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Samenvatting 
 

Op 3 februari 2016 is op verzoek van de Hengelsportvereniging (HSV) Ons 

Genoegen te Boxtel door Sportvisserij Nederland een visserijkundig 

onderzoek uitgevoerd in de Vorsenpoel. De HSV Ons Genoegen heeft het 

onderzoek aangevraagd om de mogelijkheden voor visstandbeheer en/of 

inrichting van het viswater te verkennen.  

 

Tijdens het onderzoek zijn de soortsamenstelling, de lengteopbouw van 

de verschillende vissoorten en de conditie van de vis vastgelegd. De 

visstandbemonstering is uitgevoerd met behulp van een zegen- en 

elektrovisserij. 

 

Op grond van het hoge doorzicht van het water en het grote oppervlak 

waterplanten is de vijver getypeerd als het snoek - blankvoorn 

viswatertype. Tijdens het visstandonderzoek zijn acht vissoorten 

aangetroffen. De soortendiversiteit is daarmee laag voor dit watertype. De 

visstand bestaat qua aantallen voornamelijk uit baars, bittervoorn en 

blankvoorn en zeelt. De visbiomassa wordt gedomineerd door zeelt en 

snoek. Deze plantenminnende soorten hebben een aandeel in de 

biomassa van meer dan 60%. De snoek is de belangrijkste roofvissoort 

met een aandeel in de biomassa van 21%. 

 

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

Momenteel is er in de zomer en wintermaanden nauwelijks te vissen door 

waterplanten. Vorsenpoel biedt vooral in de wintermaanden nauwelijks 

effectieve schuilgelegenheid voor vis. Hierdoor is het effect van 

aalscholverpredatie groot. Dit komt tot uiting in de visstand, waar 

nauwelijks blankvoorns en kleine brasems voorkomen. Van zeelt zijn 

uitsluitend kleine exemplaren aangetroffen of juist hele grote exemplaren. 

De bezetting van karper lijkt laag doordat een aantal jaren geleden een 

groot deel van het ouderbestand aan karper is gestorven.  

 

Het rapport wordt besloten met een aantal aanbevelingen: 

 Aanbrengen beschutting; 

 Aanbrengen natuurvriendelijke oevers; 

 Beperkte uitzet van grote brasem; 

 Beperkte uitzet van (spiegel)karper. 
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1 Inleiding 

Op verzoek van de Hengel Sport Vereniging “Ons Genoegen” is op 3 februari 

2016 door Sportvisserij Nederland een visserijkundig onderzoek uitgevoerd 

in Vorsenpoel (zie figuur 1.1) in Boxtel.  

 

De visstand in de Vorsenpoel is niet eerder bemonsterd. De vereniging meldt 

dat de vangsten afnemen en dat het water onbevisbaar is door 

waterplantengroei. De vereniging wil graag advies over de mogelijkheden 

van visstandbeheer en eventuele inrichting van het water.  

 

Het onderzoek werd uitgevoerd met behulp van de enthousiaste 

medewerking van vrijwilligers van de HSV Ons Genoegen.  

 

 
Topografische ondergrond: © Topografische Dienst, Emmen 

Figuur 1.1 Overzichtskaart Vorsenpoel in Boxtel.  

 

Dit rapport is als volgt opgebouwd. In hoofdstuk twee wordt het water, de 

sportvisserij en het gevoerd beheer beschreven. Hierop volgt in hoofdstuk 

drie een uitleg over de visstandtypering van de Nederlandse ondiepe en 

stilstaande wateren en over de draagkracht van een water. Hoofdstuk vier 

beschrijft de uitvoering van het onderzoek en de gegevensverwerking, 

waarna in hoofdstuk vijf de resultaten van de visstandbemonstering worden 

gepresenteerd. In hoofdstuk zes worden de resultaten besproken en worden 

knelpunten geformuleerd. Tot besluit worden in hoofdstuk 7 aanbevelingen 

gedaan op het gebied van visserijbeheer en inrichting.  
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2 Algemene gegevens 

2.1 Gebiedsbeschrijving 

De Vorsenpoel ligt aan de zuidkant van Boxtel in de provincie Noord-

Brabant. De Vorsenpoel ligt net ten noorden van de Lange Loop, een zijwater 

van de Dommel. Het water is in de jaren 70 van de vorige eeuw gegraven 

ten behoeve van zandwinning voor de woonwijk.  

 

Het water is 0,66 hectare groot. De grootste diameter is 115 meter. De 

totale oeverlengte is 300 meter. Langs de oever bevind zich een zone van 

circa 5 meter uit de oever die ongeveer 1,5 meter diep is. De gemiddelde 

diepte is meer dan 3 meter, de maximale diepte is 5,0 meter. In bijlage I is 

een dieptekaart opgenomen van het water. De bodem bestaat uit zand. Er is 

een dunne modderlaag aanwezig tot maximaal 25 cm. De oever is geheel 

beschoeid. Een klein deel van het water is begroeid met gele plomp (<5%). 

Onderwaterplanten komen in de zomer massaal voor. Dit is allemaal 

waterpest. Langs de oever staat iets gele plomp en enkele oeverplanten.  

Er staat geen stroming in het water. Het water wordt gevoed door regen- en 

kwelwater. Via een overloop kan overtollig water afwateren richting de 

Dommel. 

Op het water worden regelmatig aalscholvers waargenomen. 

 

2.2 Bereikbaarheid en bevisbaarheid  

De Vorsenpoel ligt aan een verhard wandelpad en is uitstekend bereikbaar. 

In de woonwijk zijn voldoende parkeerplaatsen. 

De bevisbaarheid is de laatste jaren afgenomen door de overmatige 

waterplantengroei. In opdracht van de gemeente worden soms waterplanten 

verwijderd. Waarschijnlijk gebeurd dit met een kraan met herder maaibalk. 

Losgemaaide plantendelen worden grotendeels op de oever gezet en 

afgevoerd. 

 

2.3 Visrecht en bevissing 

De eigenaar van de Vorsenpoel is de gemeente Boxtel. De visrechten van de 

vijver zijn verhuurd aan de HSV “Ons Genoegen”. De Vorsenpoel is niet 

ingebracht in de gezamenlijke lijst van viswateren behorend bij de VISpas. 

Alleen leden van de vereniging mogen dus vissen in de Vorsenpoel.  

 

De vereniging geeft aan dat er vooral recreatievissers en karpervissers op de 

plas visten. Het aantal visbezoeken lag ’s zomers tussen de 2 en 4 

sportvissers per dag. Op topdagen waren er 6 sportvissers aanwezig. Tot 

circa 4 jaar geleden werden er regelmatig wedstrijden georganiseerd in de 

Vorsenpoel. Er werden 4 keer per jaar de Koningwedstijden met circa 20 

vissers en Jeugdwedstrijden (1x per jaar, circa 8 vissers) georganiseerd. 



- Algemene gegevens - 
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2.4 Visserijbeheer 

Door de vereniging is de laatste jaren geen vis meer uitgezet in de 

Vorsenpoel. Diverse mensen melden tijdens de bemonstering dat er enkele 

jaren geleden diverse dode karpers lagen. De oorzaak van de sterfte was 

onbekend.  

 

 

 
De Vorsenpoel is een schitterend viswater in een woonwijk. Rondom het water 

loopt een verhard wandelpad. 

 

 
De oever is beschoeid en in het ondiepe deel groeien veel onderwaterplanten. 



- Vorsenpoel in Boxtel - 

 

© 2016 Sportvisserij Nederland /  

HSV Ons Genoegen 
 

8  

 

3 Viswatertypering en draagkracht 

3.1 Typering van de Vorsenpoel 

De inrichting van een water bepaalt in sterke mate welke visstand zich 

uiteindelijk kan ontwikkelen. De aanwezigheid van waterplanten is hierbij 

een belangrijke sturende factor. Waterplanten vervullen in meerdere 

opzichten een belangrijke functie voor de aanwezige visstand. De volgende 

typen waterplanten kunnen worden onderscheiden: 

 bovenwaterplanten (emerse waterplanten, o.a. riet, lisdodde) 

 onderwaterplanten (submerse waterplanten, o.a. waterpest, hoornblad) 

 drijfbladplanten (o.a. gele plomp, waterlelie). 

