termijn dan bepaald kunnen worden.  

 

De Vestinggracht bestaan uit vier delen of compartimenten. De visstand in 

twee delen (Gorslaan en Glacisweg) is in 2015 (Hoorweg, 2016) voor het 

laatst bemonsterd.  

 

Het onderzoek werd uitgevoerd met behulp van de enthousiaste 

medewerking van vrijwilligers van HSV Het Voornse Kanaal.  

 

 
Land van Paling te Hellevoetsluis. 

 

Dit rapport is als volgt opgebouwd. In hoofdstuk 2 worden het water, de 

sportvisserij en het gevoerd beheer beschreven. Hoofdstuk 3 beschrijft de 

uitvoering van het onderzoek en de gegevensverwerking, waarna in 

hoofdstuk 4 de resultaten van de visstandbemonstering worden 

gepresenteerd. Tot besluit worden in hoofdstuk 5 eventuele knelpunten 

geformuleerd en aanbevelingen gedaan op het gebied van visserijbeheer en 

inrichting. De aanbevelingen worden slechts summier beschreven. Het 

rapport wordt besloten met bijlagen. 
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Topografische ondergrond: © Topografische Dienst, Emmen 

Figuur 1.1 Overzichtskaart Vestinggracht in Hellevoetsluis. 

 

Land van Paling 
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2 Algemene gegevens 

2.1 Gebiedsbeschrijving 

De Vestinggracht liggen aan de zuidzijde van Hellevoetsluis in de provincie 

Zuid-Holland. De Vestinggracht bestaat uit vier delen of compartimenten. 

 

Naam Gracht Oppervlakte (ha) Omtrek (m) 

Zoute Kom 3,68 1846 

Gorslaan 3,18 1658 

Glacisweg 3,64 2140 

Land van Paling 1,43 973 

 

Gorslaan en Glacisweg  

De gemiddelde diepte is ongeveer één meter, met een maximale diepte van 

tweeënhalve meter. De oeverzone heeft over het algemeen een steil talud en 

kent vrijwel geen oeverbegroeiing. De oevers zijn beschoeid met een palenrij 

aan de binnen- en buitenzijde. Hier en daar staat een pol riet, maar het 

bedekkingspercentage is <1%. Gele plomp heeft een bedekkingspercentage 

van minder dan 1%. In het gedeelte langs de Glacisweg groeit voor de dam 

een deel van het water jaarlijks dicht met onderwaterplanten (waterpest). 

 

Zoute Kom en Land van Paling 

De binnenzijde van deze gracht bestaat uit een vestingmuur. Op de Zoute 

kom is aan de buitenzijde en een klein deel van de binnenzijde een vrij brede 

rietkraag ontstaan. De oevers hebben een steil talud, behalve waar riet 

groeit. Bij het Land van Paling is de buitenzijde beschoeid.  

De bodem bestaat uit klei met daarop een baggerlaag van 20 tot 60 

centimeter.  

 

Op het water worden regelmatig aalscholvers waargenomen. 

 

In de Vestinggracht vindt actief waterbeheer met een (vrijwel) permanente 

doorspoeling plaats. Middels een inlaatwerk in de Oostkade wordt Haringvlietwater 

ingelaten in de Vestinggracht. Via de eerste drie compartimenten (Land van Paling 

- Glacisweg – Gorslaan) plaats. Via het kunstwerk bij de Gorslaan stroomt het 

water naar de achterliggende singels. De Zoute kom deed tot voor kort niet mee in 

dit systeem omdat er geen verbinding was tussen het compartiment Gorslaan en 

de Zoute kom. In december 2016 is een leiding in gebruik genomen waarmee 

water vanuit de Gorslaan naar de Zoute kom kan worden gepompt. Hierdoor kan 

ook de Zoute kom worden doorgespoeld, waarbij de stroming richting Haringvliet 

is. Tussen de Zoute kom en het Haringvliet is een verbinding aanwezig waardoor 

water ongehinderd in en uit kan stromen en het waterpeil in de Zoute kom gelijk is 

aan het peil op het Haringvliet. Hoewel niet precies bekend is hoe de verbinding 

eruit ziet, is wel duidelijk dat water ongehinderd in en uit kan stromen. 

Waarschijnlijk is in de verbinding een rooster aanwezig waardoor grote vissen de 

Zoute kom niet kunnen verlaten. Kleine vissen kunnen waarschijnlijk wel in en uit 

zwemmen. (info WS en gemeente). 
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2.2 Potentiële draagkracht 

Onder de potentiële draagkracht van een water wordt verstaan de 

maximale hoeveelheid vis (uitgedrukt in kilogrammen per hectare) die, op 

grond van de dimensies van het water (grootte, diepte, oeverlengte), de 

voedselrijkdom, bodemsamenstelling (zand, klei of veen) en de heersende 

milieu-omstandigheden (doorzicht, waterplanten), in een water kan 

voorkomen. 

 

In de Vestinggracht wordt de draagkracht geschat op 200-300 kilogram vis 

per hectare. Sportvisserij Nederland heeft de in eerdere rapporten 

gehanteerde viswatertypering losgelaten. In de praktijk blijkt dat er steeds 

meer situaties voorkomen die niet passen in de viswatertypering. Ook de 

werkelijke draagkracht van wateren is de laatste jaren afgenomen en de 

gehanteerde viswatertypering bleek steeds minder toepasbaar.  

2.3 Bereikbaarheid en bevisbaarheid 

De Vestinggracht liggen direct aan een woonwijk en is goed bereikbaar met 

de auto en (brom)fiets. Rondom de plas loopt een weg en/of een voetpad. 

Langs het water zijn verschillende parkeerplaatsen. 

 

De bevisbaarheid van het water is goed. Vrijwel het gehele water is vanaf de 

beide zijden bevisbaar. In de Zoute Kom en het Land van Paling zijn vanaf 

de vesting niet bevisbaar door de hoge kademuur. In het water bevinden 

zich geen obstakels die het vissen vanaf de oever belemmeren.  

2.4 Visrecht en bevissing 

De eigenaar van de Vestinggracht is de gemeente Hellevoetsluis. De 

visrechten van het water zijn verhuurd aan HSV Het Voornse Kanaal. De 

Vestinggracht is niet ingebracht in de gezamenlijke lijst van viswateren 

behorend bij de VISpas. Alleen leden van de vereniging mogen in dit water 

vissen. 

