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Voorwoord: 
Beste visvrienden,  

 

We hebben weer een mooie zomer achter de rug. Over het weer viel 

in het algemeen niet te klagen en zondoende zijn er genoeg mooie 

dagen geweest om een visje te kunnen vangen. Nu de zomer weer 

achter de rug is gaan we alweer vooruit kijken naar 2010. 

Op dit moment wordt er hard gewerkt aan de voorbereidingen voor de 

visdocumenten voor het komende jaar. Op zich zal er voor u als visser 

niets veranderen ten opzichte van 2009. In deze nieuwsbrief vragen 

wij even uw aandacht voor de visdocumenten voor 2010.  

Ook zal in deze nieuwsbrief aandacht besteedt worden aan een aantal 

actuele onderwerpen en gaan we vooruit kijken naar een aantal 

werkzaamheden die het komende najaar op en rondom een aantal van 

onze viswateren uitgevoerd zullen gaan worden. 

In deze nieuwsbrief kijken we dus al eventjes naar het volgende jaar, 

maar ook het komende najaar is een mooie periode om te gaan vissen. 

Dus bij deze wens ik iedereen een goede vangst. 

 

Voorzitter HSV De Kleine Voorn 

Bas van Driel 

 
Visdocumenten voor 2010. 

In de volgende onderwerpen brengen wij een aantal zaken onder uw 

aandacht die te maken hebben met de visdocumenten voor het 

komende jaar. 

 

Contributie 2010. 

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van onze vereniging zijn de 

contributies voor 2010 vastgesteld. Bij die vergadering is besloten dat 

een kleine contributieverhoging noodzakelijk is, dit vanwege de 

gestegen kosten voor de vereniging. Sportvisserij Nederland en de 

FZWN hebben laten weten dat de afdrachten voor deze organisaties 

gelijk blijven aan die van 2009. Zodoende kunnen wij u de 

contributies voor het lidmaatschap van onze vereniging voor 2010 

meedelen. De contributies voor het lidmaatschap van HSV De Kleine 

Voorn in 2010 zijn als volgt:  

                                               Machtiging Acceptgiro Verkoopadressen 

Senioren (VISpas) €32,00 €33,00 €36,00 

AOW (VISpas) €30,00 €31,00 €34,00 

Jeugd (jeugdVISpas) €16,50 €16,50 €17,50 

Jeugd (juniorvergunning) €  9,50 €  9,50 €10,50 

Indien door Sportvisserij Nederland is aangegeven dat u uw landelijke 

afdracht via een andere hengelsportvereniging betaald dan wordt het 

genoemde bedrag voor de VISpas met €17,00 en voor de 

jeugdVISpas met €3,75 verlaagt.  

 

Hoe krijgt u uw vergunning voor 2010 in huis? 

Het is bij onze vereniging mogelijk om uw contributie op een aantal 

manieren te voldoen. De meest gemakkelijke methode is het verlenen 

van een doorlopende machtiging aan onze vereniging. Dan wordt 

eenmaal per jaar de contributie van uw rekening afgeschreven. Hierna 

krijgt u uw vergunning voor het komende jaar dan automatisch thuis 

gestuurd. Alle leden die geen machtiging aan onze vereniging hebben 

gegeven krijgen een acceptgiro thuis gestuurd, waarmee dan de 

contributie betaald kan worden. Na de ontvangst van uw contributie 

krijgt u uw vergunning ook automatisch thuis gestuurd. Een andere 

mogelijkheid is om uw vergunning elk jaar bij één van onze 

verkooppunten van vergunningen te gaan kopen. Maar deze methode 

is niet aan te raden, omdat u dan elk jaar de administratiekosten 

hiervoor moet betalen.  

 

Doorlopende machtiging. 

Zoals hiervoor is beschreven bestaat de mogelijkheid om aan onze 

vereniging een doorlopende machtiging te geven, waarmee u dan 

jaarlijks uw contributie betaald. Bij de leden die onze vereniging een 

machtiging hebben verleend zal omstreeks 15  november de 
contributie voor 2010 van hun rekening afgeschreven worden. U 

ontvangt uw vergunning voor het volgende jaar dan in de tweede helft 

van december, maar zeker voor het einde van het jaar, zodat u als u 

dat zou willen op 1 januari al kunt gaan vissen. 

 

Heeft u nog geen machtiging verleend? 