 

Veel vissoorten gebruiken in het voorjaar de (resten van) waterplanten om 

de eieren op af te zetten. Het zijn vooral de boven- en onderwaterplanten 

die hiervoor het meest worden benut. De planten bieden de vis daarnaast 

bescherming tegen predators (roofvis, visetende vogels) en beschutting 

tegen stroming. Vooral voor jonge vis is deze beschutting erg belangrijk. Op 

en tussen de planten bevinden zich bovendien tal van organismen die een 

belangrijke voedselbron vormen voor vis.  

 

In een natuurlijke situatie is een geleidelijke overgang van land naar water 

te zien, waarbij oevervegetatie overgaat in bovenwaterplanten, gevolgd door 

drijfbladplanten en vervolgens onderwaterplanten. De taludhelling en het 

doorzicht van het water bepalen hierbij de groeimogelijkheden. 

 

De verschillende typen wateren, variërend van helder en begroeid tot troebel 

en onbegroeid, zijn door Sportvisserij Nederland (Zoetemeyer & Lucas, 

2007) onderverdeeld in vijf ‘viswatertypen’ (zie ook Figuur 3.1):  

 

 het baars-blankvoorntype,  

 het ruisvoorn-snoektype, 

 het snoek-blankvoorntype, 

 het blankvoorn-brasemtype, 

 en het brasem-snoekbaarstype. 
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Figuur 3.1 De verschillende viswatertypen van het ondiepe, stilstaande water. 
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Op 15 september 2015 is door Sportvisserij Nederland een milieu-

inventarisatie uitgevoerd. Tijdens het bezoek is gekeken naar de 

waterdiepte, de baggerlaag, waterplantenbedekking en de oeverbegroeiing.  

De EGV van het water was aan de oppervlakte 300 µS/cm en de 

watertemperatuur was 17,5 °C. Op 5 meter diepte was de EGV 500 µS/cm en 

de watertemperatuur was 16,3 °C. Het verschil in EGV waarde en een daling 

van de watertemperatuur op 5 meter diepte wijst op een begin van een 

vorming van een spronglaag. De watertemperatuur is op 5 meter 

waterdiepte licht afgenomen. Het gehalte aan zuurstof in het water neemt af 

tot een waarde die kritisch is voor vissen. Het water op grote diepte heeft 

nog net geen geur van rotte eieren. Dit wordt veroorzaakt door de afbraak 

van organisch materiaal bij zuurstofloze of zuurstofarme omstandigheden 

waarbij het afbraakproduct H2S (moerasgas, zwavelwaterstof ) ontstaat. Wel 

is een laag zwarte zwevende stof bij de bodem aangetroffen, zie de foto op 

de volgende bladzijde.  

Tijdens de visstandbemonstering op 3 februari 2016 was de EGV 392 µS/cm 

en de watertemperatuur was 6,9 °C.  

De aanwezigheid van een spronglaag heeft een negatief effect op de 

waterkwaliteit. Zie hiervoor Bijlage II. 

 

De EGV (Elektrisch Geleidings Vermogen) is een maat voor de hoeveelheid 

opgeloste zouten in het water. Het Elektrisch Geleidings Vermogen wordt 

uitgedrukt in µS/cm (micro Siemens per centimeter). De EGV waarde ligt 

voor de meeste Nederlandse binnenwateren tussen de 200 en 800 µS/cm. 

De EGV waarde in de Vorsenpoel is voor een water met een overwegend 

zandbodem normaal te noemen.  

 

 

  

De laag zwevende bagger net boven de 

bodem was zwart en dun, maar stonk nog 

niet. De zwarte kleur duidt in het algemeen 

op zuurstofarme omstandigheden. Onder 

normale omstandigheden is bagger 

meestal grijs.  

 

De zichtdiepte (mate voor de helderheid van een water) bedroeg in 

september 2015 1,2 meter .  
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De huidige situatie van de 

Vorsenpoel: het snoek-

blankvoorn viswatertype 

 

 

De Vorsenpoel wordt qua milieukenmerken getypeerd als het zogenaamde 

snoek-blankvoorn viswatertype (zie ook tabel 3.1 viswatertypering). Dit 

viswatertype wordt gekenmerkt door een hoge bedekking van waterplanten 

(meer dan 20% van het wateroppervlak) en een doorzicht in de zomer van 

meer dan 1 meter. Kenmerkende vissoorten van dit watertype zijn 

blankvoorn en brasem en de belangrijkste roofvis is de snoek.  

 

3.2 Draagkracht van de Vorsenpoel 

Onder de draagkracht van een watertype wordt verstaan de maximale 

hoeveelheid vis (uitgedrukt in kilogrammen per hectare) die afhankelijk van 

de heersende milieuomstandigheden (bodemsamenstelling, voedselrijkdom, 

zichtdiepte, diepteverloop, waterplanten) bij een goede conditie van de 

kenmerkende vissoorten in dat watertype kan voorkomen. 

 

In een water van het snoek-blankvoorn viswatertype is de draagkracht 

ongeveer 300 tot 500 kilogram vis per hectare, waarbij de spreiding in 

draagkracht afhankelijk is van de voedselrijkdom van het water, vooral het 

gevolg van de bodemsoort (zand, klei of veen). Van oorsprong is de 

voedselrijkdom laag omdat de Vorsenpoel een zandbodem heeft. Ook is het 

water vrij diep, waardoor het in het voorjaar niet snel opwarmt. Ook een 

begin van vorming van een spronglaag draagt niet bij aan de productiviteit. 

In de Vorsenpoel wordt de draagkracht op grond van de bodemsamenstelling 

en de heersende milieu-omstandigheden geschat op maximaal 300 kilogram 

vis per hectare. 
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Tabel 3.1 Viswatertypering ondiepe, stilstaande en langzaam stromende wateren 

(Zoetemeyer & Lucas, 2007) 

viswatertype baars 
blankvoorn 

ruisvoorn 
snoek 

snoek 
blankvoorn 

blankvoorn 
brasem 

brasem 
snoekbaars 

      

planten      

bovenwater matig veel matig matig weinig - matig 

drijfblad weinig veel matig - veel weinig - matig geen - weinig 

onderwater matig veel weinig geen geen 

bedekking % 10-60% 60-100% 20-60% 10-20% 0-10% 

      

vissoorten      

aal + + + + + 

baars + +/- ++ + + 

bittervoorn* + ++ ++ +/- - 

blankvoorn + +/- ++ ++ + 

brasem +/- +/- + ++ ++ 

grote 
modderkruiper 

+/- ++ + +/- - 

karper - ++ ++ +/- - 

kleine 
modderkruiper 

+ ++ ++ +/- - 

kolblei +/- +/- ++ + + 

kroeskarper +/- ++ + +/- - 

kwabaal* + +/- +/- +/- - 

meerval - +/- ++ ++ +/- 

pos +/- +/- + ++ ++ 

rivierdonderpad* + +/- +/- +/- - 

riviergrondel + + + + +/- 

ruisvoorn +/- ++ ++ +/- - 

snoek - ++ ++ + +/- 

snoekbaars - - +/- ++ ++ 

stekelbaars (3d) + ++ ++ +/- - 

stekelbaars (10d) + ++ ++ +/- - 

vetje + + + + +/- 

zeelt +/- ++ + +/- - 

      

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

    

voedselrijkdom 
 
fosfaatgehalte 

(oligo)-
mesotroof 

voedselarm 
<0,01 mg P/l  

 

(hyper-)eutroof  
zeer voedselrijk 

>0,1 mg P/l 

      

Ontwikkelingsmogelijkheden: 
-  nauwelijks of geen 

 

  +/-  beperkt  

  +  voldoende  

  ++  optimaal  

      

* bittervoorn:      aanwezigheid van zoetwatermossels noodzakelijk voor de voortplanting. 

 kwabaal:        verbinding met diep, helder water noodzakelijk. 

 rivierdonderpad:    afhankelijk van stenig substraat in combinatie met waterturbulentie (bijv. stroming). 
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4 Uitvoering van het visserijkundig 

onderzoek 

4.1 Visstandbemonstering 

Tijdens de visstandbemonstering op 3 februari 2016 zijn 3 zegentrekken 

uitgevoerd. Er is een zegentrek aan de noord, oost en zuidzijde uitgevoerd. 

