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Samenvatting 
 

Op 9 december 2020 is op verzoek van HSV Heusden door Sportvisserij 

Nederland een visserijkundig onderzoek uitgevoerd in het water bij de 

Watertorens te Drunen. Aanvullend is een visinventarisatie uitgevoerd in 

de vijver aan de Hogeweg/Cees van Delftstraat. De HSV heeft dit 

onderzoek aangevraagd omdat men graag een beeld wil krijgen van de 

huidige visstand en hoe men het viswater en de sportvisserijmogelijk-

heden kan verbeteren.  

 

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 zegen- en 

elektrovisserij. 

 

Tijdens het visstandonderzoek zijn 12 vissoorten aangetroffen. De 

soortendiversiteit is daarmee vrij hoog. De visstand wordt qua aantallen 

gedomineerd door vetje (87%). De visbiomassa bestaat vooral uit brasem 

en snoek (beiden 36%). De snoek is de belangrijkste roofvissoort. 

 

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

Het water bij de Watertorens biedt vooral in de wintermaanden nauwelijks 

schuilgelegenheid voor vis. Er lijkt ook sprake te zijn van overmatige 

aalscholverpredatie. Dit komt tot uiting in de visstand, die vooral bestaat 

uit kleine (<15 cm) vis.  

Verder kan de bevisbaarheid van het water verbeterd worden. Grote delen 

van het water zijn begroeid met rietkragen en er zijn slechts een aantal 

plaatsen waar vanaf de oever gevist kan worden.  

 

In het rapport worden een aantal aanbevelingen gedaan zoals het 

plaatsen van vissenbossen, gefaseerd maaibeheer en de aanleg van 

(minder valide) visplaatsen. Het rapport wordt besloten met de bijlagen. 
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1 Inleiding 

Op verzoek van HSV Heusden is op 9-12-2020 door Sportvisserij Nederland 

een visserijkundig onderzoek uitgevoerd in het water bij de Watertorens aan 

de Laan van Tasmanië te Drunen (zie figuur 1.1). Tevens is aanvullend nog 

een korte visinventarisatie uitgevoerd in de vijver aan de Hogeweg/Cees van 

Delftstraat. 

 

De visstand van beide wateren is nog nooit bemonsterd. De HSV Heusden 

heeft dit onderzoek aangevraagd omdat men graag een beeld wil krijgen van 

de huidige visstand en hoe men het viswater en de sportvisserijmogelijk-

heden kan verbeteren. 

 

Het onderzoek werd uitgevoerd met behulp van de enthousiaste 

medewerking van vrijwilligers van HSV Heusden.  

 

 
Water bij de Watertorens te Drunen. 

 

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

sportvisserij en het gevoerd beheer beschreven. Hoofdstuk 3 beschrijft de 

uitvoering van het onderzoek en de gegevensverwerking, waarna in 

hoofdstuk 4 de resultaten van de visstandbemonstering worden 

gepresenteerd. Tot besluit worden in hoofdstuk 5 eventuele knelpunten 

geformuleerd en aanbevelingen gedaan op het gebied van visserijbeheer en 

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

Figuur 1.1 Overzichtskaart Water bij de Watertorens te Drunen.  

 



- Algemene gegevens - 

 

 
© 2021 Sportvisserij Nederland /  

HSV Heusden 

7  

 

2 Algemene gegevens 

2.1 Gebiedsbeschrijving 

Het water bij de Watertorens ligt ingeklemd tussen de 

Overlaatweg/Statenlaan en de Laan van Tasmanië in het westelijke deel van 

Drunen in de provincie Noord-Brabant. De naam Watertorens komt van de 

drie gelijknamige appartementencomplexen die langs het water liggen. Dit 

stadswater is ruim 300 meter lang en ca. 15 tot 35 meter breed, het totale 

wateroppervlak bedraagt 0,83 hectare. De totale oeverlengte bedraagt 750 

meter.  

 

 Water bij de  

Watertoren 

Oppervlakte 0,83 ha 

Oeverlengte 750 m 

Maximale diepte 2,5 m 

Bodemsoort zand/rivierklei 

Doorzicht 0,4-0,6 m 

Waterplantenbedekking 20% 

 

De gemiddelde diepte is 1,5 tot 2 meter. De grootste diepte is ca. 2,5 meter. 

De bodem bestaat vooral uit zand/rivierklei. Op de bodem is een dunne 

baggerlaag aanwezig, met een gemiddelde dikte van ca. 10 centimeter. 

 

Het water is in de zomerperiode redelijk troebel, met een doorzicht van 0,4 

tot 0,6 meter. De oevers zijn grotendeels onbeschoeid en bestaan deels uit 

betonnen kademuren. De oevers zijn overwegend begroeid met 

oevervegetatie, vooral riet en plaatselijk ook begroeid met gras en wat 

struiken. De taludhelling is matig. Het water heeft in de zomer een 

waterplantenbedekking van circa 20%. Deze bedekking bestaat deels uit 

oevervegetatie, vooral riet (ca. 10%), drijfbladvegetatie (ca. 5%), vooral 

waterlelie en onderwatervegetatie (ca. 5%). 