Een groot gedeelte van onze leden maakt al gebruik van de 

doorlopende machtiging. Heeft u nog geen machtiging aan onze 

vereniging gegeven en wilt u dat u niets hoeft te doen om uw 

vergunning voor 2010 in huis te krijgen geef dan onze vereniging een 

doorlopende machtiging om uw contributie van uw rekening af te 

schrijven. Op de laatste bladzijde van deze nieuwsbrief staat het 

machtigingsformulier afgebeeld. Vul deze volledig in, onderteken het 

en stuur het formulier in een enveloppe op naar het volgende adres: 

HSV De Kleine Voorn 

Antwoordnummer 10002 

4870 AB  Etten-Leur 

LET OP: Er hoeft geen postzegel op de enveloppe geplakt te worden. 

Ben je jonger dan 18 jaar en wil je toch een machtiging aan onze 

vereniging geven dan moet deze door één van je ouders aan onze 

vereniging verleend worden. 

 

Als u het machtigingsformulier voor 1 november terugstuurt naar 

onze vereniging dan kunt u dit jaar al gebruik maken van de 

machtiging voor het laten afschrijven van uw contributie voor 2010.  

 

Acceptgiro’s 

De leden van onze vereniging die onze vereniging geen machtiging 

hebben verleend zullen eind november een acceptgiro ontvangen 

waarmee zij hun contributie voor 2010 kunnen betalen.  

 

Opzeggen lidmaatschap. 

Indien u volgend jaar geen lid meer wilt worden van onze vereniging 

dan moet u uw lidmaatschap voor 1 november schriftelijk opzeggen 

bij het secretariaat van de vereniging. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Secretariaat: 

         Postbus 96, 4870 AB Etten-Leur 

        e-mail: dekleinevoorn@online.nl 

         Telefoon: 076-5033167 
 
Het laatste nieuws van HSV de Kleine Voorn kan men lezen op: 
Brabant 10 teletekstpagina 620 en in de Etten-Leurse Bode.  
Internetpagina :  www.dekleinevoorn.nl 
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Clubkasactie Super de Boer Van Meerendonk te Etten-Leur 

Super de Boer Van Meerendonk te Etten-Leur organiseert voor 

verenigingen en clubs uit Etten-Leur en omgeving een grandioze 

clubkasactie waaraan ook wij van HSV De Kleine Voorn aan deel 

nemen. Voor ons als deelnemende vereniging zijn aantrekkelijke 

bedragen bijeen te sparen die de clubkas zullen spekken. Daarom 

roepen wij u als lid van onze vereniging op om boodschappen te gaan 

doen bij Super de Boer Van Meerendonk te Etten-Leur. Houdt hierbij 

ook de extra weekfolder in de gaten, voor extra aanbiedingen wat het 

sparen alleen nog maar zal versnellen ten bate van onze vereniging. 

Hoe werkt de actie: 

Vanaf maandag 21 september ontvangt iedere klant bij besteding van 

€20,-* een clubkasmuntje ter waarde van €0,20. Daarnaast zijn er 

wekelijks artikelen waarbij de klant gratis muntjes ontvangt. 

Vervolgens mag de klant het muntje deponeren bij de vereniging van 

zijn of haar keuze. Wij hopen natuurlijk dat u onze vereniging een 

warm hart toedraagt. Hoe meer muntjes een vereniging verzamelt, hoe 

hoger het uit te keren bedrag. Wekelijks zal de vereniging per e-mail 

de actuele stand ontvangen. Maar ook in de winkel kan eenieder de 

stand op de voet volgen. Op zaterdag 5 december zal de uitreiking van 

de geldprijs plaatsvinden waarbij tenminste één vertegenwoordiger 

van onze vereniging aanwezig zal zijn. De actieperiode loopt tot en 

met zaterdag 28 november 2009. Wij hopen dat u ons een warm hart 

toedraagt en mee spaart voor een extra steuntje in de rug. 
 

* excl. statiegeld, koopzegels, slijterij, babyvoeding tot 1 jaar, geneesmiddelen, postzegels, 

loten, telefoon - en strippenkaarten. 
 

