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LENTE!
Hoewel we niet echt van een winter hebben
kunnen spreken, is bij het verschijnen van
deze editie van het SVBD Magazine de
lente echt begonnen. Tijd om lekker naar de
waterkant te gaan!

Roofviskoppelwedstrijd
Sectie de Ruischvoorn

In dit magazine vind u de uitnodiging voor
de Algemene Ledenvergadering die op
dinsdag 21 mei plaats vindt. Er staan een
hoop belangrijke en ingrijpende punten
op de agenda, dus het is belangrijk dat u
daar bij bent om uw stem hierover uit te
kunnen brengen. Ook het jaarverslag is in
dit magazine te vinden.
Verder in dit magazine een verslag van
de roofviskoppelwedstrijd van Sectie De
Ruischvoorn, is er een heel bijzondere vis
gevangen en laat Rens Kop ons zien hoe je
een karper weegt. Daarnaast nog een kort
verslag van de visstandbemonstering in de
Westwijk van Vlaardingen en een update
over de maaiprotocollen.

Bijzondere vangst

Kortom, er is weer veel te melden.
Voor nu, veel leesplezier!

Het correct wegen
van je vangst
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Algemene Ledenvergadering en
jaarverslag SVB Delfland 2018
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OP DE OMSLAG
Marcel van der Ham met een
paar schitterende kroeskarpers

Althans, de roofvissers moeten nog héél
even geduld hebben. Vanaf zaterdag 24 mei
zit de gesloten tijd voor de roofvis er op,
en kan er dus weer naar hartelust op álle
vissoorten gevist worden.

t d e Ko n i n k l

ij
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ALGEMENE LEDENVERGADERING
SPORTVISSERIJBELANGEN DELFLAND

JAARVERSLAG 2018
SPORTVISSERIJBELANGEN DELFLAND

Het bestuur van Sportvisserijbelangen Delfland nodigt u hierbij uit tot het bijwonen
van haar Algemene Ledenvergadering op dinsdag 21 mei 2019. Aanvang: 20.00 uur.
De vergadering zal worden gehouden in het WestCord Hotel, Olaf Palmestraat 2, 2616 LM
Delft (rechts van IKEA). Parkeren kunt u op het eigen parkeerterrein van het Hotel.

Het afgelopen jaar is een jaar geweest, waarin we als SVB Delfland veel werk hebben
verricht. Er is ingezet op het realiseren van subsidies voor een clubhuis, verbetering van
het maaibeleid en samenwerking met het hoogheemraadschap.

AGENDA

TOELICHTING PUNT 06

01 Opening
02 Vaststellen van de agenda
03 Notulen van de op 15 mei 2018 gehouden
Algemene Ledenvergadering
04 Ingekomen stukken
05 Bestuursmededelingen
06 Verkiezing bestuur/verkiezing Kascommissie.
07 Financieel verslag 2018 /
verslag Kascommissie
08 Begroting 2019/ Raming 2020 /
Vaststellen contributie 2020
09 Jaarverslag 2018 SVB Delfland,
opgesteld door de secretaris

PAUZE
10 Ontwikkelingen VISpas
inbreng viswater Landelijke lijst
11 Realisatie clubhuis SVB Delfland
12 Bespreking viswater/viswaterbeheer/jeugd/
magazine/website/karpercommissie
13 Wat verder ter tafel komt/Rondvraag
14 Sluiting

Aftredend zijn de heren R. Berger (voorzitter),
W. Bakhuizen (penningmeester) en T. de Lange
(jeugdcommissie en afd. Hofvissers). Deze
bestuursleden hebben te kennen gegeven zich niet
herkiesbaar te stellen.
Het bestuur draag de heer Theo Stremme voor
als voorzitter.
De Kascommissie bestaat uit de heren
H. Monteny en M Flipse. De heren
H. Monteny en M. Flipse stellen zich zonder
tegenkandidaten wederom herkiesbaar. Eventuele
tegenkandidaten en/of nieuwe kandidaten kunnen
zich tot 10 dagen voorafgaand aan de Algemene
Ledenvergadering aanmelden bij het secretariaat.