 

Er is vrij weinig beschutting in de vijver aanwezig voor vis. Voornaamste 

beschuttingsmogelijkheden zijn de rietkragen en waterlelies in de 

zomerperiode. 

 

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

regenwater en aanvoer via sloten. Het waterpeil varieert in het jaar met de 

laagste waterstanden in de zomer en de hoogste waterstanden in de winter. 

Het water bij de Watertorens staat door middel van duikers in verbinding 

met het slotenstelsel rondom de voormalige Gemeente Drunen. De duikers 

zijn voorzien van vuilroosters waardoor vismigratie alleen mogelijk is kleine 

of juveniele vissen. Op het water worden regelmatig aalscholvers 

waargenomen. 
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2.2 Bereikbaarheid en bevisbaarheid 

Het water bij de Watertorens is goed bereikbaar met de auto, (brom)fiets en 

te voet. De vijver ligt binnen de bebouwde kom van Drunen, tussen de 

wijken Braken West en Venne West. Langs de zuidkant van het water ligt de 

Overlaatweg, die overgaat in de Statenlaan, met een naastgelegen fietspad. 

Langs noordzijde liggen de Laan van Tasmanië en de zogeheten 

Watertorens, drie appartementencomplexen met veel parkeergelegenheid. 

Langs de westkant ligt nog een fietspad. 

 

De bevisbaarheid van het water is redelijk. De oevers tussen de Watertorens 

zijn goed bevisbaar, begroeid met gras en worden regelmatig gemaaid. De 

overige oevers zijn lastig bevisbaar vanwege de brede, hoge rietkragen die 

daar groeien. Er zijn slechts enkele plaatsen waar er direct toegang tot het 

water is. 

2.3 Visrecht en bevissing 

De eigenaar van het water is de Gemeente Heusden. Deze verhuurt het 

volledig visrecht aan HSV Heusden. De HSV heeft circa 2000 leden en is 

aangesloten bij Sportvisserij Zuidwest Nederland. Het water bij de 

Watertorens is niet opgenomen in de Landelijke Lijst van viswateren, en dus 

alleen te bevissen door leden van HSV Heusden of mensen met een dag- of 

weekvergunning. Er vindt geen beroepsvisserij plaats op het water. 

 

Het water bij de Watertorens is druk bevist. In het water wordt door de 

leden voornamelijk gevist op witvis en snoek. Het aantal visbezoeken ligt ’s 

zomers tussen de 3 en 5 sportvissers per dag, op topdagen kan dit oplopen 

tot 15 sportvissers per dag. 

 

De HSV richt zich met het beheer van het water zich vooral op het 

verbeteren van de vismogelijkheden voor de jeugd en de recreatieve 

sportvisser, specifiek 65+ers. 

2.4 Visserijbeheer 

HSV Heusden heeft in december 2019 een tiental kleine spiegelkarpers 

uitgezet. Voor de rest richt het visserijbeheer zich met name op het creëren 

van extra beschuttingsmogelijkheden voor witvis en jonge snoek 

bijvoorbeeld door een extensiever maaibeheer van o.a. rietkragen. HSV 

Heusden heeft hierover afgelopen jaren veelvuldig gesprekken gevoerd met 

de gemeente Heusden met als resultaat dat er inmiddels ook daadwerkelijk 

afspraken zijn gemaakt om het maaibeheer aan te passen vanaf 2021. 
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3 Uitvoering van het visserijkundig 

onderzoek 

3.1 Visstandbemonstering 

De visstandbemonstering is uitgevoerd met behulp van de zegen en het 

elektrovisapparaat. Een zegen is een lang net dat in een grote cirkel wordt 

uitgevaren. Hiermee wordt het open water bevist. Er is een zegen van 130 

meter lengte met een gestrekte maaswijdte van 24 millimeter in de 

zegenzak gebruikt. In totaal zijn vijf zegentrekken uitgevoerd in het water 

bij de Watertorens. Sportvisserij Nederland heeft de zegenvisserij 

uitbesteedt aan visserijbedrijf Kooistra Visserij. 

 

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

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

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

teilen naar de verwerkingsplaats gebracht. 

 

 
Topografische ondergrond: © Topografische Dienst, Emmen 

Figuur 3.1 Overzichtskaart uitgevoerde visserijen.  
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Met de zegen is circa 0,54 hectare water bevist (64%). Met het 

elektrovisapparaat is vrijwel de gehele oever bevist. Hiermee is ruimschoots 

voldaan aan de richtlijnen van STOWA voor Visstandbemonsteringen. De 

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

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

zegen. 

 

Tevens is de vijver aan de Hogeweg/Cees van Delftstraat met het 

elektrovisapparaat bevist. Hierbij zijn zowel de oeverzones als het open 

water van de vijver bevist. 

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.  

Het programma Piscaria berekent vervolgens tabellen, aandeelgrafieken, 

lengtefrequentieverdelingen en conditiegrafieken volgens de door STOWA 

vastgestelde standaarden, welke aansluiten bij de Kaderrichtlijn Water. 

