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Eerste indruk

• Een stromende geul zonder scheepvaartinvloed, potentie voor 
vissoorten als winde, barbeel, kopvoorn e.d.

• De breedte en diepte van de geul goed voor vis en visser

• In potentie een goede visstek

• Hoe is dit in de praktijk nu de geul er is?





Proefvissen

• Op 21 mei en 29 mei met vrijwilligers gevist achter de dam

• Methoden: feeder en (korte) vaste stok

• Vissoorten bijgehouden en doorgemeten

• 21 mei: zwartbekgrondel, kesslergrondel, pontische stroomgrondel, 
kolblei, winde en bot gevangen

• 29 mei: brasem, blankvoorn, pontische stroomgrondel, 
zwartbekgrondel en blauwneus gevangen

• 2 keer gevist 9 soorten gevangen





Ervaringen vissers

• Niet alle stekken zijn goed te bevissen

• Oude kriblocaties bevatten veel steen en de stroomsnelheid is hier 
hoger waardoor vissen lastig is

• Tot een meter of 20 uit de kant blijft de montage goed liggen

• Oude kleiranden kunnen soms zorgen voor lijnbreuk wanneer vis 
binnen gehaald wordt, ook komt de lijn wel eens vast te zitten bij 
indraaien. 

• Misschien bij lage waterstand beter vissen 

• Positief over aantal aanbeten, goede vangst mogelijk





Bevindingen
• De geul kan bevist worden

• Tot een meter of 20 uit de kant is goed vis te vangen met de feeder. 
Verder uit de kant vissen is moeilijk door de hevige stroming

• Boven de oude kribrestanten is de stroming te hard om te vissen en 
bevinden zich teveel obstakels om op de bodem te vissen.

• Dicht onder de kant is met een vaste hengel vis te vangen

• De geul bevat ook grondels die niet door iedereen graag gevangen 
worden, hier moet je rekening mee houden in aaskeuze.

• De meeste sportvissoorten lijken vangbaar in de geul. 

• Van de roofvissen hebben we nog weinig informatie



Maximale visafstand + (klei)rand

Stroomversnelling 
oude krib + veel puinBaken op langsdam staan 

tegenover oude kribben

Voetveer 
Wamel - Tiel



Technieken

• Feeder met zware korven 100 / 150 gram werkt goed.

• Voerplek maken lukt niet i.v.m. stroming

• Voerspoor maken door vaak te werpen of vast voer te gebruiken

• Vaste hengel lukt alleen driftend vissen

• Met dobber onder de kant kleinere vis en grondels

• Met zwaardere dobbers, of vlagdobbers mogelijk ook iets verder uit 
de kant te vissen (niet getest)

• Roofvis en vliegvissen niet getest



Verwachtingen

• Geul zal nog verder vormen waardoor mogelijke (klei)rand minder 
wordt

• Visstand is divers en zal waarschijnlijk divers blijven

• De bevisbaarheid is goed door geringe scheepvaartinvloed

• Grondels zullen in minder grote dichtheden voorkomen als in de 
kribvakken

• Bij lagere waterstand is er geen invloed meer van schepen en 
gedraagt de geul zich rustiger, de bevisbaarheid zal dan verbeteren



Verbeterpunten

• De bereikbaarheid van de goed bevisbare plaatsen is slecht. Hier zal 
iets aan gedaan moeten worden wil het een plek zijn die 
daadwerkelijk gebruikt gaat worden door sportvissers.

• Lokaal ligt er nog veel puin wat het vissen op die plaatsen erg lastig 
maakt. Wanneer dit minder is wordt de visplek beter.



Vragen?

Voor meer informatie zie ook:
www.hfmiddennederland.nl of www.facebook.com/HFmiddennnederland

http://www.hfmiddennederland.nl/
http://www.facebook.com/HFmiddennnederland