Clubkasactie C1000 te Etten-Leur 

In de maand mei en juni van dit jaar werd er door C1000 op de 

Kerkwerve ook een actie gehouden waarmee 10 verenigingen uit 

Etten-Leur een geldbedrag bij elkaar konden sparen. Deze actie 

bestond uit twee rondes. In de eerste ronde konden de mensen 

stemmen op de verschillende verenigingen die zich voor deze actie 

hadden aangemeld. De tien verenigingen met de meeste stemmen 

gingen door naar de tweede ronde. Onze vereniging had ook 

voldoende stemmen gekregen om aan de tweede ronde deel te mogen 

nemen. In de tweede ronde kregen de klanten van C1000 bij elke 

besteding van €10 een muntje dat ze aan één van de tien verenigingen 

konden geven. Tevens was het in de twee ronde ook mogelijk om via 

Internet 10 extra muntjes aan een vereniging te schenken. Aan het 

einde van de actie werd een bedrag van €5000, naar verhouding van 

het aantal verzamelde muntjes, verdeeld onder de tien verenigingen. 

Onze vereniging heeft toen een bedrag van ongeveer €250 in 

ontvangst mogen nemen wat besteed zal gaan worden aan 

jeugdactiviteiten. Via deze nieuwsbrief willen wij graag alle leden en 

andere mensen die op onze vereniging hebben gestemd en/of hun 

clubmuntjes aan onze vereniging hebben gegeven hartelijk bedanken 

voor de steun aan onze vereniging. 

 

Jeugdviscursus groot succes. 

Zoals we in het vorige stukje hebben kunnen lezen heeft onze 

vereniging een bedrag mogen ontvangen van C1000, wat wij aan 

jeugdactiviteiten willen besteden. Eén van die activiteiten is het geven 

van een cursus voor de jeugd waarbij ze de basisbeginselen voor het 

vissen met de vaste hengels aangeleerd krijgen.  

Maar liefst 22 jeugdige vissers gaven woensdag 8 juli acte de presence 

bij de jeugdviscursus die onze vereniging voor haar jeugdleden heeft 

georganiseerd. HSV De Kleine Voorn doet al jaren haar best om de 

jeugd van Etten-Leur en omstreken enthousiast te maken voor de 

hengelsport. In de praktijk blijkt er weinig belangstelling daar waar het 

gaat om deelname aan wedstrijden maar de grote opkomst voor deze 

jeugdviscursus bewijst dat er onder de jeugd wel degelijk grote 

belangstelling is voor onze - mooie - vrijetijdsbesteding. De cursus 

startte niet aan de waterkant maar de deelnemers kregen eerst 

onderricht in het "voorbereiden". Niemand kan namelijk een 

succesvolle visdag garanderen, zelfs de beste vissers maken 

regelmatig mee dat ze geen vis vangen, echter met een goede 

voorbereiding worden teleurstellingen aan de waterkant voorkomen. 

De cursus begon met; "hoe zet ik een haak aan de lijn". Nadat de 

deelnemertjes dit onder de knie hadden leerden ze zelf een vistuigje te 

maken. Een logisch onderdeel van het maken van een tuigje is het 

afstellen van de dobber. De tuigjes werden voorzien van het vereiste 

gewicht aan loodjes en in speciale, hiervoor ontworpen, buizen 

afgesteld. Het eerste gedeelte van de les werd afgesloten met het 

optuigen van een vaste hengel. Hierna kregen de cursisten uitleg over 

het lokvoer. Er werd uitgelegd wat de functie is van een lokvoer, wat 

de belangrijkste ingrediënten zijn en hoe je deze ingrediënten mixt tot 

een homogeen en succesvol lokvoer. Vanzelfsprekend zijn de 

deelnemers gewezen op het belang van zorgvuldig omgaan met 

lokvoer in relatie tot de omgeving en het viswater. Het was bijzonder 

spijtig dat door het slechte weer het geleerde niet onmiddellijk in de 

praktijk kon worden gebracht. Om toch invulling aan het 

praktijkgedeelte te kunnen geven is besloten een extra praktijkles toe 

te voegen aan de succesvolle middagsessie.  

 
De praktijkles heeft plaatsgevonden op dinsdag 14 juli aan het water 

aan de Moerlaken in Etten-Leur Noord. Op deze avond konden alle 

deelnemertjes van de eerste cursusdag, maar ook jeugdleden die toen 

niet in de gelegenheid waren om aanwezig te zijn, meedoen. De 

vereniging stelde voor alle deelnemers een vaste hengel beschikbaar 

waarmee zij het geleerde in de praktijk konden brengen. Onder 

begeleiding van vele ervaren vissers van onze vereniging konden de 

vissertjes met hun eigen gemaakte tuigje een visje proberen te vangen. 

Terugkijkend op deze jeugdviscursus kunnen we concluderen dat we 

over een succesvolle cursus mogen spreken. We hopen dat de 

opkomst volgend jaar weer net zo groot zal zijn. 
 

