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Samenvatting
Op 5 december 2017 is op verzoek van de Hengelsportvereniging (HSV)
Ons Genoegen te Boxtel door Sportvisserij Nederland een visserijkundig
onderzoek uitgevoerd in de Selissenwal. 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.
Uit de milieubemonstering en het uitgevoerde visserijkundige onderzoek
blijkt dat de Selissenwal een geschikt water is voor de uitzet van karpers
in hoge dichtheden. Daarvoor dienen wel 3 knelpunten opgelost te
worden.
1. De hoeveelheid blad in de noordhoek dient zoveel mogelijk
verwijderd te worden.
2. Het bos en de struiken aan de westzijde moeten gesnoeid worden.
Momenteel is vanaf deze oever nauwelijks te vissen. Tevens
kunnen daar enkele visstekken worden aangelegd.
3. Nabij de flats is een steile oever ontstaan door erosie. Dit is een
gevaarlijke situatie voor wandelaars, spelende jeugd en vissers.
Hier zou een steiger met trapje geplaatst kunnen worden.
Voor het bezetten van deze vijver met karpers dienen een aantal
aanvullende zaken geregeld te worden door de visstandbeheerder, zoals
bijvoeren en voorwaarden stellen aan de bevissing door leden.
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Inleiding
Op verzoek van de Hengel Sport Vereniging “Ons Genoegen” is op 5
december 2017 door Sportvisserij Nederland een visserijkundig onderzoek
uitgevoerd in de Selissenwal (zie figuur 1.1) in Boxtel.
De visstand in de Selissenwal is in 1994 door de toenmalige OVB
bemonsterd. De vereniging wil graag advies over de mogelijkheden van
visstandbeheer en eventuele inrichting van het water. Bij gebleken
geschiktheid zou de vereniging graag dit water willen inrichten als
karpervijver met een hoge bezetting.
Het onderzoek werd uitgevoerd met behulp van de enthousiaste
medewerking van vrijwilligers van de HSV Ons Genoegen.

Figuur 1.1

Overzichtskaart Selissenwal in Boxtel (Google Earth).
Bij de rode pijl ligt de Essche Heiken.

Dit rapport is als volgt opgebouwd. In hoofdstuk twee wordt het water, de
sportvisserij en het gevoerd beheer beschreven. Ook is een uitleg over de
rekenhulp voor karperuitzet opgenomen. Hoofdstuk drie beschrijft de
uitvoering van het onderzoek en de gegevensverwerking, waarna in
hoofdstuk vier de resultaten van de visstandbemonstering worden
gepresenteerd. In hoofdstuk vijf worden de resultaten besproken en worden
knelpunten geformuleerd. Tot besluit worden in hoofdstuk zes aanbevelingen
gedaan op het gebied van visserijbeheer en inrichting.

© 2018 Sportvisserij Nederland /
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2

Algemene gegevens

2.1

Gebiedsbeschrijving
De Selissenwal ligt aan de noordoostkant van Boxtel in de provincie NoordBrabant. De Selissenwal ligt tussen de Parkweg en de Baandervrouwenlaan.
Het water was oorspronkelijk circa 1 hectare groot en is meer dan 60 jaar
oud. Ten behoeve van de woningbouw is de Selissenwal ongeveer 20 jaar
geleden verkleind. Het water is nu 0,51 hectare groot. De totale oeverlengte
is 330 meter. De gemiddelde diepte is ongeveer 1,4 meter, de maximale
diepte is 2,2 meter. In bijlage I is een dieptekaart opgenomen van het
water. De bodem bestaat uit zand. Er is een dunne modderlaag aanwezig
met een gemiddelde dikte van 10 centimeter. In de noordhoek ligt een dikke
laag onverteerd blad met een dikte van wel 1 meter. De oever is niet
beschoeid en vertoont aan de zijde van de flats sterke erosie. Op pagina 8
staat een foto van deze eroderende oever.
Een klein deel van het water is begroeid met gele plomp (<5%).
Onderwaterplanten komen niet voor. Langs de westoever staan voornamelijk
ingegroeide bomen en struiken. De oostzijde is voor het grootste deel
onbegroeid. 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 21 september 2017 is een milieuinventarisatie uitgevoerd in de
Selissenwal door Sportvisserij Nederland. In onderstaande tabel zijn de
gegevens samengevat.
Bodem Zuid
pH
EGV µS/cm
O2 in mg/l
Watertemperatuur