Bent u die enthousiaste roof-, zee- of vliegvisser
die het leuk vind om met gelijkgestemden
evenementen te organiseren? Lijkt het u leuk
om uw kennis door te geven aan de jeugd door
middel van cursussen? Of bent u bereid om op
een ander gebied uw expertise met ons te delen?

Het ledenbestand loopt terug, het is een landelijke
trend terwijl de afdrachten naar federatie en
Sportvisserij Nederland stijgen. Het contract om de
ledenadministratie door Sportvisserij Nederland uit
te laten voeren is verlengd.

nog steeds aandacht van het bestuur. De Delftse
veteranenwedstrijd wordt nog steeds vervist,
net zoals vele andere traditionele wedstrijden die
gelukkig nog steeds op belangstelling
kunnen rekenen.

VISWATER

Een vereniging valt of staat bij een goede bezetting
van haar bestuur en de inzet daarvan. We zijn blij
dat de nieuwe afdeling Delft door haar inzet al
veel heeft bereikt wat betreft verbetering van de
visstand en viswaterbeheer. Er zijn dit jaar helaas
geen jeugdvis cursussen gegeven, wegens gebrek
aan belangstelling. Wel zijn er visclinics op scholen
en kinderopvang gegeven. Ook dit jaar was de
zeevisclinic een erg groot succes en de belangstelling
zo groot dat leerlingen uitgeloot moesten worden.

Voor het viswater is het maaibeleid in Vlaardingen
sterk verbeterd. Zo erg zelfs dat dit beleid als
voorbeeld werkt voor andere gemeenten. Door
de inzet van Theo Stremme als bestuurslid
viswaterbeheer krijgt het zelfs landelijke bekendheid.
Ook zijn diverse visuitzettingen en monitoringen
gedaan, waaronder in gemeente Delft. Het viswater
van erven Van Rijn, het Heerlijkheidsrecht SintMaarten is aangekocht door SVB Delfland. Ten
aanzien van de verplichtende inbreng van al het
openbaar water in de landelijk lijst van viswater is
ook binnen SVB Delfland een discussie ontstaan.
We willen onze lokale belangen blijven behartigen
en willen inspraak kunnen blijven houden. Inzet op
een andere invulling van deze verplichting zal een
taak voor komend jaar zijn.

ACTIVITEITEN
Doordat door wedstrijden de hengeldruk kan
toenemen wat kan leiden tot overlast voor
omwonenden is het ons gelukt regulerend op
te treden. Ondanks het feit dat het viswater
op sommige plekken helder gaat worden en
vangsten teruglopen, heeft de wedstrijdsport

Dit jaar zijn er diverse controlemomenten geweest
en is de groep vrijwilligers die de controle uitvoert
samen met BOA’s versterkt. Deze commissies en
alle andere vrijwilligers zijn voor een vereniging
van essentieel belang en houden de zaak mede
draaiende.
Rest mij eenieder die zich op enigerlei wijze ingezet
heeft voor SVB Delfland dit jaar, hartelijk te
bedanken. Het bestuur hoopt komend jaar weer op
uw inzet te kunnen te rekenen.
D.J. Wilhelm,
secretaris SVB Delfland

Neem dan contact op met de vereniging via
onderstaande contact gegevens. Alvast hartelijk
dank, zonder enthousiaste leden zijn we nergens!
Dirk-Johan Wilhelm
secretaris@svbdelfland.nl
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ROOFVISKOPPELWEDSTRIJD
SVBD SECTIE DE RUISCHVOORN