Daarmee is meer dan de totale oppervlakte van de vijver bevist. Door 

medewerkers van Sportvisserij Nederland is met een elektrovisapparaat een 

groot deel van de oever (circa 250 meter) afgevist. De gevangen vis is direct 

met beugels overgebracht in teilen en naar de verwerkingsplaats gebracht. 

Daar zijn de vissen gemeten en deels gewogen. 

 

Hiermee is ruimschoots voldaan aan de richtlijnen van STOWA (STOWA, 

2010) voor Visstandbemonsteringen. De STOWA schrijft voor dat 10% van 

de oeverlengte elektrisch bevist moet worden en 20% van het 

wateroppervlak bevist moet worden met de zegen.  

 

 
Topografische ondergrond: © Topografische Dienst, Emmen 

Figuur 4.1 Overzichtskaart uitgevoerde visserijen.  

                       beviste oeverlengte met het elektro-visapparaat 

               ligging zegentrekken 

                      Ligging keernet tussen de noordelijke en zuidelijke trek. 

Voordat de oostelijke trek werd uitgevoerd, is het keernet verwijderd. 

De zwarte stip in het midden is een paal.  

  

1 

2 

3 
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4.2 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. 

 

 

Tijdens de inventarisatie in 

de zomer was er behoorlijk 

veel waterpest aanwezig  

 

De zegenboot ligt klaar 

 

http://www.piscaria.nl/


- Resultaten visserijkundig onderzoek - 
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5 Resultaten visserijkundig onderzoek 

5.1 Soortensamenstelling 

Tijdens de bemonstering van de Vorsenpoel zijn in totaal 8 vissoorten 

gevangen. Er zijn 205 exemplaren gevangen, met een totaal gewicht van 

29,1 kilo. In de onderstaande tabel zijn van de gevangen vissoorten het 

aantal, gewicht en de lengte weergegeven. 

 

Tabel 5.1 Gevangen vissoorten in de Vorsenpoel 

Vissoort Aantal Minimum 

lengte (in 
cm) 

Maximum 

lengte (in 
cm) 

Hoeveelheid 

(in kg) 

Minimum 

gewicht 
(in g) 

Maximum 

gewicht 
(in g) 

Baars                     81 6 15 0,5 2 40 

Bittervoorn               60 3 8 0,1 <1 4 

Brasem                    14 6 64 8,6 2 3203 

Blankvoorn                22 5 24 1,4 1 170 

Giebel                    1 8 8 <0,1 8 8 

Aal/Paling                2 55 68 0,9 303 597 

Snoek                     2 64 83 6,0 1821 4179 

Zeelt                     23 5 51 11,6 2 2157 

              

Totaal 205     29,1     

 

De vangst bestond qua aantallen voornamelijk uit baars en bittervoorn 

(respectievelijk 40% en 29%, zie onderstaande grafiek). Zeelt en blankvoorn 

hebben een aandeel in de aantallen van 11%. De overige soorten hebben 

een aandeel van minder dan 10% in de aantallen. 

 

 
 

 

Baars                     
40% 

Bittervoorn               
29% Brasem                    

7% 

Blankvoorn                
11% 

Giebel                    
<1% 

Aal/Paling                
1% 

Snoek                     
1% 

Zeelt                     
11% 

Relatieve aantals-aandeel 
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Qua gewicht werd de vangst gedomineerd door zeelt (40%) en brasem 

(29%). Snoek heeft een aandeel in de vangst van 21%, de rest van de 

vissoorten hebben een aandeel in het vangstgewicht van hooguit enkele 

procenten. 

 

 

 

 
In de Vorsenpoel zwemt een klein bestand aan mooie grote brasems. 

 

Baars                     
2% 

Bittervoorn               
<1% 

Brasem                    
29% 

Blankvoorn                
5% 

Giebel                    
<1% Aal/Paling                

3% 

Snoek                     
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5.2 Lengte-frequentie en conditie  

Van de belangrijkste vissoorten is de lengte-frequentieverdeling en de 

conditie in grafieken weergegeven. De grafieken zijn hieronder per vissoort 

toegelicht. Als maat voor de conditie van de vis wordt genomen de 

verhouding tussen het gemeten gewicht en het ‘normaalgewicht’ van de vis. 

Wanneer de conditiefactor kleiner is dan 0,9 is de conditie van de vis 

onvoldoende. Ligt de conditiefactor tussen de 0,9 en 1,1 dan is de conditie 

voldoende. Is de conditiefactor groter dan 1,1 dan is de conditie goed.  

 

 

Baars 

In totaal zijn 81 baarzen gevangen met een lengte die varieerde van 6 tot 15 

centimeter. De meeste baarzen behoren tot de 0+ jaarklasse. Dit zijn 

baarzen die in het voorjaar van 2015 geboren zijn en deze vissen hebben 

een lengte van 6 tot 9 centimeter. De baarzen van 14 en 15 centimeter 

behoren waarschijnlijk tot de 1+ jaarklasse. De conditie van deze baarzen 

was onvoldoende.  

 

 

 

 

 

Blankvoorn 

Van de vissoort blankvoorn zijn 22 exemplaren gevangen, variërend in 

lengte van 5 tot 24 centimeter. De blankvoorns verkeerden in een voldoende 

conditie.   
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Bittervoorn 

Van bittervoorn zijn 60 exemplaren 

gevangen. De bittervoorns hadden een 

lengte tussen de 3 en 8 centimeter.  

 

 

Brasem 

Er zijn 14 exemplaren van deze vissoort gevangen, qua lengte variërend van 

6 tot 64 centimeter. De kleinste vissen behoren tot de 0+ jaarklasse. De 

conditie van de brasems was voldoende, één brasem had een goede 

conditie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Snoek 

 

In totaal zijn 2 snoeken gevangen met een 

lengte van 64 en 83 centimeter.  
 

 

Zeelt 

Van de plantenminnende soort zeelt zijn 23 exemplaren gevangen. De 

kleinste vissen hadden een lengte van 5 cm, de grootste zeelt was 51 

centimeter. De conditie van de gevangen zeelten was voldoende.  
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Overige soorten 

Er is 1 klein giebeltje gevangen van 8 centimeter. Van aal of paling zijn 2 

exemplaren gevangen van 55 en 68 centimeter.  

 

 

 
De grootste van de gevangen snoeken was niet erg dik. 
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Het (theoretische) zuurstofverloop gedurende de dag staat in bovenstaande grafiek. In 

de ochtend neemt het zuurstofgehalte toe, de planten produceren onder invloed van 

licht zuurstof. In de middag is het zuurstofgehalte maximaal. In de avond en nacht 

neemt het zuurstofgehalte weer af. De planten produceren geen zuurstof meer (er is 

weinig of geen licht) en de planten consumeren zelfs zuurstof. Door de biologische 

afbraak (van organische stof) neemt het zuurstofgehalte nog verder af. Het 

zuurstofgehalte is het laagst rond 5-7 uur in de morgen. In perioden met afsterven van 

waterplanten (aug-sept) kan in een waterplantenrijke vijver toch zuurstofgebrek 

ontstaan! Bij onderverzadiging (<80%) is het zinvol om laat in de middag nog eens te 

meten. Zo krijg je een beeld of het verzadigingspercentage grote delen van de dag 

buiten het optimum ligt (80-120%). 

 

Verzadigingspercentage of zuurstofgehalte? 

Het zuurstofgehalte kan gemeten worden als eenheid in milligram per liter of als relatieve maat in 

een verzadigingspercentage. Koud water kan meer zuurstof bevatten dan warm water. Een 

waarde van 4 milligram O2/l zegt op zich niet zoveel als je de temperatuur niet weet. De 

verzadiging zegt tevens of de zuurstofhuishouding in een water stabiel is. Schommelt het erg 

(veel waterplanten) dan is dat ook niet zo gunstig voor vis en kunnen andere parameters zoals pH 

(zuurgraad) ook erg fluctueren. 

 

Relatie zuurstof en pH 

Het CO2 gehalte in het water is normaal 2% en is dus hoger dan in de lucht (0,035%). Door de 

waterplanten wordt ’s nachts zuurstof verbruikt en het CO2 gehalte in het water zal toenemen. 

Door vissen en omzetting van organische stof neemt het gehalte CO2 in de nacht ook toe. 

