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Samenvatting  

 
 
Sportvisserij MidWest Nederland is voornemens om in de recreatieplas Geestmerambacht 
een proef uit te voeren gedurende drie jaar met het uit zetten van forel. Enkele jaren 
geleden is de recreatieplas Geestmerambacht afgesloten van het omliggende water. 
Onderzoek naar de visstand laat een drastische teruggang zien van de hoeveelheid vis in 
het meer. Het uitzetten van forel in het Geestmerambacht is een mogelijkheid om unieke 
sportvisserijmogelijkheden te realiseren. 
 
Het vissen op forel kan met verschillende technieken. Bij het Geestmerambacht wordt 
vooral ingezet op de vliegvisserij. Bij deze vistechniek wordt gebruik gemaakt van 
kunstaas wat voornamelijk insecten nabootst. Voor het vliegvissen is helder water 
noodzakelijk omdat de vis het (kunst)aas moet kunnen zien. Bij het vliegvissen wordt 
geen voer of natuurlijk aas gebruikt. 
 
Er wordt voorgesteld om twee soorten forel uit te zetten: regenboogforel en bruine forel. 
Beide forelsoorten zijn goed in staat te overleven in het open en diepe water van het 
Geestmerambacht. Het heersende milieu in het Geestmerambacht komt overeen met hun 
natuurlijke leefomgeving. 
Het uitzetten van forel in het Geestmerambacht heeft geen negatieve invloed op de 
ecologie en de waterkwaliteit van het meer. Daarbij hebben forellen een relatief korte 
levensduur en kunnen ze zich niet voortplanten in het Geestmerambacht. Als besloten 
wordt te stoppen met het uitzetten van forel zal binnen afzienbare tijd alle forel 
verdwenen zijn. 
Ervaringen in buitenland laten zien dat het uitzetten van forel en het vissen erop, prima 
samengaan met een goede waterkwaliteit. In België en Engeland worden in verschillende 
drinkwaterreservoirs forel uitgezet ten behoeve van de sportvisserij. 
 
Het voorstel is om een proef te starten waarbij gedurende drie jaar forel wordt uitgezet, 
in gebeurt in drie verschillende uitzettingen (oktober-december-februari). De eerste 
uitzetting bestaat uit 150 kg regenboogforel en 100 kg bruine forel. De twee keer erna 
wordt 100 kg regenboogforel en 100 kg bruine forel uitgezet. De kosten voor het 
uitzetten van de forel per winterhalfjaar (oktober tot maart) zijn € 6.000. De totale 
kosten van het driejarige proefproject zijn € 18.000 en worden gedragen door 
Sportvisserij MidWest Nederland. 
 
Een belangrijk onderdeel van het proefproject is het realiseren van publiciteit. Hierbij 
worden verschillende vormen van media gebruikt. Zo worden onder meerde 
vliegvisverenigingen in de regio benaderd en zal er een artikel komen in de regio-editie 
van Het Visblad (oplage ±110.000). 
 
Gedurende het proefproject vinden tussentijdse evaluaties plaats. Na drie jaar, na afloop 
van het proefproject, zal een eindevaluatie plaatsvinden waarbij verschillende aspecten 
worden betrokken zoals aantallen sportvissers, controle en stroperij, gerealiseerde 
publiciteit en mogelijke effecten op waterkwaliteit en ecologie. 
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1. Inleiding  
 
 
Eén van de doelstellingen van Sportvisserij MidWest Nederland is om de 
sportvissers in haar werkgebied een zo gevarieerd mogelijk pakket aan 
sportvisserijmogelijkheden te bieden. Daarbij wordt aangesloten op de 
omstandigheden die de verschillende wateren bieden. In Noord-Holland ligt 
veel water, met een grote variatie aan omstandigheden en daaraan 
gekoppeld veel verschillen de mogelijkheden voor de sportvisserij. Maar er 
zijn geen wateren waar gevist kan worden op forel. Het uitzetten van forel 
in het Geestmerambacht zou een fantastische uitbreiding zijn voor de 
sportvisserij in West Nederland. 
 