 

Vangsttabel 

In de vangsttabel wordt per vissoort de gevangen aantallen en het gewicht 

vermeld. De gewichten zijn bepaald aan de hand van een voor Nederland 

algemeen geldende lengte-gewichtsrelatie. Van iedere vissoort is ook het 

berekende minimum- en maximum gewicht vermeld. In de tabel zijn tevens 

de minimum- en maximum lengtes van de gevangen vissen vermeld, het 

totaal aantal gevangen vissen en het berekende vangstgewicht. 

 

Lengte-frequentiegrafiek 

Van de gevangen vissoorten zijn lengte-frequentiegrafieken weergegeven. 

Per centimeterklasse (X-as) worden de gevangen aantallen (Y-as) 

weergegeven. 

 

Conditiegrafiek 

Van een aantal vissoorten is de conditiegrafiek weergegeven. Per 

centimeterklasse (X-as) wordt de conditiefactor (Y-as) weergegeven. 

Als maat voor de conditie van de vis wordt de verhouding tussen het 

gemeten gewicht en het ‘normaalgewicht’ van de vis genomen. 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.  
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Binnenhalen van de zegen in het water bij de Watertorens. 
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4 Resultaten visserijkundig onderzoek 

4.1 Soortensamenstelling 

Tijdens de bemonstering van het water bij de Watertorens zijn in totaal 12 

vissoorten gevangen. Er zijn 2735 exemplaren gevangen, met een totaal 

gewicht van 84,7 kilo. In de onderstaande tabel zijn van de gevangen 

vissoorten het aantal, gewicht en de lengte weergegeven. 

 

Tabel 4.1 Overzicht van de gevangen vissoorten, lengtes en gewichten. 

Vissoort Aantal Min. 

lengte 

(cm) 

Max. 

lengte 

(cm) 

Hoeveelheid 

(in kg) 

Min. 

gewicht 

(g) 

Max. 

gewicht 

(g) 

Baars 138 7 23 1,3 3 163 

Blankvoorn 36 7 18 0,3 3 65 

Brasem 52 4 62 30,3 0 2890 

Driedoornige stekelbaars 4 3 5 0,0 0 1 

Kolblei 11 5 14 0,1 1 28 

Pos 2 11 13 0,0 17 29 

Rietvoorn 64 5 18 0,4 1 71 

Riviergrondel 3 11 12 0,0 12 16 

Snoek 43 16 90 30,2 22 5413 

Spiegelkarper 1 70 70 6,4 6401 6401 

Vetje 2364 4 7 2,2 0 2 

Zeelt 17 12 50 13,4 26 2031 

Totaal 2735   84,7   

 

 

 

 
 

De vangst bestond qua aantallen voornamelijk uit vetje (87%), gevolgd door 

baars (5%), rietvoorn, brasem (beiden 2%), blankvoorn en snoek (beiden 

1%). Qua gewicht bestond de vangst uit brasem en snoek (36%), gevolgd 

zeelt (16%), spiegelkarper (7%) en vetje (2%). 

  

Baars
5%

Vetje
87%

Blankvoorn
1%

Brasem
2%

Rietvoorn
2% Snoek

1%

Overigen
2%

RELATIEF AANTALSAANDEEL IN DE VANGST
WATER BIJ DE WATERTORENS, 9-12-2020

Brasem
36%

Snoek
36%

Zeelt
16%

Spiegelkarper
7%

Vetje
3%

Overigen
2%

RELATIEF GEWICHTSAANDEEL IN DE VANGST
WATER BIJ DE WATERTORENS, 9-12-2020
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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.  
 

 
 

Vetje 
 

 

 Van het vetje zijn 2364 exemplaren 

gevangen met een lengte die varieerde van 

4 tot 7 centimeter. Vissen kleiner dan 10 

cm lengte worden vanwege de relatief grote 

onnauwkeurigheid bij het wegen in het veld 

niet gewogen, waardoor ook geen conditie 

bepaald kan worden. 

 

 

Baars 

In totaal zijn er 138 baarzen gevangen. De lengte varieerde van 9 tot 23 

centimeter. De conditie van de gevangen exemplaren was voldoende. 
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Rietvoorn 

In totaal zijn er 64 rietvoorns gevangen. De lengte varieerde van 5 tot 18 

centimeter. Er zijn een aantal duidelijke jaarklassen te zien; de 0+-

jaarklasse van 5 tot 7 centimeter en de 1+-jaarklasse van 10 tot 13 

centimeter. Tevens is nog één exemplaar van de 2+-jaarklasse gevangen 

(van 18 centimeter). De conditie van de gevangen exemplaren was matig.  