Hierdoor daalt de pH. Om lage zuurstofwaarden en een lage pH (of pH verlaging) te vermijden is 

het dus zaak ‘s nachts te beluchten! En overdag de beluchter uit te zetten. Door overdag niet te 

beluchten wordt het verschil tussen minimum en maximum pH afgevlakt.  

 

Wel dient het zuurstofgehalte altijd in de morgenuren te worden gemeten, dan is het 

zuurstofgehalte immers het laagst. Sportvisserij Nederland kan de vereniging instructiehandleiding 

verstrekken over het meten van zuurstof. Er zijn al goede zuurstofmeters te koop vanaf 250 euro. 
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6 Bespreking en knelpunten 

6.1 Bespreking 

Soortsamenstelling 

Tijdens de visstandbemonstering in de Vorsenpoel zijn acht vissoorten 

gevangen. De soortdiversiteit is daarmee iets lager dan gemiddeld. Normaal 

worden gemiddeld 10 tot 11 soorten aangetroffen tijdens een visserijkundig 

onderzoek.  

De helft van de soorten behoort tot de hoofdgroep eurytope vissoorten (geen 

voorkeur voor planten of stroming). Dit betreft de soorten baars, brasem, 

blankvoorn en aal. Er zijn vier limnofiele soorten (soorten die behoren tot het 

plantenrijke milieu met stilstaand water) aangetroffen, namelijk bittervoorn, 

giebel, snoek en zeelt.  

 

Baars en bittervoorn zijn de meest dominante vissoorten qua aantallen (40 

en 29%). Zeelt en blankvoorn hebben een aandeel van circa 10% in de 

aantallen. Het aandeel limnofiele soorten ligt hiermee op circa 40%.  

Zeelt is de belangrijkste vissoort met een aandeel in de biomassa van 40%. 

De limnofiele soorten hebben samen een aandeel in de biomassa van 61%.  

 

Een aantal jaren geleden is een groot deel van het karperbestand gestorven. 

Volgens de beheerder: Ik heb berichten ontvangen dat het om aantallen karpers ging van 

zeker 30 stuks, met een gewicht variërend tussen de 6 en de 18 kilo. Het gros van de karpers was 

rond de 12 tot 14 kilo, met 4 uitschieters van 16 tot 18,5 kilo. De oorzaken van de sterfte 

zijn niet bekend. De spronglaag en de hoge bedekking van waterplanten (zie 

kader op blz 20) kunnen een reden zijn voor een minder goede 

waterkwaliteit dan men op het oog zou verwachten.  

Wellicht waren de karpers vrij oud en zijn de meeste karpers een natuurlijke 

dood gestorven 

 

Het is mogelijk dat enkele karpers (voor zover nog aanwezig) onder de 

onderreep (onderlijn) van de zegen ontsnapt zijn, omdat de onderlijn door 

de grote hoeveelheden waterplanten soms over de waterplanten heen wordt 

getrokken.  

 

Conditie 

De conditie van de meeste vissoorten is voldoende. Enkele baarzen hebben 

een onvoldoende conditie.  

 

Lengtesamenstelling 

Van de baars en brasem zijn slechts 1 of twee jonge jaarklassen 

aangetroffen. Tussenliggende jaarklassen vissen van 20-40 cm, zijn niet 

aangetroffen, behoudens één brasem van 23 centimeter. Van blankvoorn zijn 

meerdere jaarklassen aangetroffen, maar de gevangen aantallen zijn laag.  

Van snoek is geen 0+ jaarklasse aangetroffen. Waarschijnlijk zwemmen er 

ook nog wel grotere snoeken rond, maar zijn ze tijdens de elektrovisserij niet 

gevangen. De grootste zeelten zijn vrij oud, terwijl zeeltjes van circa 5 

centimeter in het voorjaar van 2015 zijn geboren. Andere jaarklassen zijn 
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ook aangetroffen, maar de aantallen zijn erg laag. Zeelten van 15 tot 45 

centimeter zijn nauwelijks aangetroffen. Dit kan veroorzaakt worden door 

een hoge predatiedruk door snoek en aalscholvers.  

 

Predatie 

De belangrijkste predator in de Vorsenpoel is de aalscholver. Hoe hoog de 

predatiedruk van deze visetende vogel is, is niet bekend maar gezien de 

lengteopbouw van baars, zeelt, brasem en blankvoorn is die fors.  

 

In de Vorsenpoel komen verder twee roofvissoorten voor: baars en snoek. 

Van baars komt eigenlijk alleen een 0+ jaarklasse voor. Deze vissen zullen in 

het groeiseizoen zeker een impact hebben op visbroed, maar deze impact op 

visbroed is maar gering. Snoek heeft een gering aandeel in de aantallen, 

maar vanwege het hoge vangstgewicht is het aandeel in de biomassa 21%, 

wat vrij hoog is. Van deze vissoort zijn slechts 2 oudere exemplaren 

gevangen. De aanwezige oevervegetatie (met name riet) is een belangrijke 

factor in het voorkomen van jonge snoeken (0+ en 1+ jaarklasse). Tussen de 

begroeiing vinden de jonge exemplaren schuilgelegenheid tegen wegvraat 

door grotere soortgenoten. Snoeken van 3 en 4 groeiseizoenen worden 

minder afhankelijk van de vegetatie en verplaatsen zich naar het open 

water. Daar zullen een aantal exemplaren ten prooi vallen aan de grotere 

soortgenoten en aan aalscholvers. Daar het afsterven van veel vegetatie in 

de herfst en winter is het mogelijk dat ook veel 0+ en 1+ snoeken 

verdwijnen in de Vorsenpoel door predatie.  

 

 

 

6.2 Knelpunten  

Visstand 

Voor de sportvisser is er weinig eer te behalen in de Vorsenpoel. De 

gevangen aantallen vissen zijn erg laag en de meest voorkomende 

vissoorten (baars, bittervoorn) zijn niet interessant voor de sportvisserij of 

hebben een kleine lengte. De vissoort brasem is een soort die nog in 

redelijke hoeveelheden kan voorkomen en dan ook een redelijk aandeel in de 

biomassa heeft. Voor een dicht begroeid water is het opmerkelijk dat de 

vissoort ruisvoorn niet voorkomt.  

Van veel omstanders en sportvissers werd aan de waterkant vernomen dat 

enkele jaren geleden veel karpers zijn doodgegaan. Dit zou ook wel de reden 

kunnen zijn dat het water (te) helder is geworden en dat de 

waterplantengroei excessief is toegenomen. Ook qua soortenrijkdom is er 

maar een beperkt aantal soorten aanwezig. Dit is het gevolg omdat het 

habitat vrij eenzijdig is.  

 

Waterkwaliteit - kwantiteit 

Op het gebied van waterkwaliteit en waterkwantiteit zijn er geen knelpunten 

voor de visstand. Het is mogelijk dat een deel van het zomerseizoen een 

spronglaag aanwezig is. De spronglaag heeft een negatief effect op de 

waterkwaliteit. 
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Inrichting en onderhoud van het viswater 

Qua inrichting is er wel wat aan te merken op de Vorsenpoel. De vijver is vrij 

eenzijdig ingericht en voor vissen ontbreekt beschutting, met name in de 

winterdag.  

Voor sportvissers is er voldoende plaats om te vissen.  

 

Voor de vis zou de inrichting van Vorsenpoel geoptimaliseerd kunnen worden 

door er meer structuur in aan te brengen.  
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7 Aanbevelingen 

7.1 Visserijbeheer 

Visuitzet 

Door HSV Ons Genoegen is de laatste jaren geen vis meer uitgezet in de 

Vorsenpoel.  

 

Het uitzetten van pootvis is om verschillende redenen niet aan te bevelen en 

moet alleen in een uiterste geval worden toegepast. In het verleden werden 

op veel visputjes blankvoorns uit de rivieren uitgezet. Door onderzoek is 

vastgesteld dat de overleving van deze vissen slecht is. Deze riviervissen zijn 

een heel ander milieu en voedsel gewend en kunnen niet of moeilijk 

overschakelen. Daarnaast wordende vissen onttrokken aan het bestand 

witvis van andere hengelsportverenigingen. Als laatste reden kan genoemd 

worden dat de vissen die uitgezet worden meestal vrij oud zijn en van nature 

niet meer zo lang zouden leven. Sportvisserij Nederland is geen voorstander 

van het uitzetten van wildvang witvis op vijvers. Voor het uitzetten kunnen 

beter kweekvissen gebruikt worden. Om de vijver geschikt te maken als 

jeugdvijver zullen eerst de waterplanten teruggedrongen moeten worden en 

moeten schuilmogelijkheden in de vorm van natuurvriendelijke oevers 

(nvo’s) gecreëerd worden.  