 

De bereikbaarheid en bevisbaarheid van het water bepalen grotendeels 

welke sportvisserijtypen er op het water worden uitgeoefend. De vereniging 

geeft aan dat er vooral recreatievissers en karpervissers op de plas vissen. 

Het aantal visbezoeken ligt ’s zomers tussen de 10 en 20 sportvissers per 

dag.  
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2.5 Visserijbeheer 

Sinds 2013 zijn de volgende hoeveelheden vis uitgezet of verwijderd (opgaaf 

HSV het Voornse Kanaal).  

 

Jaar Hoeveelheid Soort Plaats uitzetting Opmerking 

2013 300 kg Karpers (groot) 
Schub/Spiegel 

Glacieweg/Gorslaan/  
Zoutekom 

Uit kwekerij 

2014 300 kg Karpers (groot) 
Schub/Spiegel 

Glacieweg/Gorslaan/  
Zoutekom 

Uit kwekerij 

2015 -    

2016 500 kg Karpers (groot) 
Schub/Spiegel 

Glacieweg/Gorslaan/ 
Zoutekom/Dibbetsplatsoen 

Uit kwekerij 

 Ong. 50 kg Baars/Voorn Glacieweg/Gorslaan Uit het Dok 

2017 30 stuks Karpers (groot) 
Schub/Spiegel 

Glacieweg/Gorslaan/ 
Zoutekom/Dibbetsplatsoen 

Afkomstig van 
opvissing Land 

van Paling 

 6 stuks 
1 stuk 

Snoeken 
Roofblei 

Dibbetsplatsoen/Glacieweg Opvissing 
Land van Paling 

 500 kg 
(120 stuks) 

Karpers 
Schub/Spiegel 

Glacieweg/Gorslaan/ 
Zoutekom/Dibbetsplatsoen 

Uit kwekerij 
 

 1000 kg Karpers (klein) Land van Paling Uit kwekerij 

 100 stuks Snoeken Glacieweg/Gorslaan Uit kwekerij  

 50 kg Zeelt Glacieweg/Gorslaan Uit kwekerij  

 57 stuks Voorn Glacieweg Voorns Kanaal  

2018 90 kg Giebels, Schub en 
Spiegelkarpers 

Dibbetzplatsoen Ivm rioolstort 
Kwekerij 

 

30-09-
18 

20 kg Voorn Glacieweg Voorns Kanaal  

14-10-
18 

35 kg Voorn Glacieweg Voorns Kanaal.  

28-10-

18 

10 kg Voorn Glacieweg Voorns Kanaal.  

 

In 2017 is de vereniging begonnen met een kaperbeheer gericht op veel vrij 

kleine karpers in het Land van Paling. Daarvoor zijn eerst 30 grote karpers 

verwijderd. Het compartiment is daarna bezet met 1000 kilo kleine karpers. 

Door de hoge dichtheden is de verwachting dat de vissen klein blijven en 

door voedselconcurrentie blijven ze ook goed vangbaar voor de sportvisser.  
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3 Uitvoering van het visserijkundig 

onderzoek 

3.1 Visstandbemonstering 

De visstandbemonstering is uitgevoerd met behulp van de zegen en het 

elektrovisapparaat op 28 en 29 november 2018. Een zegen is een lang net 

dat in een grote cirkel wordt uitgevaren. Hiermee wordt het open water 

bevist. Er is een zegen van 225 meter lengte met een gestrekte maaswijdte 

van 24 millimeter in de zegenzak gebruikt. In totaal zijn 13 zegentrekken 

uitgevoerd in de Vestinggracht. Sportvisserij Nederland heeft de 

zegenvisserij uitbesteed aan visserijbedrijf Kalkman. 

 

Met het elektrovisapparaat is de oeverzone bevist. Een klein deel van het 

water komt onder stroom te staan, waarin de vis verdoofd raakt en uit het 

water kan worden geschept met een schepnet. De gevangen vis is direct in 

teilen naar de verwerkingsplaats gebracht. 

 

 
Topografische ondergrond: © Topografische Dienst, Emmen 

Figuur 3.1 Overzichtskaart uitgevoerde visserijen.  
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De vangstinspanning en het beviste oppervlak per deelgebied is in 

onderstaande tabel weer gegeven. 

 

 

Aantal 

zegentrekken 

Oppervlakte 

zegentrekken 

% opp. 

bevist 

Meters 

elektrovisserij 
uitgevoerd 

% 

oeverlengte 
bevist 

Glacisweg 3 1,31 36 585 27 

Gorslaan 3 1,46 46 969 58 

Zoute Kom 3 1,26 34 - 0 

Land van Paling 4 1,25 87 974 100 

 

In de Zoute kom is niet elektrisch gevist. Het water is niet toegankelijk met 

een boot. De boot met de zegen is met een kraan te water gelaten. Deze 

aluminium boot heeft speciale hijsogen, waaraan de boot kan worden 

opgetilt. Voor een polyester boot is optillen riskant. Vanuit een aluminium 

boot mag niet elektrisch worden gevist. 

De STOWA schrijft voor dat 10% van de oeverlengte elektrisch bevist moet 

worden en 10-35% van het wateroppervlak bevist moet worden met de 

zegen. Met de geleverde inspanning is voldaan aan de richtlijnen van STOWA 

(STOWA, 2010) voor Visstandbemonsteringen. 

 

3.2 Visonderzoek en gegevensverwerking 

Alle gevangen vis werd kort voor het meten en wegen in een speciale 

verdovingsvloeistof licht verdoofd. Hierdoor kon de vis gemakkelijk gemeten 

en gewogen worden zonder veel kans op beschadiging en 

stressverschijnselen. 

De gegevens zijn ingevoerd in het computerprogramma Piscaria. Piscaria is 

de landelijke databank van STOWA en Sportvisserij Nederland, waarin 

diverse onderzoeksbureaus, waterbeheerders en hengelsportorganisaties 

visserijgegevens invoeren. De databank wordt beheerd door Sportvisserij 

Nederland en is gekoppeld aan internationale netwerken. Voor meer 

informatie zie: www.piscaria.nl. 

Het programma Piscaria berekent vervolgens tabellen, aandeelgrafieken, 

lengtefrequentieverdelingen en conditiegrafieken volgens de door STOWA 

vastgestelde standaarden, welke aansluiten bij de Kaderrichtlijn Water. 

Vanwege de tijd, de bereikbaarheid van het water en de soms geringe 

aantallen vissen is alleen brasem gewogen, die in de Glacisweg is gevangen. 