 

 

 

 

 

Brasem 

In totaal zijn er 52 brasems gevangen. De lengte varieerde van 4 tot 62 

centimeter, waarbij een heel duidelijke 0+-jaarklasse is te zien (rond 6, 7 

centimeter) en minder duidelijke een 1+-jaarklasse (tussen 13-15 

centimeter). Verder zijn vooral volwassen exemplaren (+50 centimeter) en 

een opvallende groep tussenmaat vissen tussen 30 en 35 centimeter 

gevangen (mogelijk 3+-jaarklasse). De conditie van de gevangen 

exemplaren was voor de jongere jaarklassen brasems voldoende, maar 

verslechterde bij toenemende lengte tot matig bij de volwassen exemplaren 

(ca 50+ centimeter).  

 

 

 

 

 

Snoek 

In totaal zijn er 43 snoeken gevangen. De lengte varieerde van 16 tot 90 

centimeter. Er is een duidelijk 0+-jaarklasse snoek aanwezig (rond 20 -25 

centimeter lengte). Verder zijn een aantal exemplaren gevangen van rond de 

50 centimeter lengte (mogelijk 1+-jaarklasse) en een aantal volwassen, 

meerjarige exemplaren (+60 centimeter).  

De conditie van de gevangen exemplaren was matig tot voldoende voor de 

0+-jaarklasse, voldoende voor de tussenklasse rond 50 centimeter lengte en 

goed voor de grotere exemplaren.  
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Blankvoorn 

In totaal zijn er 36 blankvoorns gevangen. De lengte varieerde van 7 tot 18 

centimeter, waarbij het overgrote deel van de voorns een lengte had van 7 

en 8 centimeter, de 0+jaarklasse. De conditie van de gevangen exemplaren 

vertoonde vrij veel spreiding maar was voornamelijk matig tot slecht.  

 

 

 

 

 

Zeelt 

In totaal zijn er 17 zeelten gevangen. De lengte varieerde van 12 tot 50 

centimeter. De conditie van de gevangen exemplaren was voldoende voor de 

kleinere exemplaren maar verslechterde iets tot matig bij de grote zeelten 

(vanaf ca. 45 centimeter).  
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Kolblei 

In totaal zijn er 11 kolbleien gevangen. De lengte varieerde van 5 tot 14 

centimeter, waarbij het overgrote deel van de kolbleien een lengte had van 5 

en 6 centimeter, de 0+jaarklasse. De conditie van de gevangen exemplaren 

was zeer slecht.  

 

 

 

 

 

Overige soorten 

Verder zijn nog vier driedoornige stekelbaarzen (van 3 tot 5 centimeter 

lengte), drie riviergrondels (van 11 en 12 centimeter), twee possen (van 11 

en 13 centimeter) en één spiegelkarper (van 70 centimeter) gevangen. 

4.3 Bespreking 

Soorten 

Tijdens de visstandbemonstering in het water bij de Watertorens zijn 12 

vissoorten gevangen. De soortdiversiteit is daarmee vrij hoog te noemen 

voor een dergelijk kleine stadswater. De meeste soorten behoren tot de 

hoofdgroep eurytope vissoorten (geen voorkeur voor planten of stroming). 

Dit betreft de soorten baars, blankvoorn, brasem, kolblei, pos en karper. Tot 

de groep limnofiele vissoorten (soorten die behoren tot het plantenrijke 

milieu met stilstaand water) behoren vetje, rietvoorn, snoek en zeelt. Er zijn 

twee reofiele vissoorten (voorkeur voor stromend water) aangetroffen, dit 

waren driedoornige stekelbaars en riviergrondel. 

 

Aantallen en gewicht 

In totaal zijn 2735 vissen gevangen met een totaalgewicht van 84,7 

kilogram. Het vetje qua aantallen verreweg de meest voorkomende vissoort 

(2364 stuks, 87%). Andere veel gevangen vissoorten waren baars (138 

stuks, 5%), rietvoorn en brasem (respectievelijk 64 en 52 stuks, beiden 

2%), snoek en blankvoorn (respectievelijk 43 en 36 stuks, beiden 1%). 

Qua gewicht waren brasem en snoek de meest voorkomende vissoorten 

(respectievelijk 30,3 en 30,2 kg, beiden 36%). Andere veel gevangen 

vissoorten waren zeelt (13,4 kg, 16%) en (spiegel)karper (6,4 kg, 7%), 

vetje en baars (respectievelijk 2,2 kg, 3% en 1,3 kg, 2%). 

 

Lengtesamenstelling 

De visstand bestond wat betreft aantallen vooral uit kleine vis (<15 cm; 

vooral vetje, baars, rietvoorn, blankvoorn, kolblei en kleine brasem). Van 

een aantal witvissoorten zoals brasem, rietvoorn, blankvoorn en kolblei zijn 

meerdere lengteklassen niet of nauwelijks aangetroffen. Er is vrijwel geen 
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brasem gevangen tussen 15 en 50 cm lengte (m.u.v. een aantal vissen rond 

30 cm). Van rietvoorn, blankvoorn en kolblei zijn veel vissen van de 0+ (5-8 

cm lengte) en 1+-jaarklassen (tot ca. 12 cm lengte) gevangen en weinig 

grotere/volwassen exemplaren. Dit kan veroorzaakt zijn door een hoge 

predatiedruk door aalscholvers.  