 

Om de Vorsenpoel weer een leuk viswater te maken is het noodzakelijk dat 

de waterplanten worden teruggedrongen. Daarvoor kan graskarper worden 

uitgezet. Daarnaast kan in de Vorsenpoel eenmalig een bestand aan grote 

brasem worden uitgezet en wat karper. Voor de afwisseling zouden wat 

spiegelkarpers kunnen worden uitgezet. De spiegelkarpers zijn individueel 

herkenbaar. De karpervissers vinden dat leuk, zo kunnen ze bijhouden hoe 

vaak de vis wordt gevangen, wat de groei is, enzovoorts. De brasem en 

karper zorgen voor bodemwoeling en zorgen dat de waterplantengroei 

onderdrukt wordt.  

 

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

visstandbemonstering, gevangen vissoorten is weergegeven in Bijlage II: 

Profielen van de gevangen vissoorten en op de website 

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

 

Voor visstandbeheerders is een infoblad Verantwoord vis uitzetten opgesteld.  

 

Karpersterfte 

Het uitzetten van karper is de laatste jaren riskant gebleken op kleinere en afgesloten wateren. In 

een aantal gevallen treedt in het voorjaar sterfte op onder het oorspronkelijke karperbestand. Om 

de verspreiding van ziekten door het uitzetten van ‘vreemde’ karpers zoveel mogelijk te 

voorkomen, dienen de karpers te worden betrokken bij gereputeerde vishandelaren, hoewel ook dit 

geen garantie biedt. De vereniging dient het risico te onderkennen dat na een uitzetting sterfte 

onder het al aanwezige karperbestand kan optreden. 

 

  

http://www.sportvisserijnederland.nl/vis_en_water/vissoorten/
http://www.sportvisserijnederland.nl/files/ib-812-verantwoorduitzetten_8605.pdf
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7.2 Inrichtingsmaatregelen 

Uit de (milieu)inventarisatie, de visstandbemonstering, de vergelijking van 

de huidige situatie met het streefbeeld en de gesprekken langs de waterkant 

zijn de volgende knelpunten op het gebied van de inrichting van het water 

gesignaleerd: 

 Er zijn ’s winters niet voldoende schuilplaatsen voor jonge vis 

aanwezig. 

 

Hieronder is een aantal aanbevelingen uitgewerkt om bovenstaande 

knelpunten op te lossen. 

 

’s Winters verdwijnt de meeste begroeiing en omdat de Vorsenpoel een egale 

bodem heeft met weinig structuur, zoals inhangende takken, omgevallen 

bomen en onderwaterplanten, wordt aanbevolen om onderwaterstructuren 

aan te brengen.  

 

 
Figuur 7.1 Onderwaterstructuren in de vorm van snoeihout vormen een goede 

schuilplaats voor jonge vis 

 

Een goede en goedkope optie voor het aanbrengen van structuur is het 

aanbrengen van bundels snoeihout in het water. De bundels moeten worden 

verzwaard en op ongeveer 1,0 tot 1,5 meter diepte worden afgezonken. Een 

andere optie is het aanbrengen van een dubbele rij palen met een afstand 

van circa één meter tussen de rijen. Tussen de palen kan grof snoeihout 

worden aangebracht (stamdikte 10-20 cm).  

 

Jonge vis kan tussen de holtes schuilen zodat ze niet gepredeerd worden. 

Daarnaast vormt het snoeihout een nieuwe voedingsbodem voor allerlei 

waterorganismen die weer als voedsel dienen voor vis. 

 

Langs het water kunnen op 2 of meerdere delen enkele wilgen, treurwilgen 

of andere bomen geplant worden. Het is de bedoeling dat op den duur de  

takken in het water hangen en dat de vissen hierin/hiertussen kunnen gaan 

schuilen. Het beste kunnen voor deze inhangende takken vissenbossen 

worden geplaatst. Vis heeft zo van twee kanten dekking en de aalscholver 

wordt daarmee zwaar gehinderd tijdens het foerageren.  
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Lijkt nog erg kaal, maar na een jaar (zie 

hieronder). 

 

 

 

  

 

 

is duidelijk te zien dat vanuit de oever riet 

het water ingroeit. Op de takken groeien 

algen, slakken en mosseltjes. De 

takkenbossen kunnen ook in de nvo’s 

worden aangebracht.  

 

 

De totale oppervlakte beschutting ten opzichte van het totale oppervlak zal 

ook met deze inrichtingsmaatregelen maar beperkt zijn.  

 

 
 

Vissenbossen in de praktijk. Met de breedte kan gevarieerd worden en ook 

met de “inhoud” kan gevarieerd worden. De eerste indrukken zijn dat grove 

takken/stammetjes zorgen voor meer (en grotere) vis in de takken. 
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De vissenbossen kunnen ook in combinatie met een natuurvriendelijke oever 

worden aangelegd.  

 

Natuurlijke oevers van stagnante of langzaam stormende wateren 

kenmerken zich door een geleidelijke overgang van land naar dieper open 

water. Deze geleidelijke overgang biedt ruimte aan tal van planten die 

structuur geven aan de oever en een belangrijk biotoop vormen van allerlei 

ongewervelde dieren en vissen. Veel vissoorten zijn in één of meerdere 

stadia van hun leven afhankelijk van deze waterplantengordel, bijvoorbeeld 

om te paaien, voor voedsel en te schuilen tegen predatie van ander vis of 

aalscholvers. Visbroed van de meeste vissoorten is sterk afhankelijk van 

waterplanten om te schuilen en rustig op te kunnen groeien.  

 

 
natuurlijke zonering van de oever van stagnant water schematisch 

voorgesteld 

 

De eenzijdige oeverinrichting kan verbeterd worden door meer variatie aan 

te brengen in de oeverlijn en door delen van de oever als natuurvriendelijke 

oever (nvo) in te richten. Waar de oeverbeschoeiing in slechte staat verkeert 

of al kapot is, kan het beste met de aanleg van deze nvo’s begonnen 

worden. Een nvo kan eenvoudig worden aangelegd door de oude of kapotte 

beschoeiing te verwijderen en een deel van het gazon af te graven en deze 

grond te gebruiken om het deel voor (de inmiddels verwijderde beschoeiing) 

in het water te deponeren. Zo wordt een geleidelijk aflopend talud 

gecreëerd, met minimale inspanning. Waarschijnlijk heeft de nvo een 

maximaal effect op de visstand als voor de nvo een vissenbos wordt 

geplaatst. 

 

Door de aanleg van een nvo wordt de bevisbaarheid van een water minder. 

Het is immers moeilijk om tussen en over de waterplanten te vissen. Tussen 

de nvo’s moeten dus delen van de oever en het watertalud blijven zoals het 

nu is. Daarmee zijn voldoende visplaatsen gegarandeerd. Indien de 

gemeente positief staat tegenover dit plan, wordt geadviseerd om eerst circa 

30-50% van de oeverlengte in te richten met dicht aan het water staande 

bomen en nvo’s.  
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Verbeteren toegankelijkheid  

 

De Vorsenpoel is goed toegankelijk. Indien gewenst zou er nog een visplaats 

voor minder-valide vissers geplaatst kunnen worden. 

Richtlijnen voor het plaatsen van vissteigers of steigers voor minder validen 

zijn te vinden op de website http://www.sportvisserijnederland.nl/hsv-

service/viswaterbeheer/downloads.html onder sportvisserijvoorzieningen.  

 

Sportvissers houden van een schone omgeving. Het organiseren van een of 

meerdere vuilruimacties draagt daar aan bij en zorgt voor extra 

betrokkenheid van de leden. Ondanks dat het gros van het zwerfafval niet 

van sportvissers afkomstig is, maken de opruimacties van de georganiseerde 

hengelsport duidelijk dat wij een schoon milieu belangrijk vinden. 

