Nieuws uit de regio

Limburg

HSV HAAL OP PAKT AALSCHOLVERPROBLEEM AAN

DROOMVIJVER OPGEDEELD

De vijver is gedeeld en heeft nu een
karper- en witvisgedeelte.

De leden van Hengelsportvereniging Haal Op uit
Hoensbroek hebben het helemaal gehad met de
aalscholverpredatie op hun visvijvers. Een aantal
rigoureuze maatregelen moet ervoor zorgen dat de
aalscholvers geen kans meer krijgen en de visserij
verbetert. Secretaris Mat Steijaert legt uit hoe het zit.

D

e laatste jaren hebben de vijvers van
hengelsportvereniging Haal op uit Hoensbroek,
stevig te lijden gehad van
predatie door aalscholvers. De
vogels wisten op een gegeven
moment bijna een hele vijver
leeg te vreten. Mat Steijaert
en de andere andere leden
van HSV Haal Op wisten dat
alleen vis uitzetten, alleen
tijdelijk iets zou uithalen.
Mat: “Om de visserij op onze
vijvers te verbeteren en de
aalscholvers geen kans meer
te geven, moesten we een
paar maatregelen nemen. Eén
daarvan is het opdelen ons
thuiswater De Droomvijver, in
twee gedeelten: één met bijna
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alleen flinke karpers en een
ander, kleiner gedeelte met
uitsluitend witvis en kruiskarper. Door de deling verbetert
de visserij voor zowel karpervissers als witvissers. Voor het
opdelen hebben we vlechtmatten van betonijzer gebruikt,
met daar overheen kunststoof
volièrenet gespannen met een
kleine maas. De witvis kan zo
niet naar het karpergedeelte
zwemmen.”

de witvisvijver.
De afscheiding houd
t zelfs
“Rond het
de kleinste vis tegen.
eiland in de
vijver hebben
we vier meter
uit de kant
een vlechtwerk gemaakt
van betonmatten”, zegt
Mat. “Door
de gaten
van15 bij 15
centimeter,
kan kleine
vis zich
verschuilen
en zijn ze
dus minder
kwetsbaar
voor de
aalscholvers. Ook
in de vijverhoeken en langs
te nieuw om uitsluitsel te
de waterleliebedden hebben
kunnen geven of ze werken
we vlechtwerk geplaatst, met
of niet. Het is de bedoeling
in het midden een grotere ope- het vlechtwerk te verwijderen,
ning, zodat grotere vis altijd
zodra de visstand is gestabiin en uit kan. In het vlechtliseerd en Mat roept iedere
werk rond het eiland plaatsen
visser op de vijver op om zijn
we gesnoeide takken en riet
vangsten te registreren, zodat
of waterplanten. Die in de
de effecten op de langere duur
toekomst een natuurlijke bezichtbaar worden. De vangsten
scherming tegen predatie van
kunnen worden doorgegeven
bovenaf moet verzorgen. Als
via de website:
die bescherming er is, kunnen www.dedroomvijver.nl Vangt u
we het metalen vlechtwerk
in het witvisgedeelte een grote
verwijderen.”
karper, zet deze dan terug in
De aanpassingen zijn nog
het karpergedeelte.

VISWATERUITBREIDING VOOR
HSV HET ALVERTJE
Hengelsportvereniging Het Alvertje in Oostrum
timmert behoorlijk aan de weg. De vereniging heeft
met vier vijvers een indrukwekkend arsenaal aan
viswater. In de niet al te verre toekomst komt er
een vijfde vijver van vijf hectare bij. Theo Hendriks,
secretaris van de vereniging, filosofeert over de
bestemming van de vijver.

D

e leden van HSV
het Alvertje kunnen
hun hart ophalen
als het gaat om keuze van
viswater. De vereniging heeft
maar liefst vier visvijvers en
bovendien een eigen haventje
voor visboten, aan de Maas bij
Geijsteren. Secretaris Theo
Hendriks is tevreden over de
keuze en faciliteiten die zijn
vereniging de leden biedt.
Maar kijkend naar de toekomst is uitbreiding van het
viswater zo gek nog niet. Die
uitbreiding zit er dan ook aan
te komen. Theo: “We hebben
naast onze vier vijvers een

stuk land van negen hectare.
Dit land verkopen we tijdelijk
aan een zandwinningsbedrijf,
dat er waarschijnlijk zand
gaat delven voor de rondweg
en brug bij Wanssum. Als
de graafwerkzaamheden zijn
voltooid, kopen wij het land
terug en hebben we de basis
voor een nieuwe visvijver van
vijf hectare.

VOOR ELK WAT WILS
De vijvers op het terrein van
HSV het Alvertje zijn zo ingericht dat iedere visdiscipline
aan bod kan komen. “Voor elk
wat wils”, zegt Theo. “Iedere

sportvisser kan zijn hart ophalen op de vijvers of de rivier.
Vliegvissen ontbreekt nog wel.
We hebben erover nagedacht
om de nieuwe vijver een
vliegvisbestemming te geven,
met vissoorten die hoog azen,
zoals rietvoorn en winde en
een paar bodemazers. Zo’n
plas zou goed in te richten
zijn voor bijvoorbeeld wadend
vissen tussen het riet of vanuit
een belly boat.”
Met de terugloop van de visstand op de Maas realiseert
Theo zich dat visvijvers steeds
belangrijker worden in Limburg. “Als je kijkt naar de behoefte van het merendeel van
de leden, zou je dan op een
karperbestemming uitkomen.
Het merendeel van de leden
vist op karper en er is een
grote behoefte aan karperwater. Maar misschien is het ook
te combineren. We zijn er nog

niet uit. Een onderzoek dat
onlangs is gedaan naar de visstand en waterkwaliteit van de
vierde vijver, kan wellicht helpen bij de beslissing over de
bestemming van de nieuwste
vijver. Hoe dan ook, als alles
volgens plan gaat, hebben wij
binnen vier of vijf jaar wel een
prachtig nieuw viswater voor
onze leden.”

VERENIGING MET
TRADITIE
HSV het Alvertje werd in 1956
opgericht. De vereniging beschikte in de eerste jaren over
een klein ven in Geijsteren,
dat als visvijver dienst deed.
Ruim 56 jaar later beschikt
Het Alvertje over vier vijvers.
Het aantal leden is gestegen
tot bijna 1100.
Meer informatie over Het
Alvertje op:
www.hsvhetalvertje.nl

De vier vijvers van HSV het Alvertje. Rechtsboven in de
foto ligt het stuk land waar vijver nummer vijf komt.

VLECHTMATTEN
De deling alleen geeft de
witvis geen garantie dat ze uit
het bereik van de snavels van
de aalscholvers blijven. De
vereniging heeft daarom een
extra maatregel genomen in
12/13 www.hetvisblad.nl
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