Mede dankzij de sponsoring van Rob van Hengelsport Oostland in Bleiswijk, waar je
terecht kunt voor een uitgebalanceerd assortiment en prima advies, wint onze jaarlijkse
roofviswedstrijd elk jaar aan bekendheid en populariteit. Op deze koude ochtend stonden
maar liefst 15 teams te trappelen bij de loting aan de Berkelse Plas, om hun kunst- en
doodaas te water te laten. En dan ontbrak er zelfs nog een handvol “vaste klanten”. Dus
veel nieuwe gezichten erbij en een aantal van hen liet zien dat ze de snoeken wel weten
te vinden. Gelukkig was het meeste water niet dichtgevroren ondanks een paar koude
nachten, omdat de grond- en watertemperatuur als gevolg van de warme zomer gelukkig
nog iets hoger was dan normaal voor de tijd van het jaar.
Heel erg knap gedaan vooral van Luuk
ondanks zijn jonge leeftijd en ondanks de barre
temperaturen. Dat belooft wat voor de toekomst.
Proficiat! Op onze Kerstcontactmiddag werd
de wisselschaal waarin hun namen waren
gegraveerd aan Dik uitgereikt.

De loting
Dik en zijn zoon Luuk Rozendaal, die voor de
eerste keer meededen, hadden eigenlijk geen
idee waar ze het beste naar toe konden gaan. Ze
hadden natuurlijk al wel eerder snoeken gevangen.
Nadat ze op het startwater dat zij lootten nog niets
hadden gevangen, troffen ze op instinct al vrij snel
een water waar ze wél succes hadden en uiteindelijk
wisten ze maar liefst 4 mooie exemplaren op de
foto te zetten met een totale lengte van 276 cm.

Alex de Jong
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Jorden Veenman en Sebastiaan Lockhorst
werden knap tweede, met ook 4
snoeken, maar die waren qua totale
lengte (258 cm) net iets korter
dan die van de winnaars.
Op de derde plaats Gerben Tiemens en Erik
de Jonge, die ook 4
snoeken
vingen
(228 cm)
waaronder
een heel
klein “haringsnoekje”
van 24 cm,
dat heel dapper een jerkbait
had aangevallen, die niet
veel kleiner was dan het
beestje zelf.
Mantas Mazys en zijn
vader, die op bezoek was

DE UITSLAG VAN DE ROOFVISKOPPELWEDSTRIJD
Naam
1 Luuk & Dik Rozendaal
2e Sebastiaan Lockhorst & Jorden Veenman
3e Gerben Tiemens & Erik De Jonge
4e Mantas Mazys & Valentinas Sidorovas
5e Pascal & Arnold Toussaint
6e Alex de Jong & Adri v/d Klugt
7e Desney Muhlenbruch & Walter Van Eijbergen
8e Wesley Scholte & Davey van Rutten
9e Fernan & Frits Schouffoer
10e Romeo Verstegen & Max van Niesthoven
11e Marco & Sander vd Willik
12e Jaap en Nico van der Vliet
13e Tim & Marco Huijsman & Marthijn Dijkman
Evert Jan van Daalen & Roy Verstappen
Pieter en Rob van Daalen

Team
9
4
2
1
7
8
11
3
14
10
5
15
13
12
6

e

Aantal cm's
276
258
228
224
221
210
158
149
79
72
68
47

een snoek van 87 cm, door Alex de Jong, die met
zijn maat Adri v/d Klugt viste. Het aas wat deze
“dame” wist te verleiden was een zogenaamde
“pig shad”.

Luuk Roozendaal
vanuit de Baltische Staten, wisten samen knap 3
snoeken te vangen en zij eindigden op de 4e plaats
met 224 cm.
Er werden verschillende mooie 80+ snoeken
gevangen. De prijs voor
de grootste vis
werd uiteindelijk
gewonnen
met

We kunnen weer terugkijken op een geslaagde
dag en er is niks mis met de snoekstand in onze
gemeente, want er zijn 29 snoeken gevangen
(ongeveer 1 snoek gemiddeld per deelnemer) en er
werden ook nog de nodige snoeken verspeeld.
Uiteraard wordt deze wedstrijd ook in 2019 weer
gevist en wel op zondag 17 november. In principe
is iedereen met een SVBD VISpas welkom en
je mag koppelen met een introducee als die een
VISpas van een van onze zusterverenigingen
heeft. Voor overige info zie de SVBD website
onder sectie De Ruischvoorn/Speciale Wedstrijden/Programma 2019 en je mag me altijd mailen
als je een vraag hebt.
Frits Schouffoer

“ER WERDEN
VERSCHILLENDE MOOIE
80+ SNOEKEN GEVANGEN”
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KARPER JEUGD

VISCURSUS

MEI 2019

BIJZONDERE
VANGST!