 

 

Verbeteren bevisbaarheid 

Voor het verbeteren van de bevisbaarheid is het noodzakelijk dat de 

waterplantenbedekking fors wordt teruggedrongen. Momenteel wordt door 

de gemeente regelmatig een hoeveelheid waterplanten mechanisch 

verwijderd. Dit is een kostbare maatregel en lost het probleem ook niet op 

(symptoombestrijding). Met het verwijderen van grote hoeveelheden 

waterplanten bestaat ook de kans dat er veel visbroed en zelfs grote vis 

verdwijnt. Strikt genomen mag de gemeente hier niet maaien, want de 

bittervoorn komt er voor. Hoewel degene die maait het maaisel moet 

nazoeken op aanwezige dieren, komt dit in de praktijk nauwelijks voor. 

 

 
Foto Sportvisserij Nederland archief 

 

De door ons geadviseerde oplossing is het uitzetten van graskarper in 

combinatie met een bezetting van bodemwoelende vissen. Het uitzetten van 

vis is een goedkope maatregel, werkt structureel en is effectief.  

http://www.sportvisserijnederland.nl/hsv-service/viswaterbeheer/downloads.html
http://www.sportvisserijnederland.nl/hsv-service/viswaterbeheer/downloads.html
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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 

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 Vorsenpoel is opgenomen in Bijlage II 

7.4 Evaluatieonderzoek en subsidie 

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 

Voor wedstrijdregistraties wordt een aparte module ontwikkeld. 

 

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. 

 

 

http://www.mijnhengelsportvereniging.nl/modules/factsheetmodule.html
http://www.mijnvismaat.nl/
mailto:info@mijnvismaat.nl
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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 

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 maximale bijdrage die per project kan worden verleend, bedraagt 50 % 

van de externe kosten tot een maximum bijdrage van 10.000 euro. Minimaal 

dient de eigen bijdrage 2.000 euro te zijn. 

 

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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Bijlage I Dieptekaart Vorsenpoel 

 
Langs de oever kon niet gevaren worden in verband met waterplanten. 
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Voorbeeld van een sonaropname. Verticale as is de diepte. In deze opname wordt twee 

maal van de ene oever naar de andere oever gevaren. Tot circa 4 meter is geen storende 

laag aanwezig (linkerdeel opname). Rechts (onderste rode pijl) is een begin van de 

spronglaag te zien. De bovenste rode pijlen geven aan dat door de waterplanten de sonar 

de bodem niet kan meten.  
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Bijlage II Stratificatie 

Hoe ontstaat stratificatie? 

Door snelle opwarming van het water aan de oppervlakte in het voorjaar ontstaat in het water een 

warme bovenlaag die ‘drijft’ op een koude onderlaag. Tussen deze beide lagen vinden we de 

zogenaamde spronglaag, dit is een relatief dunne laag waarin de watertemperatuur bij 

toenemende diepte zeer snel afneemt (ca. 1C per meter). 

 

Naarmate de opwarming van het water in de loop van de zomermaanden toeneemt, neem de 

bovenlaag in omvang toe en komt de spronglaag steeds dieper te liggen. Als gevolg van deze 

stratificatie circuleert ’s zomers het water in de onderlaag onafhankelijk van de bovenlaag. 

Doordat op grotere diepte geen licht doordringt, is er in de onderste waterlaag geen fotosynthese 

en dus geen zuurstofproductie. De bovenlaag is daarom meestal verzadigd met zuurstof, terwijl de 

onderlaag meestal een zuurstoftekort heeft. Dit zuurstoftekort wordt versterkt door afbraak en 

mineralisatie van organisch materiaal (afgestorven plankton) dat vanuit de bovenlaag naar de 

bodem zakt en in de onderlaag terechtkomt; hier wordt dus alleen maar zuurstof verbruikt. 

 

Of er in een water temperatuurstratificatie optreedt is met name afhankelijk van het oppervlak en 

de diepte van een water. In wateren tot circa 2 hectare kan stratificatie optreden als de 

waterdiepte groter is dan 4 meter, tot 100 hectare als de diepte groter is dan 6 meter en in nog 

grotere wateren bij een diepte groter dan 8 meter. In de praktijk is gebleken dat het wel of niet 

optreden van temperatuurstratificatie met de relatie diepte/oppervlakte van het viswater verband 

houdt. Hoe kleiner het water, hoe ondieper het moet zijn om temperatuur stratificatie te 

voorkomen. In kleinere wateren kan een spronglaag al op een diepte van vier meter worden 

aangetroffen, zeker wanneer het water een beschutte ligging heeft. In grotere wateren, waar de 

wind voor meer circulatie in de bovenlaag van het water zorgt, bevindt de spronglaag zich dieper.  

 

 
 

 

 

De gevolgen van stratificatie voor de visstand. 
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In zeer diepe wateren zijn de leefmogelijkheden voor vissen op grote diepte als gevolg van de 

lage zuurstofconcentraties en de geringe voedselmogelijkheden vrijwel nihil. Gedurende de 

zogenoemde ‘najaarsomkering’, waarbij de zuurstofarme of zuurstofloze onderlaag zich weer 

vermengt met de bovenste waterlaag, kunnen in sommige diepe wateren vissterfte optreden, met 

uiteraard verstrekkende gevolgen voor de visstand.  

 

Visserijkundig zijn ernstige bezwaren aan te voeren tegen grote diepten omdat: 

1.  de hoeveelheid visvoedsel bij grote diepten af neemt 

2.  temperatuurstratificatie kan optreden 

 

Uit: Basisboek Visstandbeheer, 2007. 
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Bijlage III Factsheet Vorsenpoel  

Vorsenpoel  

  

 

Visrecht  

Verhuurder visrecht: Gemeente Boxtel 

Visrechthebbende: HSV Ons Genoegen  

Schriftelijke toestemming: VISpas, niet opgenomen in landelijke lijst van 

viswateren  

  

 

Algemene beschrijving  

Ligging: Ligt aan de zuidkant van Boxtel.  

Grootte: 0,66 ha  

Gem. diepte: 3 meter, max 5 meter 

Watertype: visvijver 

Functie: Viswater 

Oever: Beschoeid.  

 
 

Huidige ecologie & milieu 

Milieu:  Visstandbemonstering 2016 

Waterplantenbedekking zomer Doorzicht: 1,2 m  

Vissoort Aantal kg 

Baars                     81 0,5 

Bittervoorn               60 0,1 

Brasem                    14 8,6 

Blankvoorn                22 1,4 

Giebel                    1 0 

Aal/Paling                2 0,9 

Snoek                     2 6 

Zeelt                     23 11,6 

      

Totaal 205 29,1 
 
 

Bovenwaterplanten: <2% Baggerlaag: Max 10-25 cm 

Drijfbladplanten: <2% Stroming: Nee 

Onderwaterplanten: 70% Substraat: Zand 

Totaal: 75% Visbarriere: Afgesloten water 

 

Visstand:  Kenmerkende vissoorten: 

 Viswatertype: Blankvoorn- - 
Brasem 

 

Meest voorkomend: Baars, bittervoorn 

Grootste biomassa: Zeelt, brasem 

Roofvis: Snoek 

Vissterfte: 2012: tientallen 
karpers 

Blankvoorn 

  

 

  

  

  

  Karper 
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Sportvisserij (situatie 2015) Visserijtype: 
 
 

  

  

r Karpervisser recreatievisser jeugdvisser  

     

Bereikbaarheid: Goed 

Bevisbaarheid: Was goed, door waterplantenbedekking is het sterk achteruitgegaan 

Voorzieningen: Geen.  
Aantal wedstrijden/jaar: Geen 
Aantal vissers/dag: Naar schatting vinden nog maar circa 20 sessies door jeugd- of karpervissen plaats 
Visuitzettingen:   Geen 

Vangstregistratie:  Geen 

Regelgeving: Vispas en vergunningvoorwaarden vereniging.  Geen nachtvisserij. 
Knelpunten:  Aalscholverpredatie, te weinig beschutting in winter 

 

 

 
 

Gewenste situatie 

Streefbeelden Maatregelen 

 Weer goed bevisbaar water 

 Meer beschutting in de winter 

 

 Graskarperuitzet en beperkte karper en brasem uitzet 

 Aanbrengen takkenbossen/vissenbos icm aanplant wilgen op 

de oever.  

 

 

Meer informatie 
/literatuur:  

G.A.J. de Laak, 2016. Visserijkundig Onderzoek Vorsenpoel in Boxtel. Sportvisserij 
Nederland, Bilthoven in opdracht van HSV Ons Genoegen . 