10,8
15,8

Zuid oppervlak
7,2
280
12,5
15,0

Noord oppervlak
7,5
290
11,0
15,1

De gemeten waarden zijn allemaal vrij normaal of goed te noemen. Nabij de
bodem werden geen afwijkende waarden gevonden en de bagger had een
neutrale geur. De gemiddelde dikte van de baggerlaag is 6 cm op 14
meetpunten, zie Bijlage I.
De pH is een maat voor de zuurgraad van het water. Een pH lager dan 7 is zuur,
boven de 7 is dit basisch.
De EGV (Elektrisch Geleidings Vermogen) is een maat voor de hoeveelheid
opgeloste zouten in het water. Het EGV wordt uitgedrukt in µS/cm (micro Siemens
per centimeter). Naast gewoon (keuken)zout NaCl zijn ook MgCl, BaCl en allerlei
andere zoutverbindingen aanwezig in het oppervlaktewater.
Het zuurstofgehalte is optimaal als het zo min mogelijk schommelt en tussen de 5
en 10 mg per liter ligt. Koud water kan meer zuurstof bevatten dan warm water.
De watertemperatuur moet bij voorkeur niet hoger zijn dan 22-24 graden Celsius.
Voor meer informatie over de waterkwaliteit wordt verwezen naar het Basisboek
Visstandbeheer (Zoetemeyer, R.B., & B.J. Lucas, 2007). Dit boek is ook digitaal
terug te vinden op de website van Sportvisserij Nederland.

© 2018 Sportvisserij Nederland /
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Tijdens de milieuinventarisatie werd een lichte algenbloei waargenomen.
Deze algenbloei is waarschijnlijk veroorzaakt doordat er tijdens de storm van
de week ervoor, veel bladeren in de vijver zijn gewaaid. Een deel van de
bladeren zal aan het verteren zijn gegaan en daardoor komen nutriënten
vrij. De zichtdiepte was 50 centimeter.

Stevige verteerde bagger en de drijflaag van algen.

2.2

Bereikbaarheid en bevisbaarheid
Langs de Selissenwal liggen aan de oostzijde een aantal flats. Via de
parkeerplaatsen van deze flats is via een gazon eenvoudig bij het water te
komen. Echter deze oever ligt ongeveer 1,5 meter boven het wateroppervlak
en is aan het afkalven.

De Selissenwal heeft potenties om een schitterende visvijver te worden in de
woonwijk.

© 2018 Sportvisserij Nederland /
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Aan de zuidzijde is een vissteiger aangelegd. Deze verkeerd in een matige
toestand van onderhoud. Langs de westzijde staat bos met een wandelpad.
Via enkele doorsteekjes kun je bij het water komen.
De bevisbaarheid van het water is goed.

De minder-validensteiger.

2.3

Visrecht en bevissing
De eigenaar van de Selissenwal is de gemeente Boxtel. De visrechten van de
vijver zijn verhuurd aan de HSV “Ons Genoegen”. De Selissenwal is niet
ingebracht in de gezamenlijke lijst van viswateren behorend bij de VISpas.
Alleen leden van de vereniging mogen dus vissen in de Selissenwal .
De vereniging geeft aan dat er nauwelijks op de vijver wordt gevist.

2.4

Visserijbeheer
Door de vereniging is al jarenlang geen vis meer uitgezet in de Selissenwal.

De afkalvende oever aan de zijde van de flats. Een gevaarlijke situatie voor
wandelaars, spelende jeugd en vissers
© 2018 Sportvisserij Nederland /
HSV Ons Genoegen
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2.5

Rekenhulp karperuitzet
De karper is een sterke en grote vis, en daarom geliefd onder sportvissers.
Hij komt op diverse plaatsen in Nederland voor, vaak in lage dichtheden.
Omdat karper slechts op een beperkt aantal plaatsen tot succesvolle
voortplanting komt, zetten hengelsportverenigingen op beperkte ruimtelijke
schaal karpers uit.
Sinds de invoering van de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) is er in
toenemende mate discussie ontstaan over het uitzetten van karper. De
aanwezigheid van veel karper kan namelijk in bepaalde gevallen een negatief
effect hebben op de waterkwaliteit. Waterschappen en Rijkswaterstaat zijn
verantwoordelijk voor de waterkwaliteit en willen daarom voorkomen dat
uitzet van karper leidt tot een mindere waterkwaliteit. Om een afname van
de waterkwaliteit te voorkomen hebben de waterbeheerders samen met
Sportvisserij Nederland de "Richtlijnen uitzet karper" opgesteld. Met de
richtlijn komt er een landelijke aanpak voor de beoordeling van het uitzetten
van karper.
Om de effecten van het uitzetten van karper te kunnen beoordelen is het
belangrijk dat er zicht is op het uiteindelijke karperbestand dat door het
uitzetten van karpers ontstaat. Met behulp van een aantal eenvoudige
rekenregels is een rekenhulp karperuitzet gemaakt in Excel.
In de
•
•
•
•
•

rekenhulp spelen de volgende factoren een rol:
De aanwezige populatie karper
De uit te zetten hoeveelheden karper
De gewichtsgroei van het oude en nieuwe bestand
De lengte-gewichtrelatie
De natuurlijke sterfte.