Koningsvissen 2009. 

Op 19 september jl. is weer het traditionele Koningsvissen gehouden. 

De winnaar van deze wedstrijd mag zich gedurende het komende jaar 

Koning van onze vereniging noemen. Dit jaar werd deze wedstrijd 

gewonnen door de heer H.Kuypers. Als vereniging feliciteren we de 

heer H.Kuypers met het behaalde Koningschap en zijn naam zal 

worden toegevoegd aan de Koningsketting. 

 

Ook de jaarlijkse zomercompetities zijn weer afgerond. De 

donderdagavondcompetitie is dit jaar gewonnen door K.Clincke. De  

zondagmorgencompetitie werd gewonnen door H.Kokke. De prijs 

voor de grootste vis van de competitie werd dit jaar door twee 

personen, N.Broeders en D.Eestermans, gewonnen die beide een vis 
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van 55cm wisten te vangen. Als vereniging feliciteren we ook deze 

winnaars van de competities. 
 

Wij zouden graag uw e-mailadres ontvangen. 

Het zal u niet ontgaan zijn dat bedrijven en instellingen steeds vaker 

gebruik maken van Internet om met relaties te communiceren. Met 

name de e-mail is een veel gebruikt communicatiemedium. De 

voordelen zijn de snelheid waarmee berichten worden bezorgd, het 

bespaart kosten en je weet vrijwel zeker dat een bericht is 

aangekomen. Ook onze vereniging wil in de toekomst - waar 

mogelijk - gebruik gaan maken van Internet om met haar leden te 

communiceren. In geval van calamiteiten kunnen we u snel bereiken. 

Daarnaast willen we ook bijvoorbeeld de nieuwsbrieven via e-mail 

naar onze leden gaan sturen. Het bespaart veel kosten zoals porto, inkt 

en papier. Maar veel van onze post wordt nu door vrijwilligers van de 

vereniging rond gebracht. Zodra we de post via e-mail kunnen gaan 

versturen dan kunnen we deze vrijwilligers voor iets anders inzetten. 

Wij zouden het waarderen als u uw e-mailadres samen met uw naam, 

voorletters, adres, huisnummer, woonplaats en geboortedatum aan ons 

doorgeeft via het volgende e-mailadres: dekleinevoorn@online.nl 

Voor alle duidelijkheid:  

Voorlopig ontvangt u uw informatie nog op de klassieke manier en 

leden die niet over een e-mailadres beschikken zullen hun informatie 

normaal blijven ontvangen. Mocht u niet per e-mail geïnformeerd 

willen worden, mag u dit kenbaar maken en ontvangt u op de 

gebruikelijke manier uw post. 

 

Vuilnisbakken gezocht. 

Bij een aantal van onze 

wateren heeft de vereniging in 

het verleden vuilnisbakken 

geplaatst waarin de vissers 

hun afval kunnen gooien. 

Echter een aantal van die 

vuilnisbakken is hard aan 

vervanging toe. Onze 

vereniging is daarom op zoek 

naar (zinken) vuilnisbakken 

(zie foto) om aan de waterkant 

te plaatsen. Mocht iemand 

nog een goed exemplaar in 

zijn of haar bezit hebben en 

deze aan onze vereniging 

willen schenken of iemand kennen die dat zou willen doen, meldt dit 

a.u.b. dan aan één van onze bestuursleden of stuur een e-mail aan: 

dekleinevoorn@online.nl 

 

De stand van zaken rondom de vijver in de Hoge Neerstraat. 