 

Conditie 

De conditie van een aantal soorten (rietvoorn, blankvoorn, grotere brasem 

en kolblei) was matig of slecht. Dit betekent dat de leefomstandigheden voor 

deze vissoorten (of sommige levensfasen) niet optimaal zijn.  

 

Predatoren 

Er zijn twee roofvissoorten aangetroffen tijdens het visserijkundig 

onderzoek: snoek en baars. 

 

De belangrijkste predator in de vijver is de snoek met 43 stuks en een 

gewichtsaandeel in de vangst van 36%. Het snoekbestand heeft een vrij 

evenwichtige leeftijdsopbouw, met veel juveniele exemplaren (rond 20-25 

cm) en volwassen exemplaren van diverse leeftijdsklassen. De 

leefomstandigheden voor snoek in het water bij de Watertorens zijn vrij 

goed. Er is veel prooivis aanwezig voor snoek (vooral voor de juveniele 

exemplaren) in de vorm van vetje, rietvoorn, jonge baars en brasem. Er is 

vooral langs de oevers voldoende vegetatie aanwezig, dit is vooral belangrijk 

voor de opgroei van jonge snoek. Verder is het doorzicht van het water 

voldoende, wat gunstig is voor een zichtjager als snoek.  
 

 
                      Tijdens het onderzoek is vrij veel jonge snoek gevangen. 

 

Er is een relatief kleine hoeveelheid baars gevangen. Het merendeel van de 

gevangen baarzen was juveniel met een lengte van 7 tot 9 centimeter. 

Verder zijn ook een aantal volwassen exemplaren van diverse 

leeftijdsklassen gevangen.  
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4.4 Vijver Hogeweg/Cees van Delftlaan 

Naast de bemonstering van het water bij de watertorens is ook een 

bemonstering uitgevoerd van de vijver aan de Hogeweg/Cees van Delftlaan. 

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

gewicht en de lengte weergegeven. 

 

Tabel 4.2 Overzicht van de gevangen vissoorten, lengtes en gewichten. 

Vissoort Aantal Min. 

lengte 

(cm) 

Max. 

lengte 

(cm) 

Hoeveelheid 

(in kg) 

Min. 

gewicht 

(g) 

Max. 

gewicht 

(g) 

Driedoornige stekelbaars 2 5 6 0,0 1 2 

Goudvis 1 14 14 0,1 59 59 

Rietvoorn 12 4 6 0,0 0 2 

Totaal 15   0,1   

 

Tijdens deze bemonstering zijn slechts drie vissoorten gevangen, rietvoorn, 

driedoornige stekelbaars en goudvis. Er zijn 15 exemplaren gevangen, met 

een totaal gewicht van 0,1 kilo. Op de eenzame goudvis van 14 cm na, 

waren alle gevangen vissen zeer klein (<7 cm). De gevangen rietvoorns 

waren allen van de 0+-jaarklasse. 

 

Het water is bijna 0,4 ha. groot en heeft een omtrek van ruim 300 meter. De 

waterdiepte ten tijden van de visstandbemonstering was gemiddeld 1 meter, 

met een maximale diepte van 1,2 meter. In het water waren veel (resten 

van) onderwaterplanten en flab aanwezig.  
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5 Knelpunten en aanbevelingen 

5.1 Knelpunten  

Visstand 

De visstand heeft een vrij onevenwichtige lengteopbouw. De visstand 

bestaat vooral uit kleine vis (<15 cm lengte) en een aantal grote vissen 

(>50 cm). Er is weinig tussenmaat vis gevangen. Het vrijwel ontbreken van 

de tussenmaat vis is een indicatie van een grote invloed van aalscholvers op 

de visstand. Tijdens het visserijkundig onderzoek zijn ook enkele 

aalscholvers waargenomen en ook de hengelsportvereniging geeft aan dat er 

regelmatig aalscholvers worden gezien. 

 

Er is in de vijver weinig beschutting voor de visstand aanwezig. De oevers 

zijn deels kaal (beschoeiing en kademuren) en deels begroeid met 

rietkragen. In de zomerperiode kan de visstand nog beschutting vinden in 

deze rietkragen en de enkele lelievelden, maar als in het najaar de 

waterplanten afsterven en de rietkragen worden weggemaaid, blijven er 

weinig beschuttingsmogelijkheden over. Het gebrek aan beschutting maakt 

de visstand gevoelig voor aalscholverpredatie. 

 

Waterkwaliteit - kwantiteit 

Op het gebied van waterkwaliteit en waterkwantiteit zijn er geen knelpunten 

voor de visstand gevonden. 

 

Sportvisserijmogelijkheden 

Het water bij de Watertorens is een mooie kleine vijver, gelegen binnen de 

bebouwde kom van Drunen en ingeklemd tussen twee woonwijken. Het is 

een populair viswater bij leden van de HSV Heusden. Grote delen van de 

oevers van de vijver zijn echter begroeid met een dichte rietkraag waardoor 

delen van het water, vooral in de zomer, lastig te bevissen zijn.  