De rekenhulp karperuitzet berekent dan hoe het karperbestand zich
ontwikkelt en hoe groot het bestand uiteindelijk wordt. Op basis van die
informatie kan vervolgens getoetst worden of de uitzet past binnen de
Richtlijn uitzet karper. Voor hoog bezette karpervijvers is een aparte
rekenhulp gemaakt. Bij hoog bezette karpervijvers zullen een aantal
parameters, zoals sterfte door de jaren heen, de groei en de maximale te
bereiken lengte anders zijn dan bij de standaard uitzettingen van karper.
Voor de Selissenwal is ook gebruik gemaakt van deze aangepaste rekenhulp.
De Selissenwal is geen KRW water. De visgemeenschap en het
kwaliteitsniveau kan ingedeeld worden als laag. Weliswaar is de
viswatertypering niet het snoekbaars-brasem viswatertype, maar het water
heeft wel de bestemming vissen gekregen. Daarbij hoort een vrij hoge
bezetting aan vis. In het schema hoort daarbij een eindbiomassa karper van
100 kilo per hectare. In overleg met de waterbeheerder kan hiervan worden
afgeweken.

© 2018 Sportvisserij Nederland /
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3
3.1

Uitvoering van het visserijkundig
onderzoek
Visstandbemonstering
Tijdens de visstandbemonstering op 5 december 2017 zijn 2 zegentrekken
uitgevoerd door Sportvisserij Nederland met een 50 meter zegen. Daarmee
is 70% van de totale oppervlakte van de vijver bevist. Door medewerkers
van Sportvisserij Nederland is met een elektrovisapparaat de oever 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.

Figuur 3.1

Overzichtskaart uitgevoerde visserijen.

© 2018 Sportvisserij Nederland /
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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.

De zegen wordt
binnengehaald

De vangst bestond onder
andere uit een paar mooie
grote brasems

© 2018 Sportvisserij Nederland /
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4

Resultaten visserijkundig onderzoek

4.1

Soortensamenstelling
Tijdens de bemonstering van de Selissenwal zijn in totaal 9 vissoorten
gevangen. Er zijn ruim 1000 exemplaren gevangen, met een totaal gewicht
van 30,2 kilo. In de onderstaande tabel zijn van de gevangen vissoorten het
aantal, gewicht en de lengte weergegeven.

Tabel 4.1

Gevangen vissoorten in de Selissenwal

Vissoort

Aantal

Baars
Brasem
Blankvoorn
Graskarper
Karper
Aal/Paling
Rietvoorn
Snoek
Vetje

Minimum Maximum
Hoeveelheid Minimum Maximum
lengte
lengte (in cm) (in kg)
gewicht
gewicht (in
(in cm)
(in g)
g)
36
6
16
0,3
2
49
9
7
61
5,4
3
2742

17
1
1
4
11
8
920

Totaal

6
93
76
53
9
26
2

18
93
76
72
17
62
7

1007

0,6
10
7,5
2,1
0,2
3,4
0,7

2
10001
7463
269
7
103
0

65
10001
7463
717
59
1646
2

30,2

De vangst bestond qua aantallen voornamelijk uit vetjes, zij
vertegenwoordigden circa 90% van de aantallen (zie onderstaande grafiek).
Baars is daarna de meest vertegenwoordigde soort. De overige soorten
hebben een aandeel van één of enkele procenten.

Relatieve aantals-aandeel
Baars
4%
Brasem
1%
Blankvoorn
2%
Graskarper
<1%

Vetje
91%

Snoek
1%

Karper
<1%
Aal/Paling
<1%
Rietvoorn
1%

© 2018 Sportvisserij Nederland /
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Relatieve gewichts-aandeel
Rietvoorn
1%

Karper
25%

Snoek
11%
Vetje
2%
Aal/Paling
7%
Baars
1%
Brasem
18%

Graskarper
33%

Blankvoorn
2%

Qua gewicht werd de vangst gedomineerd door graskarper (33%) en karper
(25%). Brasem heeft een aandeel in de vangst van 18% en snoek heeft een
aandeel in de vangst van 11%. De rest heeft een aandeel in het
vangstgewicht van hooguit enkele procenten.

4.2

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.

© 2018 Sportvisserij Nederland /
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Baars
In totaal zijn 36 baarzen gevangen met een lengte die varieerde van 6 tot 16
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 gemiddeld gezien voldoende.
Project

LF diagram voor Baars

: Selissenwal in Boxtel

Project

Conditiediagram voor Baars

: Selissenwal in Boxtel
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Blankvoorn
Van de vissoort blankvoorn zijn 17 exemplaren gevangen, variërend in
lengte van 6 tot 18 centimeter. De blankvoorns verkeerden in een voldoende
conditie. Enkele exemplaren hadden een onvoldoende conditie.
Project

LF diagram voor Blankvoorn

: Selissenwal in Boxtel

Project

Conditiediagram voor Blankvoorn

: Selissenwal in Boxtel
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Project

Brasem
Van de vissoort brasem zijn 9 exemplaren
gevangen. De meeste vissen behoorden tot
de 0+ groep en hadden een lengte van 7
en 8 cm. Daarnaast zijn twee grote
brasems gevangen van 60 en 61 cm.