Wil jij meer leren over het vissen op karper?
Dan is dit je kans!

Dat mag je deze zilverkarper wel noemen! Bij de redactie kwam onlangs het bericht binnen
dat Dave van der Valk en Rik Goodall tijdens het snoeken een wel heel bijzondere bijvangst
hadden. Lees hieronder het verhaal van deze mannen. Heeft u ook een mooie vangst gedaan?
Stuur het gerust naar redactie@svbdelfland.nl, wij smullen er van!

De karpercommissie van SVB Delfland
organiseert ook dit jaar weer een leuke en
uitdagende cursus voor de jeugd! Alles over het
(statisch) vissen op karper zal aan bod komen
en op de laatste cursusdag zullen we de kennis
in de praktijk brengen.

Goededag,
22 december 2018 gingen wij het water op om
snoek te vangen. Al vrij snel kregen we een flinke
aanbeet. Echter bleek dit niet zomaar een snoek
te zijn. Na een dril van een klein uurtje kwam er
iets onverwachts omhoog. We dachten eerst een
meerval, maar het bleek een zilverkarper te zijn.

Cursusdagen:
Woensdag 8 mei, van 19.00 tot 20.30u
Woensdag 15 mei, van 19.00 tot 20.30u
Woensdag 22 mei, van 19.00 tot 20.30u
Zaterdag 25 mei, van 9.00 tot 12.00u

Met vriendelijke groet,
Dave van der Valk en Rik Goodall

Wat een enorme vis!
Deze was gehaakt in de staart. Het enige
meetlint dat we bij ons hadden ging
tot 120 centimeter. Dit bleek niet
voldoende te zijn. Het meten
ging vrij moeilijk omdat de
vis erg onrustig was en
heel zwaar. Uiteindelijk
zijn we op ongeveer
130 centimeter

Je kunt je opgeven via
karpercommissie@svbdelfland.nl
onder vermelding van jeugdviscursus.
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uitgekomen. Toevallig hadden we een digitale
weegschaal bij ons. Deze gaat tot 40 kilogram, en
daar kwam die heel dicht bij in de buurt. Inclusief
onthaakmat tikte die net niet de 38 kilo aan. Na
snel wat foto's gemaakt te hebben en wat film
materiaal hebben we de vis weer snel vrij gelaten.

www.svbdelfland.nl
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CORRECT WEGEN
VAN JE VANGST
Het is zaterdag morgen, de geur van dampend water drinkt tot diep in mijn neusgaten. De
omgeving waar ik in vertoef geeft me een heerlijk gevoel van vrijheid. Ik stap mijn tent uit
en zie niet veel later een jeugdige visser mijn kant op lopen. Eenmaal aangekomen vroeg hij
of ik een paar foto’s kon maken van een vis die hij zojuist heeft gevangen. Dit doe ik graag,
zeker als het een van de betere vissen van de plas betreft. Op weg naar zijn stek vertelt hij
me dat hij een spiegelkarper heeft gevangen van bijna 15 kilo.