Voor mindervalide sportvissers zijn in het dorp Drunen weinig goede 

vismogelijkheden aanwezig. Ook in de vijver bij de Watertorens is dit het 

geval, en zijn geen specifiek voor deze groep aangelegde visvoorzieningen 

aanwezig. 

5.2 Visserijbeheer 

Visuitzet 

Doelgroepen voor dit water zijn voornamelijk jeugdige vissers en de 

recreatieve vissers (65+). Dit betekent dat het visserijbeheer van dit water 

vooral gericht dient te zijn op eenvoudig vangbare soorten die niet al te 

groot worden, zoals witvis (blank- en rietvoorn, brasem, kolblei), baars en 

zeelt. Al deze soorten zijn reeds aanwezig en zullen de komende jaren naar 

verwachting flink profiteren van een aangepast maaibeheer, zoals de HSV en 

de gemeente overeen zijn gekomen, en de voorgestelde aanleg van 

vissenbossen (zie § 5.3). Uitzet van deze soorten is dan ook niet 

noodzakelijk. 
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De HSV overweegt de uitzet van kroeskarper in dit water. De kroeskarper is 

een vissoort die het beste gedijd in zwaar begroeide wateren met wisselde 

zuurstofgehalten. In minder zwaar begroeide wateren verliest deze vissoort 

vaak de concurrentiestrijd met de meer algemene vissoorten. De uitzet van 

kroeskarper wordt dan ook niet aangeraden in het water bij de Watertorens.  

 

Een mogelijk alternatief 

voor de kroeskarper is 

de giebel. Deze vissoort 

voelt zich beter thuis in 

minder zwaar begroeid 

water en kan een mooie 

aanvulling zijn op het 

huidige visbestand en is 

zeker een leuke vissoort 

voor sportvissers om te 

vangen. De uitzet van giebel is echter niet altijd succesvol. In het verleden is 

gebleken dat giebels na uitzet het in sommige water heel goed deden, terwijl 

in andere wateren ze niet of nauwelijks werden terug gevangen. De precieze 

oorzaak hiervan is niet bekend maar gebleken is wel dat wateren met een 

kleibodem de beste kans op succes hebben. Gezien de ligging van Drunen in 

een voornamelijk rivierklei gebied is de uitzet van giebel daarom het 

overwegen waard. Indien de HSV er daadwerkelijk voor kiest giebel uit te 

zetten worden aanbevolen éénmalig 50 kilogram uit te zetten en de jaren 

hierna het effect van deze uitzet goed te volgen.  

5.3 Inrichtingsmaatregelen 

Bescherming visstand tegen aalscholver 

Om de visstand tegen predatie door aalscholvers te beschermen kunnen 

slechts preventieve maatregelen genomen worden. De aalscholver is immers 

een beschermde vogelsoort. Van belang is dat er voor vissen voldoende 

structuren in het water zijn die schuilmogelijkheid bieden. 

 

In de vijver is weinig structuur aanwezig, eigenlijk alleen rietkragen in de 

zomerperiode. Om de visstand meer schuilgelegenheid te bieden, kan 

gebruik gemaakt worden van onderwaterstructuren. Deze structuren zijn van 

groot belang voor vis. Niet alleen als schuilmogelijkheid tegen aalscholvers, 

maar ook voor diverse andere toepassingen. Zo kunnen onderwater-

structuren dienst doen als paaisubstraat (bijvoorbeeld voor baars) en als 

foerageergebied (bijvoorbeeld voor snoek die in een hinderlaag ligt). 

Daarnaast vormen onderwaterstructuren een goede ondergrond voor 

mosseltjes en (draad)algen om op te groeien, dat door vissen weer als 

voedselbron gebruikt kan worden. 

Als onderwaterstructuren kunnen bijvoorbeeld bomen, takkenbossen 

(rijshout) of oude kerstbomen worden gebruikt. Deze laatste dienen dan wel 

te worden verzwaard om te kunnen worden afgezonken. De levensduur van 

degelijke onderwaterstructuren is ongeveer 10 jaar, voor kerstbomen 

waarschijnlijk minder. Hierna is het hout zover achteruitgegaan (verrot), dat 

het zijn waarde voor vis verliest. Door het gebruik van diverse soorten hout 

en takken kunnen verschillende effecten bereikt worden. 
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In de oeverzone aangebrachte bomen, takken en andere 

onderwaterstructuren bieden vissen een schuilplaats en 

beschutting tegen de aalscholver. 

 

Als bijvoorbeeld kerstbomen gebruikt worden, zal meer kleinere vis tot de 

structuren aangetrokken worden, omdat de dichtheid van de takken en dus 

de beschutting groot is. Als takken of bomen worden gebruikt met een 

minder grote dichtheid, zoals eiken of beuken, dan zullen grotere vissen 

worden aangetrokken. Indien de structuren in de oeverzones worden 

aangebracht, dient dit bij voorkeur op locaties te gebeuren waar weinig 

gevist of gerecreëerd wordt, zodat de bevisbaarheid van het water niet 

verminderd. 