LF diagram voor Brasem

: Selissenwal in Boxtel
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Ruisvoorn
Er zijn 11 exemplaren van deze vissoort gevangen, qua lengte variërend van
9 tot 17 centimeter. Het is onduidelijk of er een 0+ jaarklasse aanwezig is.
De conditie van de ruisvoorns was net voldoende.
Project

LF diagram voor Rietvoorn/Ruisvoorn

: Selissenwal in Boxtel

Project

Conditiediagram voor Rietvoorn/Ruisvoorn

: Selissenwal in Boxtel
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Conditiediagram voor Snoek

: Selissenwal in Boxtel
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Overige soorten
Van de vissoort karper is 1 exemplaar gevangen met een lengte van 76
centimeter. Van de plantenetende graskarper is 1 exemplaar gevangen van
93 centimeter. Van de vissoort aal of paling zijn 4 stuks gevangen met een
lengte tussen de 53 en 72 cm. Vetje is de meest voorkomende vissoort,
maar voor de hengelsport niet interessant. Vetje kan massaal voorkomen op
visvijvers. De vetjes hadden een lengte tussen de 2 en 7 centimeter. Er zijn
920 vetjes meegenomen in de vangst, maar niet alle vetjes zijn gevangen.
© 2018 Sportvisserij Nederland /
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De gevangen karper zag er prima uit.

Vetjes komen soms massaal voor in wateren.
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Relatie zuurstofgehalte en waterplanten

Het (theoretische) zuurstofverloop gedurende de dag staat in bovenstaande grafiek. In
de ochtend neemt het zuurstofgehalte toe, de planten produceren onder invloed van
zonlicht 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 met een digitale meter.
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5

Bespreking en knelpunten

5.1

Bespreking
Soortsamenstelling
Tijdens de visstandbemonstering in de Selissenwal zijn negen vissoorten
gevangen. De soortdiversiteit is daarmee iets lager dan gemiddeld. Normaal
worden gemiddeld 10 tot 11 soorten aangetroffen tijdens een visserijkundig
onderzoek.
Vijf soorten behoren tot de hoofdgroep eurytope vissoorten (geen voorkeur
voor planten of stroming). Dit betreft de soorten baars, brasem, blankvoorn,
karper en aal. Er zijn vier limnofiele soorten (soorten die behoren tot het
plantenrijke milieu met stilstaand water) aangetroffen, namelijk graskarper,
ruisvoorn, snoek en vetje. De graskarper is een exoot.
Vetje is verreweg de meest dominante vissoort qua aantallen (91%). De
overige soorten hebben een aandeel in de aantallen van hooguit enkele
procenten.
Karper en graskarper zijn de belangrijkste vissoorten met een aandeel in de
biomassa van 25 en 33%. De eurytope soorten samen hebben een aandeel
in de biomassa van circa 76%.
Conditie
De conditie van de meeste vissoorten is voldoende. Enkele blankvoorns
hebben een onvoldoende conditie.
Lengtesamenstelling
Van de baars, blankvoorn, ruisvoorn en brasem zijn slechts enkele jonge
jaarklassen aangetroffen. Ook de gevangen aantallen zijn laag.
Tussenliggende jaarklassen vissen van 20-40 cm, zijn niet aangetroffen. Van
brasem zijn nog maar twee volwassen vissen gevangen. Ook de jonge
generatie brasems bestaat maar uit 1 jaarklasse, de 0+ jaarklasse. Deze
vissen zijn in het voorjaar van 2017 geboren.

5.2

Knelpunten
Visstand
Voor de sportvisser is er weinig eer te behalen in de Selissenwal. De
gevangen aantallen vissen zijn erg laag en de meest voorkomende
vissoorten (vetje, baars) zijn niet interessant voor de sportvisserij of hebben
een kleine lengte.
Waterkwaliteit - kwantiteit
Op het gebied van waterkwaliteit en waterkwantiteit zijn er waarschijnlijk
geen knelpunten voor de visstand.

© 2018 Sportvisserij Nederland /
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Inrichting en onderhoud van het viswater
Qua inrichting is er wel wat aan te merken op Selissenwal. Er is achterstallig
onderhoud aan oeverbescherming, snoeiwerk en baggerwerk.

De Selissenwal heeft potentie om een prachtige visvijver te worden in de
woonwijk.
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Vergelijking visstand 1994-2017
Op 6 oktober 1994 is de Selissenwal bevist door de toenmalige OVB (Gerlach
en Zoetemeyer, 1994). De vijver was toen nog 1 hectare groot.