De spiegel van 13 kilo
Nu was ik wel heel erg benieuwd, want naar mijn
weten was de zwaarste spiegel 13,5 kilo. Eenmaal
aangekomen op zijn stek bleek mijn vermoeden
te kloppen. Die spiegel die hij gevangen had was
een bekende voor mij, een week eerder had ik hem
toevallig ook gevangen. Zo brutaal als ik ben zeg
ik “deze was vorige week nog 13 kilo” zijn reactie
was ontkennend, “ik heb hem net gewogen en hij is
echt 14.8 kilo!”
Hij pakt zijn weger en zet deze op 0. De vis die
in zijn schepnet zit wordt op de mat gelegd. Hij
haakt zijn onthaakmat aan de weegklok, tilt het
hele zaakje de lucht in en zegt “kijk zelf maar
14,8 kilo”. Ik schud mijn hoofd en vraag hem
of de onthaak mat en schepnet niks wegen?
Noem het een klassieke beginnersfout. Ik
laat hem zien hoe je een correcte weging
moet doen en helaas voor hem was deze
vis nog steeds 13 kilo.
In dit artikel geef ik enkele tips over
het wegen van karper en waar je op
moet letten bij het wegen zodat
de karper geen schade op loopt.
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STABIEL WEGEN
Bij het wegen van een vis zie ik vaak dezelfde fout
terug keren. Men pakt de weger aan 2 kanten beet
en tilt de vis met de weger zo op. Deze manier
van wegen geeft een afwijking in je meting, het is
zeker geen stabiele meting. Een afwijking van 10%
ontstaat hier heel gemakkelijk. De weger heeft een
oog aan de bovenzijde, dit is het verdeelpunt om
een correcte weging te doen.
Als eerste is natuurlijk een driepoot een stabiele
manier om te wegen. Waar je ook vist deze kan
overal opgezet worden. Van ongelijke vloer tot
harde grond alles is mogelijk. Een spreidblok is
bij de meeste hengelsport zaken wel te verkrijgen
voor een paar euro. Het is een tool dat erg handig
is maar er zijn goedkopere manieren om een juiste
meting te verrichten,

methode die je kan toepassen is het wegen met je
schepnetsteel. Haal de steel van je schepnet door
het oog en leg deze op je schouder. Enige nadeel
is wel dat je met zijn tweeën moet zijn. Het wegen
van zware vissen is eveneens geen goed plan. Een
schepnetsteel is daar niet stevig genoeg voor.
Wat beter werkt is de steel als hefboom gebruiken.
Hang de weger in het spreidblok van het schepnet,
dan krijg je een gelijkmatige verdeling als je de vis
op tilt. Bij een hoek van ongeveer 60 tot 70° is de
is de vis van de grond en de klok goed af te lezen.
KARPER WEGEN
Terwijl de foto’s voor dit artikel genomen worden
loopt er een swinger tot aan de hengel. In een
fractie van tijd buigt de hengel flink door. Denny
neemt de camera over en verzorgt de rest van de
foto’s. Toen de karper op de kant lag konden we
direct door naar het wegen met een echte vis.
Het wegen van een vis moet je zo snel mogelijk
doen zodat de vis niet onnodig lang uit het water
is. Zorg altijd dat je onthaakmat klaar ligt, een
emmer met water voor over de droge mat en dat
de weegzak/weegsling en weger binnen handbereik
zijn. Laat de vis nooit alleen achter op de mat.
Voordat je de vis gaat wegen zal je de weegklok
moeten stellen. Dit houd in dat je de natte
weegzak aan je weegklok hangt en dan draai je de
wijzer van de unster op nul. Als je dit doet weet je
100% zeker dat je alleen de vis weegt en niet een
weegzak/weegsling of zelfs een hele onthaakmat
van 3 kilo!!

De weger heeft een oog aan de bovenzijde
Ikzelf gebruik veelal een boom om nauwkeurige
weging te verrichten. Let wel op hoe je de weger
plaats. Kies een tak die niet doorbuigt en die
stevig genoeg is voor het gewicht van de vis. Het
liefst een tak met een uitloop waardoor de weger
nooit over de tak heen kan schuiven. Een andere

8,1 kilo precies!
Als je de karper in de weegzak/weegsling plaatst
let dan goed op de borstvinnen dat ze niet