In de afgelopen jaren werd de vijver in de Hoge Neerstraat geteisterd 

door grote hoeveelheden blauwalgen. In onze vorige nieuwsbrieven 

hebben we veel aandacht besteed aan de oorzaken en de gevolgen van 

de blauwalgen. Als belangrijkste oorzaken konden: het voeren van de 

eenden, het gebruik van lokvoer door vissers, het uitlaten van honden 

rondom de vijver en de riooloverstort genoemd worden. Naast dat de 

blauwalgen een gevaar zijn voor de volksgezondheid hebben deze de 

voorgaande jaren ook regelmatig tot vissterftes geleid. Het was zelfs 

zo erg dat er in 2008 gedurende de gehele zomer een beluchter in de 

vijver geplaatst moest worden om daarmee een vissterfte te 

voorkomen. Het was duidelijk dat er wat moest gebeuren, want dit 

kon zo niet verder gaan. Het waterschap Brabantse Delta en de 

gemeente Etten-Leur hebben toen besloten om de overlast van 

blauwalgen terug te dringen door het grondig aanpakken van de vijver 

Zoals iedereen heeft kunnen zien is het waterschap in januari van dit 

jaar begonnen met het uitbaggeren van de vijver in de Hoge 

Neerstraat. Hiervoor moest het water uit de vijver gepompt worden, 

zodat de bagger met kranen verwijderd kon worden. Een gedeelte van 

het water is tijdelijk opgeslagen in de groene berging aan de andere 

kant van de Couperuslaan, zodat dit na het baggeren terug naar de 

vijver gepompt kon worden. Tevens moest het overgrote gedeelte van 

de visstand uit het water verwijderd worden. Ten eerste, omdat het 

water uit de vijver gepompt moest worden. En ten tweede, omdat er 

ongeveer drie maal zo veel vis op de vijver zat als dat een dergelijk 

water kan bevatten om een gezonde visstand te kunnen hebben. Nadat 

het uitbaggeren gereed was is er, door middel van het aanbrengen van 

korven met steenpuin, rondom het eiland een natuurvriendelijk oever 

aangelegd waarop overplanten kunnen groeien. Hierna is het water, 

wat tijdelijk opgeslagen kon worden, weer teruggepompt in de vijver 

en zijn er in het water waterplanten aangeplant. Het water stond op dat 

moment erg laag en het waterschap had erop gerekend dat het veel 

zou gaan regenen, waardoor de vijver weer op niveau moest komen. 

Dat bleek niet het geval te zijn en omdat onze vereniging wilde dat 

onze leden deze zomer toch in de vijver konden vissen hebben we er 

bij het waterschap op aangedrongen om naar een andere oplossing 

voor het waterpeil te zoeken. Naar aanleiding daarvan is tot twee keer 

toe besloten de vijver bij te vullen met drinkwater. De eerste keer met 

ongeveer 2000m
3
 en de tweede keer nog eens zo’n 3000 m

3
.  Helaas 

is er door de droge en redelijk warme zomer weer veel water 

verdampt en staat het waterpeil nu ongeveer 30 cm te laag.  

Maar het project is nog niet afgelopen. Omdat een groot gedeelte van 

de visstand aan het begin van dit jaar is verwijderd zal er nieuwe vis 

uitgezet worden. Dit zijn dan voornamelijk vissoorten die horen bij het 

snoek-blankvoorn watertype, zoals blankvoorn, rietvoorn, snoek en 

zeelt. Maar er zullen ook weer enkele karpers in de vijver uitgezet 

gaan worden. We moeten nog in een overleg met het waterschap 

bepalen wanneer het uitzetten van de nieuwe vis moet gaan 

plaatsvinden. Naar alle waarschijnlijkheid zal dit aan het einde van dit 

jaar zijn, want dit moet in de koudere maanden van het jaar gebeuren. 

Als het warm is zijn de vissen zeer actief en in de kans op 

beschadiging tijdens transport veel groter, wat dan weer tot infecties 

e.d. kan leiden. In 2010 zal er wederom een visserijkundig onderzoek 

op de vijver uitgevoerd gaan worden om te kijken hoe de nieuwe 

visstand zich in de vijver ontwikkeld. Het waterschap is verder nog 

van plan om oeverplanten op de natuurvriendelijke oever rondom het 

eiland te gaan aanplanten. Verder zal onze vereniging er bij het 

waterschap en de gemeente op blijven aandringen dat er iets aan de 

grote hoeveelheid eenden en het voeren daarvan gedaan moet worden. 

Mocht dit niet gebeuren dan zijn alle werkzaamheden mogelijk voor 

niets geweest en zal de vijver over enkele jaren weer net zoveel 

blauwalgen bevatten als voor de werkzaamheden. Kortom er wordt 

nog volop aan gewerkt om van de vijver weer een mooi viswater te 

maken. 

 

Werkzaamheden in de Zwartenbergse polder. 

Enkele jaren geleden is in opdracht van het waterschap Brabantse 

Delta een gebiedsanalyse opgesteld voor het poldergebied ten noorden 

van Etten-Leur. Ook onze vereniging is bij het opstellen van die 

gebiedsanalyse betrokken geweest. In die gebiedsanalyse staan 

maatregelen vermeld die de waterkwaliteit in het gebeid moeten 

verbeteren. Naar aanleiding van deze gebiedsanalyse is er een project 

opgezet voor het verbeteren van vier wielen langs de Haagse Dijk. 