In 1994 werden 11 vissoorten aangetroffen. Pos, riviergrondel en kolblei zijn
niet meer aangetroffen in 2017. De hoeveelheden karper, brasem en
blankvoorn zijn drastisch teruggelopen. Ook ruisvoorn is in het recente
onderzoek nauwelijks gevangen. De aantallen vetjes zijn toegenomen. Ook
de snoekstand lijkt verbeterd met een duidelijke 0+ en een oudere
jaarklasse.
Project

LF diagram voor Brasem

: Selissenwal in Boxtel
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De afname van de aantallen witvis is geschetst in bovenstaande LF ’s. Waren
er in 1994 van elke centimeterklasse vissen vertegenwoordigd (vaak enkele
tientallen tot honderden stuks), is dit in 2017 teruggelopen tot 7 0 + visjes en
2 oude grote brasems, die groter zijn dan de grootste brasems in 1994.
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6

Aanbevelingen

6.1

Visserijbeheer
Visuitzet
Door HSV Ons Genoegen is de laatste jaren geen vis meer uitgezet in de
Selissenwal. Binnen de vereniging leeft de discussie om een van de wateren
in Boxtel in te richten als karpervijver met een hoge bezetting. De wateren
die hiervoor in aanmerking komen zijn de Essche Heike en de Selissenwal.
De Selissenwal heeft de voorkeur om deze in te richten als vijver met een
hoge karperbezetting, omdat:
• De bereikbaarheid van de Selissenwal is op zich goed, aan de
Parkweg moet de toegang verbeterd worden. De Essche Heike ligt
geheel verscholen in bosachtig gebied.
• Bij de Selissenwal zijn parkeermogelijkheden.
• Er is een minder validen steiger aanwezig.
• De vijver is gemiddeld dieper dan de Essche Heike.
• De vijver bevat minder bagger dan de Essche Heike.
• De Selissenwal ligt nabij woningen, dit is ‘sociaal’ veiliger.
• De Essche Heike nodigt meer uit tot illegaal vissen/stropen/bbq’en.
• De Selissenwal is beter bevisbaar. De Essche Heike heeft veel gele
plomp en waterdrieblad/riet langs de oever staan.
Als beginsituatie in de Rekenhulp karperuitzet kan nul kan worden
ingevoerd. Om de vissen niet te snel te laten groeien wordt voorgesteld om
een bezetting van 500 tot 600 kilo karper per hectare na te streven. In
het aangepaste rekenmodel wordt ervan uitgegaan dat de vijver om de 5
jaar wordt afgevist en dat de zwaarste vissen worden verwijderd.
Jaar
Aantal*
Biomassa*
leeftijd (jaar)

2017
150
150
2

2018
75
75
2

2019
50
50
2

2020
40
40
2

2021
40
40
2

2022
40
40
2

*Werkelijke aantallen en biomassa die uitgezet moeten worden.

Gezien de vrij lage aantallen vissen die moeten worden uitgezet, is het
handig de uitzet te combineren met uitzettingen in andere wateren van de
vereniging of buurverenigingen.
Overigens is het rekenmodel puur theoretisch, in de praktijk zullen vele
factoren de uiteindelijke biomassa bepalen.
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HSV Ons Genoegen ontwikkeling karperpopulatie per hectare
voor figuur

400

300

200

100

0

80

80,0

totale populatie
nieuwe populatie
(aantal/ha)
maximale
maximale
(kg/ha)
bestand
bestaande
bestand
na uitzetna
populatie
(volgens
uitzet (afwijking
(kg/ha)
richtlijn) richtlijn)

2017

114,3

114

100

400

0

2018

132

212,9

2018

188,6

304

100

400

0

2019

156

270,6

2019

222,6

387

100

400

0

2020

170

352,0

2020

243,2

503

100

400

0

2021
2022

154
167

321,5
386,8

2021
2022

220,6
238,7

459
553

100
100

400
400

0
0

2023

160

377,8

2023

229,0

540

100

400

0

2024
2025
2026
2027
2028
2029

159
160
158
159
157
157

382,9
392,8
379,8
387,0
380,2
378,0

2024
2025
2026
2027
2028
2029

227,6
229,3
225,1
226,8
224,7
224,1

547
561
543
553
543
540

100
100
100
100
100
100

400
400
400
400
400
400

0
0
0
0
0
0

2030
2031
2032
2033

157
156
156
156

376,9
375,5
374,6
373,6

2030
2031
2032
2033

223,7
223,4
223,1
222,9

538
536
535
534

100
100
100
100

400
400
400
400

0
0
0
0

2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040

156
156
156
156
156
156
156

373,2
373,0
372,9
372,9
340,9
309,6
262,8

2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040

222,8
222,7
222,7
222,7
222,7
222,7
222,7

533
533
533
533
533
533
533

100
100
100
100
100
100
100

400
400
400
400
400
400
400

0
0
0
0
0
0
0

2041

156

204,4

2041

222,7

533

100

400

0

2042

156

138,7

2042

222,7

533

100

400

0

2043
156 108,0 2043 222,7
533
2044
156
80,7 2044 222,7
533
2045
156
57,0 2045 222,7
533
2046
156
36,9 2046 222,7
533
2047
156
20,2 2047 222,7
533
2048
156populatie
13,3 (kg/ha)
2048 222,7
533
bestaande
2049
156
8,3 2049 222,7
533
maximale bestand na uitzet (volgens richtlijn)

