

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

52.14234581772203, 5.5939180612564465
1,9 ha
2 meter
25 meter
fortgracht
Alleen in verenigingslijst van viswateren
HSV Barneveld
Barneveld

Visrecht
Verhuurder visrecht:
Visrecht hengelsportvereniging:

Gelders landschap
volledig visrecht gehuurd van eigenaar

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

45 %
10 %
30 %
5%

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

Meest gevangen vissoorten:
60 – 80 cm
Zand
0 - 10 cm
Nee
karper

Viswatertype:

Snoek-blankvoorn viswatertype

winde

ruisvoorn

Sportvisserij

Let op: Viswedstrijdtrajecten aanwezig!
Meest gewaardeerd door de sportvisser
goede karperstand (veel karper)
viswater vlakbij de bebouwde kom
mooie omgeving
Belangrijkste knelpunten sportvisserij:
teveel waterplantengroei
teveel waterplantengroei
Gewenste maatregelen sportvisserij:

jeugd

karpervisser

Sportvisserij
Omschrijving
wedstrijdtraject(en)
Bijzondere regels

witvis en snoek wedstrijden
Roofvishengels is/zijn alleen toegestaan gedurende de maanden september t/m februari. Vissen van
zonsondergang tot zonsopkomst verboden
aangepaste visplaats (mindervalide sportvisser)
:

Aanwezige
voorzieningen

Aantal vissers per dag
gedurende zomerperiode

l
l
l

Visserijbeheer
Vissterfte:
(laatste 5 jaar)
Visuitzettingen:
(laatste 5 jaar)

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

werkdag: 5
weekend: 10
topdag: 20

Jaartal
2015
2015
Jaartal
2016

Vissoort(en)
overig
karper
Vissoort
kruiskarper

2016

zeelt

2016

overig

2017
2018
Nee
Nee

karper
brasem

Aantal/kg
Omschrijving
55 stuks
winde's
2 stuks
n.v.t.
Omschrijving (Aantal/kg)
Donderdag 12 mei 2016 zijn er zeelten en kruis- en kroeskarpers
uitgezet in de gracht rondom de Koeweide. In totaal 200 kilo! Een
welkome aanvulling op het “witvis” bestand.
Donderdag 12 mei 2016 zijn er zeelten en kruis- en kroeskarpers
uitgezet in de gracht rondom de Koeweide. In totaal 200 kilo! Een
welkome aanvulling op het “witvis” bestand.
Donderdag 12 mei 2016 zijn er zeelten en kruis- en kroeskarpers
uitgezet in de gracht rondom de Koeweide. In totaal 200 kilo! Een
welkome aanvulling op het “witvis” bestand.
September 2017. 5 spiegels. EIgen kweek
Februari 2018, 100 kilo. Eigen kweek.

n.v.t.

geen

Wensen/actieplan komende 5 jaar
Wensen
Waterplanten maaien, uitbaggeren, minder ganzen (watervogels)
Actieplan:
Jaartal
Omschrijving
(laatste 5 jaar)
2018
50 kilo kruiskarper en 50 kilo zeelt
2019
geen
2020
geen
2021
geen
2022
geen
Overige bijzonderheden
Veel watervogels aanwezig (ganzen/eenden en waterhoenders). Er is een vissteiger aanwezig voor minder validen.