 

 

Een voorbeeld van een vissenbos. 
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Een andere optie is de aanleg van één of meerdere ‘vissenbossen’. Een 

vissenbos is een houten constructie, gemaakt van palen en takken die in het 

water wordt geplaatst. Deze kunnen los in het water worden geplaatst (zie 

onderstaande foto) of bij de oever, door een rij palen 1 tot 2 meter uit de 

oever te plaatsen en de ruimte daarachter vol te leggen met takken, liefst 

met vele verschillende diameters, zowel grof als fijn. De waterdiepte ter 

plaatse dient bij voorkeur minimaal 1 tot maximaal 2 meter te bedragen. 

 

Aanbevolen wordt om de beschuttingsmogelijkheden in de vijver te 

vergroten door een drietal vissenbossen aan te leggen met een lengte van 

15 meter en een breedte van 1,5 meter. In figuur 5.1 zijn de locaties 

voorgesteld om de vissenbossen aan te leggen. Met de keuze voor de locatie 

dient vooral rekening gehouden te worden met de bevisbaarheid voor de 

sportvissers.  

 

 
Topografische ondergrond: © Topografische Dienst, Emmen 

Figuur 5.1    Kaart met voorgestelde maatregelen.  

 

De vissenbossen kunnen het beste worden aangelegd door twee palenrijen 

evenwijdig aan de oever aan te brengen op diepte van ongeveer 1 tot 1,5 

meter. De palen dienen goed stevig in de grond geplaatst te worden met een 

tussenruimte van max. één meter. De ruimte tussen de palen kan worden 

opgevuld met grote takken door deze evenwijdig aan de oever te plaatsen. 

Bij voorkeur worden eerst grote, grove takken aangebracht, zodat onderin 

het vissenbos vrij grote ruimtes ontstaan. Als laatste worden fijnere takken 
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(bv. bundels wilgentenen) aangebracht zodat een donkere, schaduwrijke 

schuilplaats ontstaat die voor vissen veel aantrekkelijker is. Als alle takken 

geplaatst zijn en goed aangedrukt, dient ijzerdraad over de takken 

gespannen te worden om te voorkomen dat de takken gaan drijven. Door 

daarnaast in de bovenkant van iedere paal een grote spijker te slaan, wordt 

voorkomen dat aalscholvers de palen gaan gebruiken als rustplaats om te 

drogen. Meer informatie over vissenbossen is te vinden in Bijlage I. 

 

Maaien oevervegetatie 

Om de beschuttingsmogelijkheden, die de rietoevers aan de visstand bieden, 

ook in de winterperiode te behouden, wordt voorgesteld de oeverbegroeiing 

gefaseerd te maaien. Momenteel wordt jaarlijks in het najaar vrijwel alle 

rietkragen weggemaaid. Beter zou zijn om de oeverzones gefaseerd te 

maaien door bijvoorbeeld ieder jaar 1/3 van de oevers te maaien. Hierdoor 

blijven iedere winter de beschuttingsmogelijkheden langs twee derde van de 

oevers gehandhaafd. Dit zal, samen met de vissenbossen, leiden tot een veel 

betere overleving van vis in de winterperiode.  

 

Verbeteren bevisbaarheid 

Om de bevisbaarheid van de vijver te verbeteren wordt de aanleg van een 

aantal verharde visplaatsen geadviseerd, zoals visstoepen of vissteigers. De 

HSV wil graag met de gemeente in overleg treden en aangeven waar ze 

verbeteringen van de sportvisserijmogelijkheden nodig achtten. 

Voorgesteld wordt de aanleg van een drietal visplaatsen aan de zuidkant van 

de vijver langs de Statenlaan (zie figuur 5.1). De voorgestelde locaties van 

deze visplaatsen zijn goed bereikbaar (met de fiets en te voet) en zullen de 

sportvisserijmogelijkheden aan de zuidzijde van de vijver flink vergroten. 

Meer informatie over de aanleg van visplaatsen, de verschillende typen en 

eventuele subsidiemogelijkheden is te vinden in Bijlage II. Daarnaast is 

aanvullende informatie te vinden op www.sportvisserijnederland.nl/hsv-

service/viswaterbeheer. 

 

HSV Heusden wil graag de sportvismogelijkheden voor de mindervalide 

sportvissers in Drunen verbeteren door een visplaats, speciaal ingericht voor 

deze groep sportvissers, aan te leggen in het water langs de Watertorens. 

Een mogelijke locatie is de punt van het grasveld tussen Watertoren 1 en 2 

(zie figuur 5.1). Deze locatie is goed bereikbaar, heeft voldoende 

parkeergelegenheid en is eenvoudig te ontsluiten vanaf de parkeerplaats 

door de aanleg van een verhard toegangspad. Meer informatie over de 

aanleg van een mindervalide visplaats, de verschillende typen en eventuele 

subsidiemogelijkheden is te vinden in Bijlage III. 