300,0

250,0

200,0

150,0

100,0

50,0

100
400
0
100
400
0
100
400
0
100
400
0
100
400
0
100nieuwe
400
populatie0(kg/ha)
100
400
0
maximale bestand na uitzet (afwijking richtlijn)

2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
2042
2043
2044
2045
2046
2047
2048
2049

biomassa karper (kg/ha)

500

verwachte ontwikkeling aantallen

verwachte ontwikkeling kilogrammen

totaal aantal
kg totaaljaar

0,0
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
2042
2043
2044
2045
2046
2047
2048
2049

2017

aantal karpers per hectare

jaar

600

totale populatie (aantal/ha)

Voor de karpervissers kan overwogen worden om wat spiegelkarpers uit te
zetten. Spiegelkarpers zijn karpers met een beperkt aantal schubben op de
zijkant. Deze karpers zijn individueel herkenbaar aan het unieke
beschubbingspatroon. Meldingen van spiegelkarpervangsten kunnen vaak op
speciale sites worden gedaan. Hierdoor kan een sportvisser al snel afleiden
waar de karper eerder is gevangen en hoeveel de vis is gegroeid.

Geen enkele spiegelkarper heeft hetzelfde beschubbingspatroon
Voor de hogere bezetting van de vijver moet in principe toestemming
worden gevraagd van de waterkwaliteitsbeheerder. Door de hoge bezetting
en de regelmatige uitzet van karpers bestaat de kans op sterfte. In Bijlage
III staan voorwaarden genoemd waarmee je als beheerder rekening mee
moet houden, zoals de wijze van bevissing en monitoring van vangsten.
Bijvoeren is vooralsnog niet nodig.
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6.2

Inrichtingsmaatregelen
Om de vijver aantrekkelijk te maken voor vissers, maar ook voor mensen die
in de buurt wandelen en wonen, moeten er eigenlijk drie knelpunten worden
opgelost.
1. Aan de zijde van de flats is de oever aan het afkalven, in het verleden
is er al puin gestort.
2. De oever aan de Parkweg moet worden opgeknapt, er is achterstallig
onderhoud.
3. Aan de noordzijde kan met een mobiele kraan een deel van het
ingewaaide blad eenvoudig worden weggehaald.
Ad 1
De oever aan de zijde van de flat kan versterkt worden, zodat deze niet
verder afkalft. In de oever kan een steiger net boven waterniveau worden
gemaakt, die via een trapje bereikbaar is. Afhankelijk van de lengte van de
steiger, kunnen er op de steiger een tiental mensen vissen.

De steiger moet wel een
hekwerk bij het water
hebben met openingen, waar
de hengel in gelegd kan
worden (onderste foto).

Op de website van Sportvisserij Nederland is veel informatie over vissteigers,
materialen en aanlegconstructies te vinden:
http://www.sportvisserijnederland.nl/hsvservice/viswaterbeheer/downloads.html
Voor de aanleg van steigers is tegenwoordig ook gerecycled kunststof of een
composiet hout met kunststof te koop. Deze producten hebben een langere
levensduur dan hout en hebben nog een aantal voordelen voor de beheerder
en gebruiker.
© 2018 Sportvisserij Nederland /
HSV Ons Genoegen

24

- Aanbevelingen -

Ad 2
Aan de oever van de Parkweg waren vroeger enkele visplaatsen. Deze zijn in
de loop der jaren overwoekerd met struiken en takken. Langs de Parkweg
loopt wel een wandelpad. Vanaf dit pad zouden enkele doorsteekjes gemaakt
kunnen worden naar het water. Om intrappen van de oever te voorkomen
kunnen hier enkele steigers op het land worden geconstrueerd.
Ad 3
Aan de noordzijde heeft zich in de loop der jaren een dikke laag onverteerd
blad opgehoopt. Dit blad kan bij renovatie van de vijver eenvoudig worden
verwijderd met een mobiele kraan. Naar verwachting is de hoeveelheid ook
beperkt, zo’n 5 m3. Niet alle bagger hoeft verwijderd te worden uit de vijver.
Bagger is ook substraat voor benthos (vlokreeften en muggenlarven).