Ook voor het recreatieschap is het interessant als er forel wordt uitgezet in 
het Geestmerambacht. Het aantal recreanten wat gebruikt maakt van het 
gebied zal in najaar, winter en voorjaar toenemen. Verder zal er de nodige 
publiciteit worden besteed aan de forelvisserij en zal de naamsbekendheid 
van het Geestmerambacht toenemen. 
 
Sportvisserij MidWest Nederland zet zich al vele jaren actief in om de 
sportvisserijmogelijkheden in de recreatieplas Geestmerambacht te 
verbeteren. Zo heeft er tweemaal visserijkundig onderzoek plaatsgevonden 
(in 2007 en 2010). In 2006 is een sportvisserijvisie voor het 
Geestmerambacht opgesteld. Verder heeft de sportvisserij meebetaald aan 
de uitkoop van de beroepsvisserij in het Geestmerambacht. 
 
In dit rapport worden beknopt de achtergronden beschreven van het 
vliegvissen, vliegvisserij in Nederland en forel (H2). Ook komen mogelijke 
effecten van forel op de waterkwaliteit aan de orde. Verder wordt een 
voorstel gedaan voor een proef met het uitzetten van forel voor de 
komende drie jaar (H3). Hierbij komen verschillende aspecten aan de orde 
zoals de hoeveelheid forel, de grootte van de uitgezette vis, controle en 
kosten. 
 
Voorstel: 

Gedurende drie winterseizoenen forel uitzetten in recreatieplas 
Geestmerambacht ten behoeve van de sportvisserij. 
 

 
Vliegvissen in het Oostvoornse Meer. 
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2. Gebiedsbeschrijving en achtergronden 
 

 

2.1 Geestmerambacht 
Recreatiegebied Geestmerambacht ligt enkele kilometers ten noorden van 
Alkmaar in de provincie Noord-Holland. Het recreatiegebied is omstreeks 
1962 ontstaan als gevolg van ruilverkaveling. Voor de aanleg van wegen 
en woonwijken is zand gewonnen, hierdoor is de recreatieplas ontstaan.  

 

 
 Topografische ondergrond: © Topografische Dienst 

 

De recreatieplas is ongeveer 71 ha groot. De maximale diepte is zo’n 20 

meter. Door afsluiting van de sluis in ’t Lamslik is de plas een afgesloten 

watersysteem. 

 

Het recreatiegebied Geestmerambacht wordt beheerd door recreatieschap 

Geestmerambacht.  

Het beheer van de waterkwaliteit en de waterkwantiteit in het gebied wordt 

gevoerd door Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. 

Het visrecht van de wateren in het gebied wordt gezamenlijk gehuurd door 
drie partijen: HSV Alkmaar eo, HSV Langedijker Sportvissers eo en 
Sportvisserij MidWest Nederland. Het huidige sportvisserijgebruik van het 
Geestmerambacht bestaat uit recreatievissers maar ook uit karpervissers 
en snoekvissers. Verder werpen vliegvissers er geregeld een lijntje uit. 
 

 

2.2 Visstand in het Geestmerambacht 
Zowel in 2007 als 2010 heeft visserijkundig onderzoek plaatsgevonden in 

het meer om de ontwikkelingen van de visstand te volgen. Uit het 

onderzoek blijkt dat het aantal gevangen vis met 30 procent is afgenomen 

en het vangstgewicht ongeveer gehalveerd is. Over beide onderzoeken is 
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een rapport geschreven, waarin uitgebreid de visstand wordt beschreven 

en worden aanbevelingen gedaan om de visstand en het 

sportvisserijgebruik te verbeteren. Eén van de aanbevelingen is het 

uitzetten van forel. 

