

Aanschotergat Barneveld te Voorthuizen
Algemene beschrijving
Coördinaten:
Grootte:
Max. diepte:
Gem. breedte:
Watertype:
Opgenomen in:
Naam HSV/HSF:
Plaats HSV/HSF:

52.17295560931786, 5.638190603256263
3,9 ha
2 meter
80 meter
plas
Alleen in verenigingslijst van viswateren
HSV Barneveld
Barneveld

Visrecht
Verhuurder visrecht:
Visrecht hengelsportvereniging:

Gemeente Barneveld
volledig visrecht gehuurd van eigenaar

Huidige ecologie & milieu
Waterplantenbedekking zomer:
Totaal waterplanten
Bovenwaterplanten:
Drijfbladplanten:
Onderwaterplanten:

10 %
5%
0%
5%

Milieu overig:
Doorzicht:
Bodemsoort:
Bagger:
Vismigratie
mogelijk:

Meest gevangen vissoorten:
< 40 cm
Veen
> 50 cm
Nee
karper

Viswatertype:

Blankvoorn-brasem viswatertype

zeelt

brasem

Sportvisserij

Let op: Viswedstrijdtrajecten aanwezig!
Meest gewaardeerd door de sportvisser
voor leden en dagkaarthouders toegangkelijk
en het gehele jaar nachtvissen
belangrijk jeugdviswater
Belangrijkste knelpunten sportvisserij:
teveel bagger
aalscholvervraat
regelmatig vissterfte
Gewenste maatregelen sportvisserij:

karpervisser

recreatievisser

Sportvisserij
Omschrijving
wedstrijdtraject(en)
Bijzondere regels
Aanwezige
voorzieningen

Aantal vissers per dag
gedurende zomerperiode

geen
voerverbod
vissteiger
:t.b.v. mindervalide rolstoel toegankelijk

l
l
l

Visserijbeheer
Vissterfte:
(laatste 5 jaar)

Visuitzettingen:
(laatste 5 jaar)

Visonttrekking:
Is er een visserijkundig
onderzoek uitgevoerd?
Overige/bijzonderheden

werkdag: 2
weekend: 3
topdag: 5

Jaartal
2013
2014
2015
2015
Jaartal
2013
2014
2015
2015
2015
2016

Vissoort(en)
karper
karper
karper
zeelt
Vissoort
karper
karper
kruiskarper
brasem
blankvoorn
karper

2016

karper

Nee
Nee

n.v.t.

Aantal/kg
Omschrijving
60 stuks
zuurstof tekort en aalscholvervraat
0 stuks
aalscholver vraat
15 stuks
aalscholver vraat
5 stuks
aalscholver vraat
Omschrijving (Aantal/kg)
60 KG
18 karpers
50 kg
n.v.t.
n.v.t.
Op zaterdag 13 februari 2016 staat een forse uitzetting van spiegel- en
schubkarpers gepland. Maar liefst 25 stuks in de gewichtscategorie van
4 tot 6 kilo staat gepland om te worden geleverd.
Na de teleurstellende afvissing door Sportvisserij Nederland op 2
februari 2016 zijn er dinsdag 22 maart 2016, 98 karpers uitgezet (ca.
500 kg).

geen

Wensen/actieplan komende 5 jaar
Wensen
sliblaag met cocolietenkrijt aanpakken, mooi visbestand voor alle vormen van visserij, stekken realiseren,
zelfonderhoudend water creeren.
Actieplan:
Jaartal
Omschrijving
(laatste 5 jaar)
2016
visuitzetting, regelmatig zuurstof en ph meten, riet planten, visserijkundig onderzoek.
2017
visuitzetting, regelmatig zuurstof en ph meten,stekken realiseren.
2018
geen
2019
geen
2020
geen
Overige bijzonderheden
2 beluchters geplaatst