In het veld is het ook niet mogelijk om van vissen onder de 10 cm het 

gewicht voldoende nauwkeurig te bepalen, door onder andere de wind en de 

opstelling van de weegschaal in de bus. Het programma Piscaria berekent 

pas de conditie van een vissoort als er 3 of meer exemplaren zijn gevangen 

en gewogen. Het bepalen van de conditie van vissen is derhalve niet zinvol. 

Pas bij enkele tientallen wegingen zal er een voldoende betrouwbaar beeld 

ontstaan van de conditie.  

http://www.piscaria.nl/
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De enige gevangen kleine brasem uit de Gorslaan had aalscholverpikken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enkele spiegelkarpers uit het Land van Paling 



- Resultaten visserijkundig onderzoek - 

 

 
© 2019 Sportvisserij Nederland /  

HSV Het Voornse Kanaal 

13  

 

4 Resultaten visserijkundig onderzoek 

4.1 Soortensamenstelling Zoute Kom 

Tijdens de bemonstering van de Zoute Kom zijn in totaal zes vissoorten 

gevangen. Er zijn 67 exemplaren gevangen, met een totaal gewicht van 344 

kilo. In de onderstaande tabel zijn van de gevangen vissoorten het aantal, 

gewicht en de lengte weergegeven. 

Tabel 4.1 Globaal overzicht van de gevangen vissoorten. 

Vissoort Aantal Minimum 
lengte (in 
cm) 

Maximum 
lengte (in 
cm) 

Hoeveelheid 
(in kg) 

Minimum 
gewicht 
(in g) 

Maximum 
gewicht 
(in g) 

Baars                     2 11 47 1,7 14 1700 

Brasem                    6 54 63 14,3 1849 3044 

Blankvoorn                6 10 11 0,1 9 13 

Karper                    28 65 90 212,4 4602 12589 

Spiegelkarper             11 65 90 97,7 4980 14994 

Snoek                     12 40 72 12,1 406 2654 

Zeelt                     2 54 59 5,9 2567 3360 

              

Totaal 67     344,2     
*Karper en spiegelkarper zijn dezelfde vissoort, maar zijn in deze tabel voor de overzichtelijkheid apart 

weergegeven. 

 

 
 

De vangst bestond qua aantallen voornamelijk uit karper (schub- en 

spiegelkarper), gevolgd door snoek. De andere soorten hebben een aandeel 

in de vangst van minder dan 10%. 

Baars                    
3%

Brasem                   
9%

Blankvoorn               
9%Karper                   

42%

Spiegelkarper            
16%

Snoek                    
18%

Zeelt                    
3%

Relatieve aantals-aandeel
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Qua vangstgewicht is de verdeling als volgt. Karper is verreweg de 

belangrijkste soort met een aandeel in het gewicht van 90%. Snoek en 

brasem hebben nog een aandeel van 4%, de overige soorten hebben een 

aandeel van ten hoogste 2%. De conditie van de gevangen vissen was 

normaal tot goed. Enkele gevangen karpers zijn gewogen en de vissen 

hadden een goede conditie. 

 

4.2 Lengte-frequentie Zoute Kom 

 

 

  

 

 

Brasem 

In totaal zijn er 6 brasems gevangen. De 

lengte varieerde van 54 tot 63 centimeter. 
 

 

Karper 

In de Zoute Kom zijn 28 schubkarpers en 11 spiegelkarpers gevangen. Ze 

hadden dezelfde lengterange, namelijk de kleinste was 65 cm, de grootste 

was 90 cm.  

 

 

 

Baars                    
<1%

Brasem                   
4%

Blankvoorn               
<1%

Karper                   
62%

Spiegelkarper            
28%

Snoek                    
4%

Zeelt                    
2%

Relatieve gewichts-aandeel
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Snoek 

Van de roofvissoort snoek zijn 12 stuks 

gevangen. De vissen hadden een lengte 

tussen de 40 en 72 cm. Waarschijnlijk zijn 

dit twee jaarklassen.  
 

 

 

Overige soorten 

Verder zijn nog twee baarzen van 11 en 47 centimeter gevangen, zes 

blankvoorns van 10 en 11 centimeter en twee zeelten van 54 en 59 cm.  

 

 
Aan de oever van de Zoute Kom vindt op één plaats afkalving plaats. 
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4.3 Soortensamenstelling Gorslaan 

Tijdens de bemonstering in de Gorslaan zijn in totaal 11 vissoorten 

gevangen. Er zijn 137 exemplaren gevangen, met een totaal gewicht van 

bijna 69 kilo. In de onderstaande tabel zijn van de gevangen vissoorten het 

aantal, gewicht en de lengte weergegeven. 

Tabel 4.1 Globaal overzicht van de gevangen vissoorten. 

Vissoort Aantal Minimum 

lengte (in 

cm) 

Maximum 

lengte (in 

cm) 

Hoeveelheid 

(in kg) 

Minimum 

gewicht 

(in g) 

Maximum 

gewicht 

(in g) 

Baars                     105 7 26 1,4 3 243 

Brasem                    2 33 57 2,6 376 2202 

Blankvoorn                1 25 25 0,2 195 195 

Giebel                    8 26 34 4,4 335 784 

Graskarper                1 85 85 7,5 7469 7469 

Karper                    3 17 79 8,6 73 8412 

Marmergrondel 1 8 8 <0,1 3 3 

Spiegelkarper             3 22 83 17,9 127 11398 

Pos                       1 7 7 <0,1 4 4 

Snoekbaars                3 18 26 0,3 40 131 

Snoek                     6 70 83 19,5 2425 4179 

Zeelt                     3 41 55 6,2 1110 2714 

              

Totaal 137     68,6     
*Karper en spiegelkarper zijn dezelfde vissoort, maar zijn in deze tabel voor de overzichtelijkheid apart 

weergegeven. 

 

 
 

De baars was het meest vertegenwoordigd in de vangst. De andere 

aangetroffen soorten hebben een aandeel van hooguit 4%. 
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In de verhoudingen van het gewicht liggen de verdelingen wat meer 

verdeeld. De karper heeft een aandeel in de vangstbiomassa van 39%, 

gevolgd door snoek met 38%. Graskarper en zeelt hebben een aandeel in 

het gewicht van ongeveer 10%. 

De conditie van de gevangen vissen was normaal tot goed. 