De Essche Heike. Mooi water, maar minder geschikt als visvijver door de
geïsoleerde ligging, weinig visstekken, de baggerlaag en het voorkomen van onder
andere gele plomp.

Ook ligt er een zwarte baggerlaag in de Essche Heike. Deze heeft beslist negatieve
effecten op een goede zuurstofhuishouding.
© 2018 Sportvisserij Nederland /
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OVERIG
Factsheet viswateren
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 Selissenwal is opgenomen in Bijlage II
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.
De online verenigingsservice
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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. Zie voor de meest actuele voorwaarden de website
sportvisserijnederland.nl en kijk bij: verenigingsservice: bestuur.
Ook Sportvisserij Zuidwest Nederland geeft in sommige jaren subsidie op het
uitzetten van vis.
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Bijlage I

Dieptekaart Selissenwal

Pakket Bladresten

140/5
185/0

70/0

185/0
205/10

190/0
180/0

180/0
165/0

65/0

220/10

180/50
80/0
90/0

De kaart van Google Maps is niet geheel correct, rechtsboven is de vijver aanmerkelijk
smaller. Het eerste getal is de waterdiepte, het tweede getal de baggerdikte.
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Bijlage II

Factsheet Selissenwal

Selissenwal
Visrecht
Verhuurder visrecht:

Gemeente Boxtel

Visrechthebbende:

HSV Ons Genoegen

Onderstaand
kaartformaat is 16 cm breed
en 10 hoog
(past
precies in het rapport).
Schriftelijke
toestemming:
VISpas,
niet
opgenomen
in
Met rechtermuisknop kun je op de kaart klikken en via 'properties' and 'size' kun
viswateren
je het formaat aanpassen. Je kunt ook
met de muis het vak hoger maken. Dit kan
nodig zijn om het hele plangebied op de kaart te krijgen.

landelijke lijst van

Algemene beschrijving

±

0

200

400

Ligging:

Ligt aan de noordkant van Boxtel.

Grootte:

0,5 ha

Gem. diepte:

1,5 meter, max 2,2 meter

Watertype:

Visvijver

Functie:

Viswater

Oever:

Natuurlijk, niet beschoeid.

600
Meters

Huidige ecologie & milieu
Milieu:

Visstandbemonstering 2016

Waterplantenbedekking
zomer
Bovenwaterplanten: <2%

Doorzicht:

0,5 m

Vissoort

Baggerlaag:

Max 10 cm

Drijfbladplanten:

<1%

Stroming:

Nee

Baars

Onderwaterplanten:

0%

Substraat:

Zand

Brasem

Totaal:

3%

Visbarriere:

Afgesloten water

Visstand:

Kenmerkende vissoorten:

Aantal

Hoeveelheid
(in kg)

36

0,3

9

5,4

Blankvoorn

17

0,6

Graskarper

1

10

Karper

1

7,5

Blankvoorn- Brasem
Baars, vetje

Aal/Paling

4

2,1

Rietvoorn

11

0,2

8

3,4

Vetje

920

0,7

Roofvis:

graskarper,
brasem
Snoek

Vissterfte:

onbekend

1007

30,2

Viswatertype:
Meest voorkomend:
Grootste biomassa:

Snoek

Blankvoorn

Snoek
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Sportvisserij (situatie 2018) Visserijtype:

r

Karpervisser

recreatievisser

jeugdvisser

Bereikbaarheid:

Goed

Bevisbaarheid:

Was goed, door achterstallig onderhoud teruggelopen

Voorzieningen:
1 mindervalidensteiger.
Aantal wedstrijden/jaar:
Geen
Aantal vissers/dag:
Nihil
Visuitzettingen:
• Geen
Vangstregistratie:
• Geen
Regelgeving:
Vispas en vergunningvoorwaarden vereniging. Geen nachtvisserij.
Knelpunten:
• Aalscholverpredatie, achterstallig onderhoud oever en westelijke rand

Gewenste situatie
Streefbeelden
• Goed viswater, ander type visserij dan
bijvoorbeeled Leijsenven of Vorssenpoel
• Weer goed bevisbaar water
• Veilig en verantwoord vissen

Meer informatie
/literatuur:

Maatregelen
• Uitzet karper in hogere dichtheden
• Opknappen oever flatzijde en herinrichten bosstrook langs
Parkweg
• Steiger aan zijde flats

G.A.J. de Laak, 2018. Visserijkundig Onderzoek Selissenwal in Boxtel. Sportvisserij
Nederland, Bilthoven in opdracht van HSV Ons Genoegen .
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Bijlage III