dubbelgevouwen zitten alvorens je hem optilt.
De vinnen van een karper zijn erg kwetsbaar. Leg
de weegzak/weegsling naast de vis en til de vis er
voorzichtig op. Bij het wegen is het van belang dat
je de vis niet onnodig hoog boven de mat uittilt.
Als je weegsling vrij is van de grond is dit hoog
genoeg voor een goede weging.
Deze vis klokte 8,1 kilo en na het poseren voor de
camera is hij teruggezet in zijn element.
CONTROLE VAN JE WEGER.
In 1999 kocht ik een Waymaster en dat heeft me
toen een rib uit mijn lijf gekost maar ik moet
zeggen, hij doet het nog steeds geweldig. Zo is
goede kwaliteit en zuinig zijn op je spullen een
goede investering voor jaren plezier.
Uiteraard heb ik wel eens twijfels over de
aangegeven kiloknallers op sociaal media, zeker
als ik van andere vissers foto’s zie met daarbij een
gewicht en ik dat niet helemaal kan plaatsen.
Om mijn eigen twijfels over de correctheid van
mijn unster weg te nemen doe ik wel eens een
testje. Deze test kan je op verschillende manieren
uitvoeren. Zo heb ik wel eens een baal hennep
van 20 kilo eraan gehangen of wat kleiners,
bijvoorbeeld 5 kilo boilies. Dit is een gemakkelijke
manier om snel een testje te doen. En bij het
correct aangeven is mijn twijfel weg.
Een andere manier is wegen met een emmer
water. Hang de emmer aan je weger en zet deze
op nul. Pak een cola fles en vul deze met water.
Wij hebben 4 flessen van 2 liter in de emmer leeg
gegooid. Dus ongeveer 8 liter water en ik kan
er vanuitgaande dat dit ongeveer 8 kilo is. Een
liter water weegt ongeveer 1 kilo, zo kan je bij
benadering zien of je weegklok nog goed werkt. In
ons geval gaf deze iets meer dan 7,9 kilo aan. Een
goede unster geeft maar een kleine afwijking en is
te verwaarlozen.
Hopelijk hebben jullie wat aan onze tips om je
gevangen vissen correct te wegen, want wie hou je
nou voor de gek? Dat is altijd jezelf. :-)
SK CARPFISHING
Rens Kop
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VISSTANDBEMONSTERING

WESTWIJK
VLAARDINGEN
Op 16 februari heeft SVB Delfland, in samenwerking met Sportvisserij Nederland en
Visserijonderzoek P. Kalkman een visstandbemonstering uitgevoerd in de Westwijk in
Vlaardingen.

CARP CUP ’19
SVB Delfland organiseert in het weekend van
27, 28 en 29 september voor de 8e keer een
karper koppel marathon in Midden Delfland
aan de Foppenplas. Kosten per koppel bedragen
€60,-. Er is plaats voor maximaal 20 koppels.
VOL = VOL dus wees er snel bij!

Laten we positief starten voor de roofvissers in
Vlaardingen, het paaigebiedje in Rondom West
laat na 3 jaar een grote verrassing zien. In de
Fortuna vijver die langs de A20 loopt zit door dit
paaigebied zeer veel jonge vis. Niet groot genoeg
voor de aalscholver, maar groot genoeg voor de
roofvis. En wonderwel is het snoekbestand toegenomen, snoekjes van 15 cm tot een meter toe.
Een enkele zeelt
stand te laag. Het schonen van het plompenblad
in de Tankval 2018 heeft laten zien dat dit in de
toekomst niet meer met de maaiboot gedaan kan
worden vanwege schade aan het visbestand.

Weinig karper
Helaas was dit alleen in de Fortuna vijver, de
andere vijvers in de Westwijk ontbrak het aan
een witvis bestand, alles wat boven kwam was
of heel klein of groot, geen jaarklasse. Op de
Boendalewegvijver, lokaal bekend als de 14 hoog,
werd tot onze verrassing weer kroeskarper
bemonsterd. Niet alleen in een flink formaat,
maar ook van 5-10 cm, dus voor de kroeskarper
in Vlaardingen is er weer hoop voor de toekomst.
We moeten nog eens goed nadenken over de
oostzijde van de Westwijk, kijken of er ruimte is
voor een paaigebied en op deze manier ruimte
creëren voor meer eigen aanwas van het soortenbestand. Al met al zijn het geen grote aantallen
vis die bemonsterd zijn, over het geheel is de
biomassa voor 18.5 ha te weinig en het karperbe-

Er is al contact geweest met de mensen van de
Harkboot en die hebben bevestigd dat met de
harkboot de plompenbladen met wortel en al
verwijderd kunnen worden en met bijna of geen
schade aan het visbestand. Dit zullen we bij de
gemeente Vlaardingen en het Hoogheemraadschap Delfland neerleggen ter verbetering of
beter ter vervanging voor de maaiboot.