4.4 Lengte-frequentie Gorslaan 

 

  

Baars 

De baars is de meest voorkomende soort; 

hiervan zijn 105 stuks gevangen. De lengte 

varieert van 7 tot 26 cm. De meeste vissen 

zijn 7 tot en met 10 centimeter groot en 

behoren tot de 0+ jaarklasse. Deze vissen 

zijn geboren in het voorjaar van 2018 en 

zijn 1 groeiseizoen oud.  
 

 

Overige soorten 

Van de overige vissoorten zijn te weinig exemplaren gevangen om een LF 

verdeling weer te geven.  

Er zijn twee brasems gevangen van 33 en 57 centimeter. De kleinste van 

deze brasems is elektrisch gevangen tussen waterplanten en bleek 

beschadigd door aalscholverbeten. Zie de foto elders in dit rapport. De 

blankvoorn is slechts één maal aangetroffen, dit exemplaar was 25 

centimeter lang. De giebel (wilde goudvis) is 8 maal gevangen, de lengte 

varieerde van 26 tot en met 34 cm. De graskarper (exoot) is éénmaal 

getroffen in de vangst. De vis was 85 cm lang. De marmergrondel is ook een 

exoot en hiervan is één exemplaar gevangen. Van de schubkarper zijn drie 

vissen gevangen meteen lengte van 17, 21 en 80 cm. Van de 

beschubbingsvariant spiegelkarper zijn ook drie exemplaren gevangen, met 

een lengte van 22, 70 en 83 cm. Van de baarsachtige soort pos is één 

exemplaar gevangen met een lengte van 7 centimeter. De snoekbaars is 

alleen vertegenwoordigd met een 0+ jaarklasse. De vissen hadden een lengte 

van 18 tot 26 centimeter. Van de roofvis snoek zijn 6 grotere exemplaren 

gevangen met een lente tussen de 70 en 83 cm.   
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4.5 Soortensamenstelling Glacisweg 

Tijdens de bemonstering van Glacisweg zijn in totaal tien vissoorten 

gevangen. In totaal zijn iets meer dan 200 vissen gevangen. Het 

totaalgewicht van de vangst was ruim 360 kilo.  

Tabel 4.1 Globaal overzicht van de gevangen vissoorten. 

 

Vissoort Aantal Minimum 
lengte (in 
cm) 

Maximum 
lengte (in 
cm) 

Hoeveelheid 
(in kg) 

Minimum 
gewicht 
(in g) 

Maximum 
gewicht 
(in g) 

Baars                     40 7 21 0,4 3 121 

Brasem                    134 35 65 297,3 455 3367 

Blankvoorn                7 8 11 0,1 4 13 

Karper                    1 72 72 6,3 6314 6314 

Spiegelkarper             2 74 84 19,6 7727 11870 

Marmergrondel             1 5 5 0 0 0 

Roofblei                  1 71 71 3,2 3188 3188 

Snoekbaars                2 16 18 0,1 27 40 

Snoek                     14 42 80 24,1 474 3715 

Winde                     1 21 21 0,1 98 98 

Zeelt                     6 31 53 10,9 474 2425 

              

Totaal 209     362,1     
*Karper en spiegelkarper zijn dezelfde vissoort, maar zijn in deze tabel voor de overzichtelijkheid apart 

weergegeven. 

 

De meest gevangen vissoort was brasem met een aandeel in de vangst van 

64%. Baars heeft een aandeel in de vangst van 19%. De overige gevangen 

vissoorten hebben een aandeel in de gevangen aantallen van minder dan 

10%. 
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Ook in het gewichtsaandeel is brasem de belangrijkste vissoort met een 

aandeel van 82%. De karper en de snoek hebben een aandeel van ieder 7% 

in de vangst. De rest van de soorten hebben een aandeel van slechts enkele 

procenten.  

 

4.6 Lengte-frequentie Glacisweg 

 

 

 

 

Brasem 

De vangst in het water aan de Glacisweg bestond voornamelijk uit brasem. 

Hiervan zijn 134 exemplaren gevangen met een lengte van 35 tot 65 cm. 

Jonge jaarklassen ontbreken in de lengtefrequentieverdeling. De conditie van 

brasem is voldoende, sommige exemplaren hadden een goede conditie 

(>10% boven de normale conditie), enkele brasems hadden een 

onvoldoende conditie (<10% boven de normale conditie).  
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Snoek 

Van de roofvis snoek zijn 14 snoeken 

gevangen met een lengte tussen de 42 en 

80 centimeter.  
 

 

 

 

 

  

 

 

Zeelt 

Van de plantenminnende soort zeelt zijn 6 

stuks gevangen. De kleinste zeelt was 31 

cm, de grootste zeelt was 53 cm.  

 

 

Overige soorten 

Van de vissoort baars zijn 40 stuks gevangen met een lengte van 7 tot 21 

cm. Blankvoorn is in geringe aantallen gevangen, slechts 7 kleine 

exemplaren van 8 tot 11 cm zijn aangetroffen. De marmergrondel (exoot) is 

ook aangetroffen, het gaat om één exemplaar van 5 cm. De roofblei is ook 

een exoot en van deze vissoort is ook één exemplaar gevangen van 71 cm. 

De snoekbaars is ook aangetroffen, maar van deze soort zijn, net als in de 

Gorslaan, slechts enkele 0+ exemplaren gevangen. Het betreft twee visjes 

van 16 en 18 centimeter. Van winde is ook één exemplaar gevangen met 

een lengte van 21 cm.  

 

De conditie van de aangetroffen vissoorten was voldoende tot goed. Er zijn 

geen vissen in een slechte conditie aangetroffen.  

 

Tijdens de bemonsteringen zijn ook enkele Amerikaanse rivierkreeften 

gevangen.  
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De oevers van de Gorslaan en de Glacisweg bieden weinig 

beschutting voor vis. 
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4.7 Soortensamenstelling Land van Paling 

Tijdens de bemonstering van het Land van Paling zijn in totaal negen 

vissoorten gevangen. In de vangst weren bijna 200 vissen aangetroffen met 

een bijbehorend gewicht van ruim 312 kilo. In de onderstaande tabel zijn 

van de gevangen vissoorten het aantal, gewicht en de lengte weergegeven. 

 

Tabel 4.1 Globaal overzicht van de gevangen vissoorten. 