Richtlijnen uitzet karper in hoge
dichtheden

Voor het beheer van de Watergangen Sportpark Zuid als karpervisvijver zijn
verschillende maatregelen noodzakelijk. In totaal gaat het om vijf maatregelen:
• Uitzetten van kleine karpertjes;
• Het bijvoeren in de het zomerseizoen;
• Het stellen van regels aan de bevissing;
• Het monitoren van de vangsten;
• Het verwijderen van (te) grote karpers
Uitzetten van kleine karpertjes:
Door het jaarlijks uitzetten van karpertjes wordt een hoog bestand aan kleine
karpertjes verkregen wat erg interessant is voor sportvissers. In grote lijnen zullen de
uitgezette karpers 0,5 tot 1 kg per jaar groeien.
Uitzet schema:
2017: 500 kg spiegelkarpertjes (800-1000 gram)
2018: 350 kg spiegelkarpertjes (800-1000 gram)
2019: 200 kg spiegelkarpertjes (800-1000 gram)
2020: 200 kg spiegelkarpertjes (800-1000 gram)
2021: 200 kg spiegelkarpertjes (800-1000 gram)
Hiermee wordt een karperbestand bereikt van zo’n 1.000 kg per hectare. Dat zal tot
gevolg hebben dat de vissen minder hard groeien, wat een voordeel is omdat alleen
met de vaste hengel gevist mag worden. Voor de Selissenwal wordt een bezetting van
500 kilo per hectare voorgesteld.
Bijvoeren in en het zomerseizoen (niet nodig voor de Selissenwal)
Om een hoger bestand aan vis te realiseren dan de natuurlijke draagkracht is
bijvoeren noodzakelijk. Elk water heeft een natuurlijke draagkracht. Dat is afhankelijk
van het beschikbare voedsel. Bij een hoger visbestand dan de aanwezige draagkracht
zal de visstand afnemen tot de draagkracht. De draagkracht kan verhoogd worden
door bij te voeren in de zomermaanden.
Daarom wordt geadviseerd om bij te voeren. Omdat de verwachting is dat er door veel
hengelaars gevist gaat worden die ook voeren wordt geadviseerd om het eerste jaar
200 kg bij te voeren volgens onderstaand schema.
Hoeveelheid voer
Zomerseizoen: 2,5 kg/ha/dag
• Voorseizoen langzaam opbouwen (beginnen bij 10-12 graden
watertemperatuur) met 0,5 kg/ha/dag
• Naseizoen, langzaam afbouwen
Er wordt vijf dagen in de week gevoerd. Bij een vijver van 1 ha gaat het totaal om
ongeveer 350 kg voer per jaar, bij grotere vijvers evenredig meer.
Als voer wordt de vijverkorrel gebruikt van Lambers-Seghers. Achtergrondinfo over
de vijverkorrel is te vinden in bijlage IV.
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Stellen van regels aan de bevissing
De bedoeling van een karpervisvijver is dat deze een hoog bestand aan karper heeft
en dat er intensief gevist gaat worden. De uitgezette karpers komen uit een kwekerij
en zijn gewend aan het leven in een vijver. Een intensieve bevissing is ook geen
probleem mits er een aantal aanvullende regels worden gesteld.
Deze regels moeten worden opgenomen in de toestemming van het water. Om dit
extra te benadrukken kunnen kleine foldertjes worden gemaakt die langs de waterkant
kunnen worden uitgedeeld. Ook het plaatsen van een informatiebord met de regels
zou aan te bevelen zijn.
Vergunningsvoorwaarden karpervisvijver:
• Er mag alleen worden gevist met de vaste stok voorzien van elastiek.
• Alleen weerhaakloze haken zijn toegestaan.
• Alleen tijdens wedstrijden (van de federatie of vereniging) mogen leefnetten
worden gebruikt.
Het monitoren van de vangsten
Aan de hand van hengelvangsten kan uitstekend worden bepaald hoe de visstand in
de watergangen zich ontwikkeld. Om hier structuur aan te even kan de vereniging
gedurende het jaar enkele wedstrijden organiseren. Tijdens deze wedstrijden wordt
bijgehouden:
• Datum en tijdstip
• Hoeveel mensen meedoen
• Hoelang er wordt gevist
• Aantal karpers dat wordt gevangen
• Totaal gewicht aan vangst
• Algemene indruk tijdens de wedstrijd
Hiermee kan de vangst, zowel aantal karpers als kg, per persoon per uur worden
berekend. Hiermee kunnen de resultaten onderling worden vergeleken. Door dit
structureel uit te voeren kunnen over langere tijd de resultaten worden gevolgd.
Het verwijderen van (te) grote karpers
Als de karpers groter worden dan 5 kg, dan wordt het voor de meeste hengelaars te
moeilijk om deze nog te kunnen vangen met de vaste hengel. Vanaf winter 2021-2022
kunnen deze worden afgevangen. Dit kan door hengelaars gebeuren of met behulp
van een zegen. Belangrijk is dat voor deze afgevangen (grotere) karpers er een
bestemming is, bij voorkeur in de directe omgeving.
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