Aanmelden kan door een mail te sturen naar
karpercommissie@svbdelfland.nl. Op zaterdag
21 september om 10u00 gaan we loten bij
Wout van Leeuwen. Hier kan je dan ook
betalen voor de wedstrijd. Het reglement krijg
je zaterdag 21 september en staat voor die tijd
op Facebook. Na het loten mag en kan je ook
gaan voeren op je stek, dit mag met een boot,
voerboot of met een spodhengel. Op de dag van
de wedstrijd mag je alleen maar gooien dus ga
geen voerstek maken op 150 meter uit de kant.
Vrijdag 27 september wordt je pas vanaf
14u00 naar je stek gebracht.

Natuurlijk iedereen die geweest
is om te helpen ofwel voor de
getoonde interesse, bedankt!
Het was weer gezellig en we
zien jullie
graag weer bij
de volgende
visstandbemonstering of
vrijwilligers dag.
Afdeling Vlaardingen

www.svbdelfland.nl
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COLOFON

UPDATE MAAIPROTOCOLLEN

Inleveren kopij volgende nummer:
voor 20 juni 2019 via redactie@svbdelfland.nl
Vormgeving en opmaak:
ROODD
info@roodd.nl
www.roodd.nl
www.erikenjurifroger.nl

De evaluatie is besproken in de VBC en de uitkomst is beter dan verwacht. De pilot is
gestart in de Holy-wijk te Vlaardingen, maar ook daarbuiten is dit al voorzichtig toegepast.
Maar oude gewoonten leert men langzaam af.
In een karperbestand heeft men elk jaar rond
de 7% mortaliteit. Het aantal dode vissen in
de Holy-wijk lag veel lager dan de 7%. Door
gefaseerd maaien kon men op kwetsbare
gedeelten groen laten staan in de watergangen.
In zeer goede samenwerking tussen de Gemeente
en de Sportvisserij met ondersteuning van het
Hoogheemraadschap Delfland, is er netter, beter
en veel meer gemaaid met de maaikorf vanaf de
kant, in plaats van met de maaiboot.
Het vertrouwen groeit in de samenwerking tussen
de partijen.

Zoals de meesten weten heeft men voor het
schonen en rieten van de watergangen de duikers

Goed werk van de gemeente Vlaardingen
doorgespoten. Dat levert ten eerste een betere
doorstroming en in de winter meer ruimte voor
de vis om te schuilen bij vorst. Dit heeft ook een
migratie verbetering gebracht, om de duikers
door te spuiten heeft men de roosters moeten
verwijderen. We zijn er nog niet, maar het is een
flinke stap voorwaarts.

Het opschonen van duikers is hard nodig

SCHONE DUIKER

Goede doorstroming!
DUIKER 2/3 JAAR NA SCHONEN

Een standaard duiker slibt al snel weer dicht

SCHONE DUIKER

DUIKER NA 2/3 JAAR NOG STEEDS OPEN

Vlaardingen is begonnen is met het schonen/
bladvissen rond de duikers en het verdiepen
voor de duiker, wat in het Inrichtingsmaatregelen
Stadsvijvers van SVB Delfland al beschreven staat,
te zien op de tekening. Allemaal maatregelen die
helpen bij het open houden van de duikers.
En ja, er blijven in de maaiprotocollen altijd
punten ter verbetering. Wij zijn blij met de
stappen die gezet zijn, dit is niet alleen om
vissterfte te voorkomen, dit is een verbetering
voor de hele fauna. Helaas zal het zonder
problemen nooit lukken, dus blijven we kritisch
mee kijken en proberen ons steentje bij te dragen.
Visstandbeheer

Door het verdiepen voor de duiker blijft deze goed functioneren
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