 

Vissoort Aantal Minimum 
lengte (in 
cm) 

Maximum 
lengte (in 
cm) 

Hoeveelheid 
(in kg) 

Minimum 
gewicht 
(in g) 

Maximum 
gewicht 
(in g) 

Baars                     27 7 21 1,1 3 121 

Brasem                    44 45 61 64,8 1025 2742 

Blankvoorn                12 6 18 0,1 2 65 

Graskarper                1 82 82 6,6 6646 6646 

Karper                    61 44 77 147,2 1377 7771 

Spiegelkarper             35 43 61 75 1229 4016 

Aal/Paling                2 71 74 1,5 686 783 

Pos                       1 10 10 0 13 13 

Snoekbaars                1 23 23 0,1 88 88 

Snoek                     13 39 90 16,3 374 5413 

              

Totaal 197     312,7     
*Karper en spiegelkarper zijn dezelfde vissoort, maar voor de overzichtelijkheid apart weergegeven. 

 

De karper (inclusief spiegelkarper) zijn de meest voorkomende vissoorten in 

het Land van Paling. De karpers vertegenwoordigen bijna de helft van de 

vangst qua aantallen. De brasem is daarna de meest voorkomende soort met 

ruim 20 % van de gevangen aantallen.  
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Qua vangstgewicht is karper (inclusief spiegelkarper) de belangrijkste soort 

in het Land van Paling (71%). De brasem is met 21% de twee na 

belangrijkste vissoort. De overige soorten hebben maar een beperkt aandeel 

in de vangst. 

 

4.8 Lengte-frequentie Land van Paling 

 

 

 

Baars 

Van de vissoort baars zijn 27 vissen 

gevangen. De kleinste baars was 7 

centimeter, de grootste was 21 centimeter.  
 

 

 
 

 

 

 

  

 

 

Brasem 

Van de vissoort brasem zijn 44 vissen 

gevangen. De kleinste brasem was 45 

centimeter, de grootste brasem was 61 

cm.  
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Karper 

Van de schubkarper zijn 61 stuks gevangen 

met een lengte tussen de 44 en 77 

centimeter.  
 

 

 
 

 

 

  

 

 

Spiegelkarper 

Van spiegelkarper zijn 35 stuks gevangen 

met een minimum lengte van 43 cm en de 

grootste spiegelkarper was 61 cm.  
 

 

 

 

 

 

Snoek 

Van de roofvis snoek zijn 13 stuks 

gevangen met een lengte van 39 tot 90 

centimeter. De meeste snoeken waren 39 

tot 49 centimeter.  
 

 

 
 

Overige soorten 

Van blankvoorn zijn 12 exemplaren gevangen met een lengte tussen de 6 en 

18 cm. De graskarper is ook in dit water éénmaal aangetroffen. Deze vis was 

82 cm groot. Paling is vertegenwoordigd in de vangst met twee exemplaren 

van 71 en 74 cm. Van de pos is één exemplaar gevangen van 10 cm, van 

snoekbaars is een klein exemplaar van 23 cm gevangen.  

De conditie van de aangetroffen vissoorten was voldoende tot goed. Er zijn 

geen vissen in een slechte conditie aangetroffen. 
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5 Biomassaschatting en KRW score 

5.1 Biomassaschatting 

Voor het water is een biomassaschatting van de totale hoeveelheid vis per 

hectare berekend volgens de Bevist Oppervlak Methode (BOM) volgens de 

richtlijnen van STOWA (2010) met behulp van het invoerprogramma 

Piscaria. De biomassaschatting wordt berekend aan de hand van 

standaardwaarden voor de efficiëntie van de gebruikte vangtuigen. De 

uitgebreide tabel van de biomassa staat op de volgende bladzijde. De 

gegevens zijn hieronder samengevat.  

 

Tabel 5.1 Biomassaschatting van de vier wateren in de Vestinggracht  

Naam water Aantal vissen 

per hectare 

Biomassa per 

hectare 

(kg/ha) 

Gewicht per 

vis 

Zoute Kom 63 325 5,2 

Gorslaan 340 70 0,2 

Glacisweg 375 336 0,9 

Land van Paling 224 303 1,4 

 

De biomassaschatting van de vier wateren komen uit op ruim 300 kilo per 

hectare, behalve voor de Gorslaan. De schatting van 300 kilo per hectare is 

een reële schatting, het water heeft een vrij rijke voedingsbodem van klei. 

De lage schatting van het water aan de Gorslaan is mogelijk het gevolg van 

predatie door aalscholvers of een tijdelijke migratie van vis. De leden van 

HSV Het Voornse Kanaal gaven aan dat in de zomer beslist meer vis 

aanwezig was in dit deel. Mogelijk overwinteren de vissen liever in het water 

aan de Glacisweg, of zijn zij daarheen gejaagd door aalscholvers. De enige 

kleine brasem gevangen in het water aan de Gorslaan had wel 

aalscholverpikken en werd gevangen tussen de waterplanten nabij het 

boothuis (zie foto bladzijde 11). Het water aan de Gorslaan was ook helder 

tijdens de bevissing (bodemzicht). Het gemiddelde gewicht per vis varieert 

ook sterk tussen het water aan de Gorslaan en de ander drie wateren. Op de 

drie andere wateren ligt het gewicht op circa 1 kilo of meer, op de Gorslaan 

is het gemiddelde gewicht slechts 0,2 kilo. In de Zoute Kom ligt het gewicht 

zelfs op meer dan 5 kilo. Dit wordt veroorzaakt door het hoge individuele 

gewicht van de gevangen karpers.  

 

In de tabel op de volgende bladzijde wordt de uitgebreide tabel vermeld van 

de biomassaschatting per deelwater en per vissoort. Per vissoort zijn de 

totale aantallen en de totale biomassa gegeven en per cohort (0+, 0+-15cm, 

16-25, 26-40 en >41 cm). De cohorten tot 40 cm staan voor de planktivore 

vis, het grootste cohort (>41 cm) staat voor benthivore vis (bodemwoelend). 

Voor snoek wordt een andere indeling gegeven, die meer overeenkomt met 

de jaarklassen snoek. De lengteklasse snoek tot 35 cm staat voor snoek van 

3 jaar (2 groeiseizoenen oud). De indeling van de 0+ snoek in 2 klassen is 
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gedaan in verband met planktivore en piscivore snoek (snoek die 

watervlooien/macrofauna eet of visetende snoek). 

 

Tabel 5.2 Biomassaschatting van de vier wateren in de Vestinggracht  

 

SCHATTING VISBESTAND

Project: Stadsgrachten Hellevoetsluis

Water:   Stadsgrachten Hellevoetsluis

Deelgebied: 1-Zoute Kom

Gewichten in kg/ha aantallen in aantallen/ha.