Van twee van deze wielen huren wij het visrecht, namelijk de 

Romme’s Wiel en het Zandwiel. De andere twee wielen zijn kleine 

wielen die langs de dijk liggen. In eerste instantie zouden de 

werkzaamheden voor het opknappen van de vier wielen in de winter 
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van 2008-2009 uitgevoerd gaan worden. Maar vanwege bepaalde 

oorzaken heeft het waterschap besloten de werkzaamheden één jaar 

uit te stellen. We hebben inmiddels een brief van het waterschap 

ontvangen waarin meegedeeld wordt dat de werkzaamheden bij de 

wielen in het komende najaar zullen beginnen. 

Romme’s Wiel. 

Het Romme’s Wiel bevat op dit moment een dikke baggerlaag 

waardoor er minder dan 1m water in het wiel staat. Deze baggerlaag 

zal verwijderd gaan worden, waardoor het wiel een diepte van 

ongeveer 2,5m zal gaan krijgen. Verder zal een groot gedeelte van de 

bomen die rondom het wiel staan verwijderd worden. Doordat de 

baggerlaag verwijderd wordt en de wind meer invloed zal gaan 

krijgen, omdat de bomen worden verwijderd, zal de dikke krooslaag 

niet meer terug moeten kunnen komen. Het Romme’s Wiel zal verder 

losgekoppeld worden van de overige watergangen in de polder, 

waardoor er geen voedselrijk water meer vanuit de landbouwgebieden 

in het wiel terecht kan komen. Nadat de werkzaamheden zijn 

afgerond zal in overleg met het waterschap en de eigenaar van het 

water bepaald worden welke vissoorten en de hoeveelheid daarvan in 

het Romme’s Wiel uitgezet gaan worden. 

Zandwiel. 

In het Zandwiel zit op een aantal plaatsen ook een dikke baggerlaag. 

Echter blijkt deze zeer moeilijk te verwijderen te zijn. Dus zal het 

Zandwiel niet uitgebaggerd gaan worden. Maar onze vereniging blijft 

dit wel bij het waterschap en Staatsbosbeheer aankaarten. In de 

afgelopen jaren ontstaat er in de zomermaanden telkens een 

zuurstofloze laag in het Zandwiel. Het waterschap en Staatsbosbeheer 

zijn van plan om een gedeelte van de bossen aan de westzijde van de 

Zandwiel te gaan verwijderen, waardoor de wind meer invloed op het 

water zal gaan krijgen. Hierdoor zal het water meer gaan circuleren, 

waardoor de zuurstofloze laag minder snel kan ontstaan. Maar, omdat 

er meer wind op de Zandwiel komt zullen met name de noordelijke- 

en de oostelijke oevers meer golfslag te verwerken krijgen. Om afslag 

van grond te voorkomen zal bij die oevers een natuurlijke beschoeiing 

met wilgentakken aangebracht worden. De laatste jaren heeft het 

Zandwiel ook te kampen met het ontstaan van veel blauwalgen. 

Hiervoor zal het Zandwiel ook losgekoppeld gaan worden van de 

overige watergangen in de polder, waardoor er geen voedselrijk water 

meer vanuit de landbouwgebieden in het wiel terecht kan komen. 

Echter wordt de Leurse Vliet, waarmee het Zandwiel nu in verbinding 

staat, door de vissen van het Zandwiel gebruikt als paaigebied. Na de 

loskoppeling kunnen de vissen de Leurse Vliet niet meer kunnen 

bereiken. Als compensatie hiervoor zal aan de noordkant van het 

Zandwiel een paaigebied aangelegd gaan worden. Verder zal er aan 

de dijkzijde van het Zandwiel een afrastering geplaatst gaan worden 

die moet voorkomen dat de koeien bij het water kunnen komen. De 

meststoffen van de ontlasting van de koeien spoelt met de regen 

gedeeltelijk het Zandwiel in. Onze vereniging heeft bij het waterschap 

verzocht om deze afrastering bij de bomen onder aan de dijk of 

bovenop de dijk te plaatsen, zodat het Zandwiel nog goed vanaf de 

dijk bevisbaar blijft. 

 

Zoals u ziet gaan er in de komende periode veel werkzaamheden aan 

onze wateren plaatsvinden. Dat dit tot overlast zal leiden is duidelijk. 

Wij willen jullie vragen om daar begrip voor te hebben. We zullen er 

uiteindelijk mooiere viswateren aan overhouden waarin we nog vele 

jaren leuk kunnen vissen. 

 