 

 

 

  



- Vorsenpoel in Boxtel - 

 

© 2016 Sportvisserij Nederland /  

HSV Ons Genoegen 
 

38  

 

 

Bijlage IV Profiel van de gevangen vissoorten 

 

 
BAARS (Perca fluviatilis) 

 

Leefomgeving 
De baars is een algemene vissoort die in 
vele stilstaande of langzaam stromende 
wateren voorkomt. Hij leeft en jaagt in 

scholen, die in de regel uit individuen van 
gelijke grootte bestaan. Deze scholen 
bestaan meestal uit ongeveer 50 tot 200 
exemplaren, maar ook veel grotere scholen 
zijn wel waargenomen. Hieruit blijkt de 
voorkeur van de baars voor ruim water, 
zoals meren, plassen, kanalen en rivieren.  

 
Toch komt de baars ook in kleinere wateren 

voor. Snelstromend water wordt echter 
gemeden. Omdat de baars op het zicht 
jaagt, dient het water helder te zijn. Open 
water is favoriet, maar vooral jonge baars 

houdt zich graag op tussen de waterplanten 
in de oeverzone. 
 
Voortplanting 
De paaitijd valt in de maanden maart, april 
en mei, bij een watertemperatuur van meer 
dan 8 C. Vooral ondergelopen gebieden, 

waar de temperatuur in het ondiepe water 
snel kan stijgen, zijn geliefd als paaiplaats, 

maar ook tal van andere ondiepe plekken 
zijn geschikt.  
 

 Voedsel 
De jonge baars leeft voornamelijk van 
dierlijk plankton. Later worden hier ook 
andere ongewervelde dieren, zoals 

aasgarnalen en vlokreeften, aan 
toegevoegd.  
 
Wanneer de baars een lengte van meer dan 
10 cm heeft bereikt, gaat vis(broed) in 
toenemende mate deel uitmaken van het 
voedselpakket. Baars heeft een grote 

voorkeur voor spiering en kleinere 
soortgenoten. 

 
Groei en leeftijd 
De groei in het eerste jaar bedraagt 6 tot 8 
cm. De mannetjes zijn na 2 jaar 

geslachtsrijp, bij een lengte van 15 cm; 
vrouwtjes een jaar later, bij een lengte van 
20 cm. De maximale lengte is ca. 50 cm. In 
het IJsselmeer wordt de baars niet ouder 
dan 6 jaar. 
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BRASEM (Abramis brama) 

 
Leefomgeving 
De brasem is een zeer algemene vissoort in 

het Nederlandse binnenwater, die zowel in 
zoet als in brak water voorkomt. 
Oorspronkelijk is de brasem een bewoner 
van stilstaande wateren, zoals meren en 
plassen en van traag stromende, heldere 

benedenrivieren. 
 
Eutrofiëring (vermesting) van het binnen-
water heeft ertoe geleid dat de brasemstand 
sterk is toegenomen. De brasem is 
tegenwoordig de meest karakteristieke vis 

voor onze (zeer) voedselrijke wateren met 
weinig waterplanten en een overmatige 
algengroei. De brasem wordt echter ook 
aangetroffen in helder, plantenrijk water. 
Hier vinden we vaak kleinere populaties, die 
vooral bestaan uit goed groeiende en relatief 
veel grote exemplaren.  

 
Het optimale leefgebied van de brasem 
kenmerkt zich door afwisseling tussen ruim, 
open water waarin de brasem in scholen 
naar voedsel zoekt en ondiepe, begroeide 
oeverzones, waar de paai- en 
opgroeigebieden zich bevinden. 

 
Voortplanting 
In de paaitijd, die loopt van eind april tot 
midden juni, gaat de brasem op zoek naar 
geschikte paaiplaatsen. De eieren worden bij 
voorkeur afgezet op ondergedoken 

waterplanten of oeverplanten, maar bij 
afwezigheid daarvan worden ook boom-
wortels, stenen en andere obstakels, zoals 
houten paaltjes, oude fietsen en 

autobanden, als afzetsubstraat gebruikt. De 
brasem is daarom niet gebonden aan de 
aanwezigheid van waterplanten. Al na enkele 

dagen vormen de larven scholen in het 
ondiepe water.  

 Voedsel 
Brasemlarven voeden zich in eerste instantie 

hoofdzakelijk met dierlijk plankton. Wanneer 
zij een lengte van ongeveer 2 cm hebben 
bereikt, komen ook kleine muggenlarven in 
het dieet voor. Brasem heeft een voorkeur 
voor bodemvoedsel, zoals larven van 

muggen en andere insecten, wormpjes, 
slakken en mosseltjes. Bij een gebrek aan 
bodemorganismen kan de brasem 
overschakelen op een dieet van zoöplankton 
en plantaardig materiaal. Dankzij een 
geraffineerd zeefsysteem, gevormd door een 

kieuwboog met aanhangsels, is de brasem 
beter dan andere vissoorten in staat om 
watervlooien en andere kleine organismen 
als voedselbron te benutten. 
 
Groei en leeftijd 
De groei van de brasem is onder andere 

afhankelijk van de watertemperatuur en het 
voedselaanbod. Een slechte groei treedt op 
als de dichtheden (aantallen brasems per 
hectare) erg hoog worden en daarmee 
sterke voedselconcurrentie optreedt. Onder 
optimale omstandigheden (veel voedsel, 
weinig concurrentie) kan brasem zeer snel 

groeien.  
 
In het eerste jaar is de groeisnelheid in 
Nederland gemiddeld 5 tot 7 cm. Bij een 
goede groei bereikt de tweejarige brasem 
een lengte van 12 cm en wordt een lengte 

van 40 cm na 8 jaar gehaald. De brasem is 
na 6 tot 7 jaar geslachtsrijp. De maximale 
lengte is 80 cm bij een gewicht van 
ongeveer 10 kg. De maximale leeftijd is ca. 

15 jaar.  
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BLANKVOORN (Rutilus rutilus) 

 
Leefomgeving 
De blankvoorn is een vis van zowel 

stilstaand als stromend water, die in vele 
watertypen algemeen voorkomt. Zelfs in 
snelstromende wateren kan deze soort 
worden aangetroffen. Wel houdt de 
blankvoorn zich daar bij voorkeur in de 

stromingsluwe gedeelten op.  
 
De blankvoorn zoekt zijn voedsel in 
scholen in de buurt van begroeiing, maar 
ook wel in het diepere, open water. De 
blankvoorn is redelijk bestand tegen 

eutrofiering en vervuiling en lijkt bij uitstek 
te kunnen profiteren van veranderende 
omstandigheden. Zo kon in vele beken, 
waar deze soort van nature niet of slechts 
in geringe mate voorkwam, de 
blankvoornstand enorm toenemen, terwijl 
karakteristieke beekvissoorten daar sterk in 

aantal achteruit zijn gegaan of geheel zijn 
verdwenen. 
 
Voortplanting 
In de paaitijd, die doorgaans in april en 
mei valt, maar die tot in de zomer kan 
doorlopen, gaat de blankvoorn op zoek 

naar geschikte paaiplaatsen. Deze liggen 
veelal dicht onder de oever in zwak 
stromend, ondiep water met beschutting 
tegen golfslag.  
 
 

 

 De eieren worden afgezet op onder-
gedoken waterplanten, maar ook oever-

planten, boomwortels, stenen en andere 
obstakels worden als afzetsubstraat 
gebruikt. Zowel larven als juvenielen 
blijven geruime tijd in de oeverbegroeiing. 
Hierdoor is de blankvoorn sterker dan 

brasem gebonden aan wateren met 
begroeiing. 
 
Voedsel 
Het voedsel van jonge blankvoorn beslaat 
uit zoöplankton, in het bijzonder 

watervlooien. Oudere blankvoorn heeft een 
aanzienlijk uitgebreider voedselpakket. 
Zowel dierlijk voedsel, zoals slakjes, 
wormen, insectenlarven, driehoeks-
mosselen en kreeftachtigen, als 
plantaardig materiaal, zoals algen en 
detritus, worden gegeten. 