 

Vissoort Aantal Minimum 

lengte 

(in cm) 

Maximum 

lengte 

(in cm) 

Hoeveelheid 

(in kg) 

Baars  863 4 30 10,6 

Brasem  129 3 50 2,8 

Blankvoorn  54 5 35 1,9 

Driedoornige Stekelbaars  2 5 5 0,0 

Giebel  2 8 8 0,0 

Karper  1 7 7 0,0 

Aal/Paling  367 21 78 79 

Pos  37 7 13 0,3 

Rivierdonderpad  11 4 8 0,0 

Rietvoorn/Ruisvoorn  10 4 18 0,3 

Snoekbaars  29 8 58 1,9 

Snoek  34 16 80 11,1 

Winde  4 12 47 1,5 

          

Totaal 1543     109,4 

Tabel 2.1 Gevangen vissoorten in het Geestmerambacht oktober 2010. 

 

Vis-ecologisch gezien behoort het Geestmerambacht tot de diepe wateren. 

Dit zijn wateren waar in de zomermaanden een temperatuurstratificatie 

ontstaat met een warme bovenlaag, die ‘drijft’ op een koudere onderlaag. 

De overgang tussen deze lagen, de spronglaag, ligt veelal op een diepte 

tussen de 6 en 10 meter. Diepe wateren komen van nature niet voor in 

Nederland (m.u.v. van pingoruïnes). 

 

 

2.3 Forelmeren in Nederland 
In verschillende wateren in Nederland wordt forel uitgezet ten behoeve van 

de sportvisserij. Dit zijn voornamelijk forelvisvijvers, die commercieel 

worden beheerd. In totaal zijn er zo’n 50 forelvisvijvers in Nederland, 

waarvan er ongeveer 40 zijn aangesloten bij de Nederlandse Vereniging 

van Forellenvisvijvers (www.nvvf.nl). Op de website van de NVVF staat een 

kaart met de locatie van de forelvisvijvers. Wat daarbij opvalt is dat er in 

de provincies Utrecht en Noord-Holland geen forelvisvijvers zijn. De meeste 

forelvisvijvers liggen in het oosten en zuiden van Nederland. 

Verder wordt er in het Oostvoornse Meer door Sportvisserij Zuidwest 

Nederland al decennia lang forel uitgezet.  

 

Het uitzetten van forel in het Geestmerambacht zal de recreatieve waarde 

van het meer sterk verhogen. De verwachting is dat het uitzetten van forel 

het meer een enorme aantrekkingskracht zal hebben op sportvissers uit de 

verre omgeving. 
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2.4 Enkele (kunstmatige) forelmeren in het buitenland 
 
Engeland 

Engeland heeft een lange traditie van forelvissen in kunstmatige meren 

(reservoirs). Waarschijnlijk heeft dat te maken met de daarvoor al 

bestaande forelvisserij op de natuurlijke meren. In de loughs en lakes komt 

van nature forel voor en qua milieu komen deze overeen met de reservoirs. 

In Engeland worden op veel kunstmatige meren forel uitgezet voor de 

sportvisserij. In het grootste kunstmatige meer van Engeland, Rutland, 

wordt bijvoorbeeld al vanaf de aanleg medio jaren 70 forel uitgezet en op 

gevist. De sportvisserij gaat prima samen met de andere functies van het 

meer zoals drinkwatervoorziening. 

 

België 

Naast de vele beken in Wallonië met 

forel en vlagzalm, zijn er in België 

verschillende forelvisvijvers en 

reservoirs te vinden. Het bekendste 

forelreservoir van België is het 

drinkwaterreservoir Kluizen. In dit 

kunstmatige water, de bodem is 

gemaakt van folie, worden al jaren 

forellen uitgezet die bevist mogen 

worden met de vlieg. Vliegvissen en 

forel passen uitstekend bij het 

heldere en schone water van het 

drinkwaterreservoir. 
 Vissen vanuit de bellyboat op Kluizen (B) 