Soort  Totaal  0+  >0+-15 16-25 26-40  >=41

Naam Gewicht Aantal Gewicht Aantal Gewicht Aantal Gewicht Aantal Gewicht Aantal Gewicht Aantal

Baars                    1,6 2   0 1     1,6 1

Brasem                   13,5 6         13,5 6

Blankvoorn               0,1 6   0,1 6       

Karper                   200,4 26         200,4 26

Spiegelkarper            92,2 10         92,2 10

Zeelt                    5,6 2         5,6 2

0 - 15 16 - 35 36 - 44 45 - 54 55 >=

Snoek 11,4 11     2,2 5 1,7 3 7,5 4

324,8 63

Project: Stadsgrachten Hellevoetsluis

Water:   Stadsgrachten Hellevoetsluis

Deelgebied: 2-Gorslaan

 Totaal  0+  >0+-15 16-25 26-40  >=41

Naam Gewicht Aantal Gewicht Aantal Gewicht Aantal Gewicht Aantal Gewicht Aantal Gewicht Aantal

Baars                    3,9 288 0,9 181 0,8 90 1,6 14 0,7 3   

Brasem                   2,8 4       1 3 1,8 1

Blankvoorn               0,2 1     0,2 1     

Giebel                   11,9 22       11,9 22   

Graskarper               6,1 1         6,1 1

Karper                   7,4 6     0,6 5   6,8 1

Spiegelkarper            14,8 4     0,3 3   14,4 2

Pos                      0 3   0 3       

Snoekbaars               0,2 2     0,1 2 0,1 1   

Zeelt                    7,2 4         7,2 4

0 - 15 16 - 35 36 - 44 45 - 54 55 >=

Snoek 15,8 5         15,8 5

70,3 340

Project: Stadsgrachten Hellevoetsluis

Water:   Stadsgrachten Hellevoetsluis

Deelgebied: 3-Glacisweg

 Totaal  0+  >0+-15 16-25 26-40  >=41

Naam Gewicht Aantal Gewicht Aantal Gewicht Aantal Gewicht Aantal Gewicht Aantal Gewicht Aantal

Baars                    1,3 185 0,5 118 0,6 66 0,1 1     

Brasem                   267,4 121       4,6 9 262,8 112

Blankvoorn               0,1 14 0 1 0,1 13       

Karper                   5,7 1         5,7 1

Spiegelkarper            17,6 2         17,6 2

Marmergrondel            0 5   0 5       

Roofblei                 2,9 1         2,9 1

Snoekbaars               0,3 10     0,3 10     

Winde                    0,5 5     0,5 5     

Zeelt                    11,7 9       2,3 5 9,4 4

0 - 15 16 - 35 36 - 44 45 - 54 55 >=

Snoek 28,6 22     5,6 11   23 11

336,1 375

Project: Stadsgrachten Hellevoetsluis

Water:   Stadsgrachten Hellevoetsluis

Deelgebied: 4-Land van Paling

 Totaal  0+  >0+-15 16-25 26-40  >=41

Naam Gewicht Aantal Gewicht Aantal Gewicht Aantal Gewicht Aantal Gewicht Aantal Gewicht Aantal

Baars                    1,2 44 0,1 20 0,2 13 0,9 11     

Brasem                   60,3 41         60,3 41

Blankvoorn               0,1 19 0 12 0,1 7 0,1 1     

Graskarper               6,2 1         6,2 1

Karper                   141,1 59         141,1 59

Spiegelkarper            69,8 33         69,8 33

Aal/Paling               5,3 7         5,3 7

Pos                      0 1   0 1       

Snoekbaars               0,1 1     0,1 1     

0 - 15 16 - 35 36 - 44 45 - 54 55 >=

Snoek 19,1 18     1,7 3 8,6 13 8,8 2

303,2 224
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5.2 KRW score 

De KRW (Kaderrichtlijn Water) score voor dit water is berekend met behulp 

van het programma Qbwat, volgens de maatlatten 2018 versie 6.02 (Pot, 

2018). Hierin staan de nieuwste rekenregels voor de berekening van de KRW 

score. Hoewel het water geen KRW waterlichaam is (en dus ook geen 

rapportage vereist is), kan de score wel inzicht geven in de eventuele 

problemen die zich voortdoen in het water. Als bijvoorbeeld in een watertype 

weinig planten minnende soorten voorkomen, dan zou dat kunnen komen 

door het maaibeleid in dat water. Of in het geval van de Vestinggracht dat 

een begroeide oeverzone met oevervegetatie grotendeels ontbreekt. De 

ontwikkelingskansen voor de planten minnende soorten zijn dan zeer gering. 

Vaak zullen de planten minnende soorten niet voorkomen (zeelt, ruisvoorn, 

vetje) of slechts enkele volwassen exemplaren. De beoordeling is uitgevoerd 

door het water in te delen in een zogenaamd M6a (Groot ondiep kanaal 

zonder scheepvaart) watertype. Voor de invoer zijn vistandgegevens 

genomen op basis van de biomassaschatting uit Piscaria (zie hiervoor de 

vorige paragraaf). De gegevens voor alle soorten behalve snoekbaars zijn 

ingevoerd in kg/ha. Voor snoekbaars zijn aantallen per hectare ingevoerd, in 

verband met differentiatie naar jonge en oude vis. Overigens kan in Piscaria 

ook een KRW berekening worden gemaakt, maar dit programma is nog niet 

geupdated naar de rekenregels van 2018.  

 

De uitvoer staat op de volgende bladzijde. De uitkomsten van de KRW 

berekening zijn slecht (laagste klasse) of goed. De score op de Gorslaan is 

goed (0,68) door het relatief hoge aantal soorten en het voorkomen van 

giebel, snoek en zeelt als plantenminnende soorten en zeelt als 

zuurstoftolerante soort. Daarnaast speelt op de andere wateren het feit dat 

de score negatief wordt beïnvloed door de eurytope soorten baars, 

blankvoorn, brasem en karper.  
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Tabel 5.3 KRW score van de vier wateren in de Vestinggracht 

 
 

Berekeningen waterkwaliteit - QBWat versie 6.02 - maatlatten2018

meetobject Zoute Kom Gorslaan Glacisweg Land van Paling

monster 1 2 3 4

type m6a m6a m6a m6a

Aggregatie + + + +

Vissen eqr 0,094 0,683 0,173 0,122

Beoordeling klasse 1 4 1 1

Beoordeling slecht goed slecht slecht

Relevante soorten:

* Vissen (percentage voorkomen)