 
Groei en leeftijd 
De blankvoorn bereikt in het eerste jaar 
een lengte van 5 tot 7 cm. Onder 
gemiddelde omstandigheden is de 
blankvoorn geslachtsrijp op een leeftijd 
van 3 tot 5 jaar, de mannetjes eerder dan 

de vrouwtjes. De lengte is dan rond 15 cm. 
De maximale lengte is 45 cm en de 
maximale leeftijd ca. 10 jaar. 
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RUISVOORN (Scardinius erythrophthalmus) 

 
Leefomgeving 

De ruisvoorn is een vis van helder, 
stilstaand of langzaam stromend water dat 
rijk begroeid is met oever- en 
onderwaterplanten, afgewisseld met open 
stukken. Deze vis is vooral te vinden in de 
ondiepe oeverzone van vijvers, plassen, 
meren, kanalen en rivieren, waar hij zich 

meestal dicht onder de oppervlakte 
ophoudt.  
 
In beken is de ruisvoorn vooral te vinden 
in het stroomluwe water van (afgesneden) 
meanders en molenkommen, waar zich 
vegetatie kan ontwikkelen. Hier kan de 

ruisvoorn wel in redelijke aantallen 
voorkomen. 

 
Voortplanting 
De paaitijd valt laat in het jaar, in de 
maanden mei tot en met juli, wanneer de 

watertemperatuur meer dan 15˚C 
bedraagt. In deze periode trekt de 
ruisvoorn naar de paaiplaatsen in de 
oeverzone, die soms in zeer ondiep water 
liggen. Hier worden de eieren aan water- 
en oeverplanten of aan ondergelopen gras 
afgezet.  

 
Voor een goede ontwikkeling van de eieren 
is de aanwezigheid van vegetatie 
essentieel; eieren die op de (meestal 
modderige) bodem terecht komen, gaan 
verloren. 
 

 Voedsel 

Jonge ruisvoorn leeft voornamelijk van 
watervlooien. Naarmate de ruisvoorn 
groter wordt, schakelt hij geleidelijk over 
op grotere voedseldiertjes, zoals slakjes en 
kreeftachtigen. Ook in het water gevallen 
insecten worden gegeten; deze worden 
met de bovenstandige bek van de 

oppervlakte gehapt.  
 
Daarnaast behoort ook plantaardig 
materiaal tot het voedselpakket van de 
ruisvoorn. Zowel verschillende soorten 
zachte waterplanten als draad- en 
kiezelalgen vormen een groot deel van het 

dieet. 
 

Groei en leeftijd 
De ruisvoorn groeit in het eerste jaar tot 
gemiddeld 6 cm. In het tweede of derde 
jaar is de ruisvoorn geslachtsrijp bij een 

lengte van ca. 15 cm, de vrouwtjes later 
dan de mannetjes.  
 
De ruisvoorn kan een lengte van 45 cm 
bereiken. De maximale leeftijd ligt tussen 
15 en 20 jaar. 
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SNOEK (Esox lucius) 

 
Leefomgeving 
De snoek is een soort van stilstaand of 

langzaam stromend water, zoals rivieren 
en brede beken. De snoek heeft een 
voorkeur voor helder water met een 
gevarieerde begroeiing van oeverplanten 
en onderwaterplanten, die voldoende 

schuilgelegenheid biedt. Grotere 
exemplaren houden zich ook schuil achter 
obstakels. 
 
Voortplanting 
De paaitijd valt in de periode van half 

maart tot eind mei. Paaiplaatsen liggen in 
ondiep water waar (resten van) vegetatie 
aanwezig is, zoals ondergelopen grasland 
of oeverzones met riet en 
onderwaterplanten.  
 
Zowel voor het afzetten van de eieren als 

voor de opgroei van het broed is de 
aanwezigheid van vegetatie van groot 
belang. Indien niet voldoende 
schuilgelegenheid in de vorm van 
waterplanten in het opgroeigebied 
aanwezig is, vallen grote aantallen jonge 
snoekjes ten prooi aan grotere 

soortgenoten.  
 
Pas wanneer de snoek een lengte van meer 
dan 60 cm heeft bereikt, is hij veilig voor 
kannibalisme en niet langer gebonden aan 
de beschutting van waterplanten. 

 

 Voedsel 
De larven van de snoek leven van kleine 

kreeftachtigen, zoals mosselkreeftjes, 
watervlooien en roeipootkreeftjes. Later 
wordt het voedselpakket uitgebreid met 
insectenlarven. Al bij een lengte van 10 
cm bestaat het voedsel voornamelijk uit 

visjes en andere gewervelde dieren, zoals 
kikkers. Onder uitzonderlijke 
omstandigheden worden ook wel 
ongewervelde dieren gegeten. 
 
Groei en leeftijd 

De snoek is een snelle groeier. Binnen een 
jaar wordt een gemiddelde lengte bereikt 
van ongeveer 22 cm. Mannetjes worden bij 
een lengte van ca. 30 cm geslachtsrijp, 
vrouwtjes bij een lengte van 35-40 cm.  
 
Onder gunstige omstandigheden kan de 

snoek binnen een jaar een lengte van 35 
cm bereiken en is dan na één jaar al 
geslachtsrijp. De maximale lengte van de 
snoek is 1,40 meter. Dit geldt dan voor 
vrouwtjes. Mannetjes worden niet groter 
dan 85 cm.  
 

De maximale leeftijd van de snoek is ca. 
25 jaar. 
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ZEELT (Tinca tinca) 

 
Leefomgeving 
De zeelt is een bewoner van stilstaand of 

traag stromend water met een zachte 
modderbodem en een goed ontwikkelde 
vegetatie met (onder)water- en oever-
planten. De zeelt is een vrij algemene 

vissoort, die voorkomt in tal van 
watertypen, zoals grote meren en plassen, 
rivieren, kanalen, sloten en beken. Een 
harde zandige of stenige bodem, troebel 
water, matige of sterke stroming en grote 
diepte maken een water als leefgebied voor 
de zeelt minder geschikt.  

 
De zeelt verdraagt hoge water-
temperaturen, lage zuurstofconcentraties 
en hoge pH-waarden; tegen organische 
vervuiling lijkt de zeelt dan ook redelijk 
bestand. De zeelt is lichtschuw en zoekt 
vooral 's nachts naar voedsel. Overdag 

houdt hij zich gewoonlijk schuil tussen de 
waterplanten of in de modder. In de winter 
of 's zomers, als het erg warm is, doet de 
zeelt dit ook 's nachts. 

 

Voortplanting 
De paaitijd valt laat, in de maanden mei tot 
en met augustus. De watertemperatuur 
dient minimaal 18°C te zijn, voordat de 
zeelt tot het afzetten van de eitjes 
overgaat. Zeelten paaien in groepjes 
tegelijk. De eitjes worden niet in één keer 

afgezet, maar met tussenpozen van enkele 
dagen. 
De gehele paaiperiode kan, afhankelijk van 
de omstandigheden, meer dan een week 
duren. Er wordt alleen gepaaid boven 

waterplanten, waaraan de zeer kleverige 
eitjes zich vasthechten. Eitjes die op de 

modderige bodem terecht komen, sterven 
vrijwel altijd af; dit geldt ook voor de pas 
uitgekomen larven. De aanwezigheid van 
waterplanten is dan ook van essentieel 
belang. 

 Voedsel 
De larven van de zeelt leven in eerste 

instantie van zoöplankton. Later eten zij ook 
kleine muggenlarven, wormpjes en 
slakkeneieren. Volwassen zeelten zijn 
alleseters, maar zoeken bij voorkeur in de 

bodem naar voedsel; de beide tastharen 
naast de bek wijzen hierop.  
 
Naast slakjes, kreeftachtigen, wormpjes, 
watervlooien en muggenlarven maken ook 
plantendelen, algen en detritus deel uit van 
het voedselpakket. 

 

Groei en leeftijd 
De groei van de zeelt is betrekkelijk traag en 
sterk afhankelijk van de omstandigheden. De 
lengte na het eerste groeiseizoen varieert 
meestal tussen 3 en 6 cm, maar kan ook 12 

cm bedragen.  

 
De mannetjes groeien trager dan de 
vrouwtjes. De zeelt is na 3 tot 4 jaar 
geslachtsrijp bij een lengte van 9,5 cm 
(mannetjes) en 12,5 cm (vrouwtjes). De 
maximale lengte is ca. 60 cm en de maximale 

leeftijd 15 à 20 jaar. 
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