 Foto: website The Flyfishing Dutchmen  

2.5 Vliegvissen 
Vliegvissen is een bepaalde vistechniek, waarbij de lijn als werpgewicht 
dient, deze lijn wordt met een zweepachtige beweging uitgeworpen. Aan de 
punt van de vliegenlijn zit een leader welke bestaat uit steeds dunner 
nylon. Aan de punt van de leader zit het aas, een vlieg. De benaming 
‘vlieg’ is niet geheel juist, want met dit kunstaas worden, naast insecten 
bijvoorbeeld ook kleine visjes en garnalen nagebootst. Voor het effectief 
vissen met de vlieg is helder water een vereiste. Want de vis pakt het aas 
op zicht en in troebel water kan de vis de vlieg niet zien. Er worden 
verschillende soorten vliegen onderscheiden: 
- Droge vlieg � drijft op of in het wateroppervlak. Imiteert bijvoorbeeld 

een mug of ander insect dat op het water drijft. 
- Nimf en natte vlieg � wordt onder het wateroppervlak gevist, imitatie 

van een larven van een vlieg of ander insect; 
- Streamer � wordt onder het wateroppervlak gevist, nabootsing van 

visje. 
Bij het vissen met de vliegenhengel wordt geen voer of natuurlijk aas 
gebruikt. 
 

    
Enkele voorbeelden van ‘vliegen’. 
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Het vliegvissen werd oorspronkelijk gedaan op heldere stromende beekjes 
en rivieren voor het vissen op forel, vlagzalm en zalm. Ook in Nederland 
bleken verschillende vissoorten goed te vangen met de vliegenhengel, 
zoals ruisvoorn en snoek. Sinds het midden van de vorige eeuw is het 
vliegvissen in Nederland sterk toegenomen. Hoewel de Nederlandse 
vliegvisser zich op allerlei vissoorten richt, is het vissen op forel bijzonder 
gewild. Bij het vissen met de vlieg wordt vaak wadend of soms vanuit een 
bellyboat gevist. 
Bij de landelijke overkoepeling van vliegvissers, de Vereniging Nederlandse 
Vliegvissers (VNV), zijn zo’n 4.500 vliegvissers en 60 vliegvisverenigingen 
lid. In Noord-Holland zijn twaalf vliegvisverenigingen actief. Uit dit aantal 
blijkt dat er verspreid over de provincie veel vliegvissers zijn. 
 
Vliegvisvereniging Vestigingsplaats 
VVC De Meivlieg Badhoevedorp 
De Purmervlieg Purmerend 
VVA De Kunstvlieg Landsmeer 
VVV De Natte Nimf Heiloo 
VVA Vislust Monnickendam 
Zaanse Vliegvissers Zaandam 
VVG Stede Broec Hoogkarspel 
HSV De Poldervlieg St Pancras 
VVA Kennemerland Beverwijk 
VVV Fly Out Wieringermeer 
VVG De Mug Haarlem 
VVA HSV Alkmaar Alkmaar 
Tabel 2.1: vliegvisverenigingen in Noord-Holland, verenigd bij de VNV. 

 

 
2.6 Regenboogforel en bruine forel 

Forellen zijn vissen die prima passen bij een water als de recreatieplas 

Geestmerambacht. Het milieu in het Geestmerambacht komt overeen met 

de natuurlijke wateren waar forellen voorkomen zoals in Ierland, Zweden 

en Noord-Amerika. Forellen zijn goed in staat om in het open en diepe 

water van het Geestmerambacht te overleven. Ze vormen daarbij weinig 

concurrentie met de huidige visstand. 

Forellen zijn vissen met een relatief korte levensduur. Regenboogforellen 

worden maximaal acht jaar oud en bruine forellen zo’n tien jaar. Daarbij 

zijn ze predatiegevoelig voor aalscholvers en grote snoek. 

 

Voor het uitzetten van forel in het Geestmerambacht wordt voorgesteld om 

twee verschillende forelsoorten uit te zetten, namelijk bruine forel (ook wel 

beekforel genoemd) en regenboogforel. Deze soorten hebben een iets 

ander gedrag. Door de hengelvangsten te volgen kan worden gekeken 

welke forelsoort het meeste rendement oplevert. 