- brasem en karper:

Brasem [*] 4,16 3,99 79,63 19,89

Karper [*] 90,07 31,66 6,94 69,58

- plantenminnende soorten:

Giebel [*] 16,97

Snoek [*] 3,51 22,53 8,52 6,3

Zeelt [*] 1,72 10,27 3,48

- migrerende soorten:

Paling [*] 1,75

- leeftijdrelevante soorten:

Niet-indicerende taxa:

* Vissen (met percentage voorkomen):

Baars 0,51 5,56 0,39 0,4

Blankvoorn 0,03 0,29 0,03 0,03

Graskarper 8,7 2,05

Marmergrondel 0,01 0,01

Pos 0,01 0,01

roofblei 0,86

Winde 0,15
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6 Bespreking en knelpunten 

6.1 Bespreking 

Soortsamenstelling 

De soortsamenstelling van de visstand in de vier delen van de Vestinggracht 

is niet erg divers. Vaak zijn vrijwel alleen de eurytope soorten (soorten 

zonder duidelijke voorkeur) aanwezig en ontbreken de limnofiele soorten 

(soorten van stilstaand en plantenrijk water). Soorten als ruisvoorn en vetje 

ontbreken in de vangst. Indien ze wel aanwezig zijn (bijvoorbeeld snoek en 

zeelt) dan ontbreken vaak veel jonge jaarkassen. Dat is ook het geval bij 

enkele eurytope soorten (brasem, blankvoorn), maar hier is (deels) ook een 

andere reden voor. De lengteopbouw is niet volledig want jonge jaarklassen 

ontbreken door de predatie door aalscholvers. Daardoor zit er een hoge 

predatiedruk op deze vissen. De fysisch-chemische toestand (nutriënten, 

chloride, doorzicht, blauwalg etc.) zou ook een belemmering kunnen zijn 

voor het opgroeien van jonge jaarklassen, maar in het Haringvliet en 

nabijgelegen wateren groeien wel kleine vissen op. Het uitzetten van grote 

vissen (karpers) in normale dichtheden is geen belemmering voor de opgroei 

van jonge vis, de jonge vis gebruikt een ander habitat en ook ander voedsel 

(planktivoor) dan de grotere vissen die over het algemeen benthivoor zijn. 

Het voorkomen van soorten als snoekbaars, winde, roofblei en 

marmergrondel werd niet verwacht. Waarschijnlijk zijn deze vissoorten 

binnengekomen door waterinlaat en/of visuitzettingen. Gezien de ligging 

nabij het Haringvliet is het mogelijk dat alle vier de vissoorten met 

inlaatwater zijn meegekomen, maar ook door een visuitzetting kunnen deze 

vissoorten zijn meegekomen.  

Tijdens de bemonsteringen zijn maar een gering aantal vissoorten gevangen. 

Dit is grotendeels een resultante van de inrichting en het beheer van de 

Vestinggracht. De inrichting is vrij monotoon qua breedte en diepte, de 

beschoeiing (dus het ontbreken van voor de vis functionele oeverzones) en 

het beheer van de oevervegetatie. 

 

Lengtesamenstelling 

Van de brasem zijn meerdere lengteklassen niet aangetroffen. Het betreft 

meestal jonge jaarklassen. Dit kan veroorzaakt zijn door een hoge 

predatiedruk door aalscholvers. Van blankvoorn wordt meestal wel een 

(zeer) kleine 0+jaarklassen aangetroffen, maar grotere exemplaren 

ontbreken volledig. Ook snoek zal een rol spelen in de predatiedruk, maar dit 

is vrij beperkt. Wat wel opvalt in de snoekstand is het volledig ontbreken van 

de 0+ jaarklasse. Deze jaarklasse zal door het verdwijnen van beschutting 

(waterplanten) of het maaien van de vegetatie waarschijnlijk ten prooi vallen 

aan de bovenliggende jaarklasse (circa 40-50 cm).  
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6.2 Knelpunten  

Visstand 

Er is voor de sportvisser een aantrekkelijk visbestand aanwezig van 

voornamelijk grotere vissen. Met grote brasem en karper. In de Zoute Kom 

zijn weinig, maar wel grote karpers aanwezig, in het Land van Paling zijn 

veel, maar kleine karpers aanwezig. De recreatievisser en de witvisvisser 

kunnen op de Gorslaan en de Glacisweg nog een witvis (meestal grote 

brasem) vangen.  

 

In de Vestinggracht is nauwelijks structuur en schuilgelegenheid voor vis in 

het water aanwezig. Het ontbreken van plantenminnende soorten is dus 

logisch. Daarnaast is ook te zien dat vissen in de lengte van 15 tot 40 

centimeter ontbreken. Vis, en dan met name opgroeiende brasem en 

blankvoorn is in de huidige situatie gevoelig voor aalscholverpredatie.  

 

 

 
Een natuurlijke zonering van waterplanten op een geleidelijk aflopende oever. Deze 

geleidelijke land-waterovergang biedt ruimte aan diverse emergente, drijfblad- en 

onderwaterplanten die een gevarieerde structuur geven aan de oever en een 

belangrijk biotoop vormen voor allerlei ongewervelde dieren en vissen. Veel 

vissoorten zijn in één of meerdere stadia van hun leven afhankelijk van deze 

waterplantengordel, bijvoorbeeld om te paaien, om voedsel te zoeken en te 

schuilen tegen predatie door andere vis of aalscholvers. Visbroed van de meeste 

vissoorten is sterk afhankelijk van waterplanten om te schuilen en rustig op te 

kunnen groeien. Het minder kort afmaaien van oevervegetatie is ook een kleine 

stap in het vergroten van de hoeveelheid beschutting. 
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7 Aanbevelingen 

7.1 Visserijbeheer 

Visuitzet 

HSV het Voornse Kanaal heeft in het recente verleden kleine karpers in vrij 

hoge dichtheden uitgezet in het Land van Paling. De sportvisserij op deze 

vissen is een goede keuze geweest. Geadviseerd wordt om regelmatig de 

grootste vissen te verwijderen en om de paar jaar nieuwe kleine vissen uit te 

zetten.  

De visserij op karper in hoog bezette wateren vindt voornamelijk plaats 

met een hengel en topelastiek. Met deze methode van vissen kunnen 

echter geen zware vissen (> 4 kg) worden geland. De grootste karper 

moeten dus regelmatig overgezet worden naar andere wateren.  