5.4 Vijver Hogeweg/Cees van Delftlaan 

In deze vijver zijn slechts drie vissoorten en 15 vissen gevangen, ook nog 

van klein formaat (op één goudvis na was alle vis ≤ 6 cm.). De oorzaak 

hiervan zijn de grote hoeveelheden waterplanten (vooral aarvederkruid) en 

flab die in de vijver voorkomen en zorgen voor veel zuurstofschommelingen 

(hoge waarden overdag en lage waarden ’s nachts/vroege ochtend). Kleine 

vissen hebben een kleinere zuurstofbehoefte dan grotere exemplaren en 

beter bestand tegen deze zuurstofschommelingen.  
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De mogelijkheden voor de sportvisser zijn door het gebrek aan vis en de vele 

waterplanten gering. De HSV wil de sportvisserijmogelijkheden graag 

verbeteren. De vijver is met een oppervlak van 0,4 ha. en een diepte van 1-

1,2 meter groot en diep genoeg om interessant viswater te creëren. Hiervoor 

zijn diverse mogelijkheden. 

 

Een mogelijke optie is het handhaven van 

het plantenrijke water door de uitzet van 

soorten die geschikt zijn voor de huidige 

leefomstandigheden in de vijver, zoals 

kroeskarper en zeelt. Beide vissoorten 

zijn plantminnende soorten die het best 

gedijen in plantenrijk water en bestand 

zijn tegen de zuurstofschommelingen die 

in dergelijk water voorkomen. Beide 

soorten zijn goed vangbaar, kunnen een 

respectabel formaat bereiken en dus 

interessant voor sportvissers. 

Indien de HSV er daadwerkelijk voor kiest 

kroeskarper en zeelt uit te zetten worden aanbevolen éénmalig maximaal 50 

kilogram kleine vis (< 25 cm, 50/50 verdeeld over beide soorten) uit te 

zetten en de jaren hierna het effect van deze uitzet goed te volgen. 
 

Een andere optie is een hoogbezette 

karpervijver te creëren door de uitzet van 

grote hoeveelheden kleine karper. Dit 

biedt de sportvissers een hoog bezet, 

goed bevisbaar visbestand dat 

aantrekkelijk is voor de jeugd, 

recreatievissers en wedstrijdvissers. 

Indien wordt gekozen voor deze optie wordt aanbevolen in eerste instantie 

150 kilogram karper (K3) uit te zetten en de jaren daarna een actief beheer 

te voeren. Hierbij worden vissen die te groot worden (> 60 cm) 

weggevangen (en verplaatst naar andere wateren) en/of wordt aanvullend 

kleine karper uitgezet. Meer informatie over het creëren van een 

hoogbezette karpervijver is te vinden in Bijlage IV. 

5.5 Overige zaken 

Vervolgonderzoek 

Eventueel kan over een aantal jaren weer een visserijkundig onderzoek 

worden uitgevoerd, om opnieuw de samenstelling en kwaliteit van de 

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

voorgestelde maatregelen zijn uitgevoerd en wat voor effect deze 

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

aanvullende maatregelen wenselijk zijn. 

 

Hengelvangstregistratie 

Sportvisserij Nederland heeft een website en app ontwikkeld voor het 

registreren van vangsten. Het registreren van vangsten vinden veel 

sportvissers een leuke bezigheid, die nu leuker en makkelijker is. Vangsten 
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zijn te registreren op www.mijnvismaat.nl. De app is gratis te downloaden.  

Voor meer informatie mail naar: info@mijnvismaat.nl 

 

De online verenigingsservice 

Sportvisserij Nederland werkt samen met de federaties aan een optimale 

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

website www.hsvservice.nl (ook te benaderen via 

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

 

• bestuur  
• controle  
• jeugdwerk 

• promotie 

• visstandbeheer 
• vrijwilligers 
• wedstrijden 

• ledenactiviteiten 
 

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

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

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

bestellen, een online cursus te volgen of u op te geven voor een praktische 

cursus bij Sportvisserij Nederland. Met de informatie op de 

verenigingsservice kunnen verenigingen en hun vrijwilligers direct aan de 

slag met hun activiteiten. 

 

Subsidie 

Het Fonds Verbetering Sportvisserijmogelijkheden heeft als doel activiteiten 

van de aangesloten hengelsportverenigingen te stimuleren en duurzame 

verbetering van de sportvisserijmogelijkheden te ondersteunen. Het Fonds 

Verbetering Sportvisserijmogelijkheden kan activiteiten ondersteunen op het 

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

sportvissers. 

 

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

een paaigebied, een beluchtingsinstallatie, beschermingsconstructies tegen 

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

visbotenhavens, etc. 

Belangrijk is dat het vernieuwende activiteiten zijn met een wezenlijk 

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

onderbouwd plan worden ingediend, waarbij ook de financiering duidelijk 

moet zijn aangegeven (andere externe financiers, eigen financiële bijdrage 

en inzet) inclusief de realisatie termijn. Reguliere activiteiten en 

beheersactiviteiten komen niet voor subsidie in aanmerking. 

 
  

http://www.mijnvismaat.nl/
mailto:info@mijnvismaat.nl
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Bijlage II Visplaatsen 
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Bijlage III Mindervalide visplaats 
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Bijlage IV Hoogbezette karpervijver 
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