 

Gezien de grootte en leeftijd van de karpers in de Zoute Kom, zal op termijn 

van een jaar of 5 nieuwe karper uitgezet moeten worden. Dit kunnen ook de 

karpers zijn, die te groot zijn geworden in het Land van Paling.  

 

Meer informatie over de uit te zetten vissoorten en de, tijdens de 

visstandbemonstering, gevangen vissoorten is te vinden op de website 

http://www.sportvisserijnederland.nl/vis_en_water/vissoorten/ . 

 

7.2 Inrichtingsmaatregelen 

In de rapportage van het vorige onderzoek (Hoorweg, 2016) zijn 

aanbevelingen opgenomen over de herinrichting van de Vestinggracht. Het is 

echter een wens, maar gezien de cultuurhistorische waarde van de gracht 

lijken de mogelijkheden voor uitvoering van de genoemde maatregelen vrij 

gering.  

 

7.3 Factsheet visserij 

Visrechthebbenden hebben de verantwoording om goed visserijbeheer uit te 

voeren op hun wateren. Vaak is er geen duidelijk visserijbeheer of is dit niet 

goed vastgelegd. De leden en de betrokken overheden hebben geen inzicht 

in het visserijbeheer van de vereniging, wat kan zorgen voor onbegrip en 

misverstanden. Een middel bij het vormen en vastleggen van het 

visserijbeheer is de factsheet. Om hengelsportverenigingen hierbij te 

ondersteunen heeft Sportvisserij Nederland de factsheetmodule ontwikkeld. 

Deze module kan worden aangevraagd via de website: 

http://www.mijnhengelsportvereniging.nl/modules/factsheetmodule.html 

  

De factsheetmodule geeft de vereniging de mogelijkheid het visserijbeheer 

duidelijk neer te zetten en keuzes te maken. De milieukenmerken, visstand, 

knelpunten en wensen per water kunnen worden vastgelegd en worden 

http://www.sportvisserijnederland.nl/vis_en_water/vissoorten/
http://www.mijnhengelsportvereniging.nl/modules/factsheetmodule.html
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vertaald naar een actieplan voor de komende vijf jaar. De ingevulde 

factsheets worden jaarlijks opgeslagen en kunnen op elk moment door de 

vereniging worden aangepast. De verenging kan de ingevulde factsheets als 

PDF downloaden en op hun eigen website plaatsen. De factsheets zullen 

zorgen voor een transparant visserijbeheer en kunnen als 

communicatiemiddel worden gebruikt naar hun leden en de betrokken 

overheden. 

Factsheets worden al veelvuldig gebruikt voor (regionale) visplannen. Indien 

een visrechthebbende door de waterbeheerder wordt verplicht een visplan op 

te stellen voor een water, is meestal het inbrengen van een volledig 

ingevulde factsheet al voldoende om aan de verplichting te voldoen. Een 

factsheet kan te allen tijde aangepast worden, indien er behoefte is om 

bijvoorbeeld extra informatie op te nemen. 

 

De factsheet van de Vestinggracht is opgenomen in Bijlage I. De vereniging 

wordt geadviseerd om ook van hun overige wateren een factsheet te maken.  

7.4 Overige zaken 

Vervolgonderzoek 

Eventueel kan over een aantal jaren weer een visserijkundig onderzoek 

worden uitgevoerd, om opnieuw de samenstelling en kwaliteit van de 

visstand vast te leggen. Er kan dan worden bekeken in hoeverre de 

voorgestelde maatregelen zijn uitgevoerd en wat voor effect deze 

maatregelen op de visstand hebben gehad. Ook kan dan worden bekeken of 

aanvullende maatregelen wenselijk zijn. 

 

Hengelvangstregistratie 

Sportvisserij Nederland heeft een website en app ontwikkeld voor het 

registreren van vangsten. Het registreren van vangsten vinden veel 

sportvissers een leuke bezigheid, die nu leuker en makkelijker is. Vangsten 

zijn te registreren op www.mijnvismaat.nl. De app is gratis te downloaden.  

Voor meer informatie mail naar: info@mijnvismaat.nl 

 

De online verenigingsservice 

Sportvisserij Nederland werkt samen met de federaties aan een optimale 

service naar de verenigingen toe. Deze service wordt aangeboden via de 

website www.hsvservice.nl (ook te benaderen via 

www.sportvisserijnederland.nl). Hier vindt u praktische informatie over: 

• bestuur  

• controle  

• jeugdwerk 

• promotie 

• visstandbeheer 

• vrijwilligers 

• wedstrijden 

• ledenactiviteiten 

 

De informatie is in de vorm van infobladen, handleidingen, veldgidsen en 

brochures beschikbaar als downloads (PDF). U vindt op de verenigingsservice 

ook informatieve (instructie)video's en de mogelijkheid om materialen te 

http://www.mijnvismaat.nl/
mailto:info@mijnvismaat.nl
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bestellen, een online cursus te volgen of u op te geven voor een praktische 

cursus bij Sportvisserij Nederland. Met de informatie op de 

verenigingsservice kunnen verenigingen en hun vrijwilligers direct aan de 

slag met hun activiteiten. 

 

Subsidie 

Het Fonds Verbetering Sportvisserijmogelijkheden heeft als doel activiteiten 

van de aangesloten hengelsportverenigingen te stimuleren en duurzame 

verbetering van de sportvisserijmogelijkheden te ondersteunen. Het Fonds 

Verbetering Sportvisserijmogelijkheden kan activiteiten ondersteunen op het 

gebied van voorzieningen aan het viswater, voor de visstand of voor de 

sportvissers. 

 

De activiteiten kunnen heel divers zijn. Om een idee te geven: aanleg van 

een paaigebied, een beluchtingsinstallatie, beschermingsconstructies tegen 

aalscholvers, een schuilhut, een eigen clubhuis, trailerhellingen, vissteigers, 

visbotenhavens, etc. 

Belangrijk is dat het vernieuwende activiteiten zijn met een wezenlijk 

toegevoegde waarde voor de sportvisserij. Er moet een kort maar goed 

onderbouwd plan worden ingediend, waarbij ook de financiering duidelijk 

moet zijn aangegeven (andere externe financiers, eigen financiële bijdrage 

en inzet) inclusief de realisatie termijn. Reguliere activiteiten en 

beheersactiviteiten komen niet voor subsidie in aanmerking.. 
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Ieder jaar worden er wel een aantal dode karpers aangetroffen. Deze vissen sterven in het 

voorjaar vaak een natuurlijke dood vanwege de ouderdom.  
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