 

Regenboogforel 

Regenboogforel stamt oorspronkelijk uit 

Noord-Amerika en wordt sinds 1880 in 

Europa uitgezet. Regenboogforellen 

worden veel gebruikt in viskwekerijen en 

visvijvers. De regenboogforel dankt zijn naam aan de purperen streep over 

de flanken. De maximale lengte van regenboogforel is 110 cm. De 
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regenboogforel leeft betrekkelijk kort, maximaal 8 tot 9 jaar. 

Regenboogforel plant zich niet voort in stilstaand water, waardoor deze vis 

relatief snel verdwijnt als de uitzetting ervan stopt. 

In bijlage II staat uitgebreide informatie over de regenboogforel in een 

‘feitenblad’. 

 

Bruine forel (beekforel) 

Bruine forel komt van oorsprong in 

Europa voor, ook in Nederland. Bruine 

forel heeft verschillende 

verschijningsvormen, afhankelijk van de 

plaats van voorkomen (beek, zee of 

meer). De kleur van de bruine forel is 

afhankelijk van het leefmilieu en kan variëren van donkerbruin tot zilver. 

Over het lijf verspreid zijn donkere en soms rode punten/vlekken te zien. 

Groot uiterlijk verschil met de regenboogforel is dat de bruine forel geen of 

slechts een enkele stip op de staartvin heeft, terwijl regenboogforellen veel 

stippen op de staartvin hebben. 

Bruine forel leeft betrekkelijk kort, maximaal 9 tot 10 jaar, maar veelal niet 

langer dan 5 jaar. Bruine forel plant zich niet voort in stilstaand water, 

waardoor deze vis relatief snel verdwijnt als de uitzetting ervan stopt. In 

Bijlage III staat uitgebreide informatie over de bruine forel in een 

‘feitenblad’. 

 

 

2.7 Effect op waterkwaliteit en ecologie 
Biologisch gezien is de recreatieplas geschikt voor de beschreven 

forelsoorten. Het habitat in het Geestmerambacht komt in grote lijnen 

overeen met hun natuurlijk habitat. Forel is, zeker in meren, een vis die in 

het open water zwemt, die niet in de bodem foerageert. Opwoeling van 

bodemmateriaal zal daarom niet plaatsvinden.  

De voorgestelde hoeveelheden uit te zetten vis zijn laag (ongeveer 5 

kg/ha), zodat er ook geen ecologische effecten te verwachten zijn. De 

hoeveelheden uit te zetten vis en het gedrag van forel is zodanig dat geen 

concurrentie te verwachten is met andere vissoorten. Het enige wat kan 

gebeuren is dat de uitgezette forel wordt opgegeten door de aanwezige 

snoek en aalscholvers. 

De recreatieplas is afgesloten van de omgeving, zodat uitwisseling van vis 

niet kan plaatsvinden. 

 

Het Geestmerambacht (KRW-code NL12_401) is als waterlichaam 

getypeerd als een ‘matig groot gebufferd meer’, ofwel type M20. De 

visstand in de plas is de laatste jaren sterk aan verandering onderhevig. De 

laatste KRW-bemonstering van de visstand in 2002 is te oud om een 

oordeel te geven over de toestand van de vis. De invloed van de uitgezette 

forel op de EKR-score (Ecologische kwaliteitsratio) voor vis zal 

verwaarloosbaar zijn. 
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3. Uitgewerkt voorstel uitzetting forel 
 
 
Bij het uitzetten van forel moet met verschillende aspecten rekening 
worden gehouden. Zo is bijvoorbeeld kleinere vis goedkoper, maar 
gevoeliger voor predatie door snoek en visetende vogels. De doelstelling is 
niet om een hoog bestand aan forel te 
realiseren in het Geestmerambacht. Streven 
is een wat lagere bezetting, waarbij nog wel 
een goede kans bestaat om een forel te 
vangen. Om de predatiegevoeligheid te 
beperken wordt voorgesteld om vissen van 
een behoorlijk formaat uit te zetten, waarbij 
de lengte het liefst boven de 40 cm is, zeker 
voor de regenboogforellen. Voor de bruine 
forellen kan een iets lagere lengte worden 
aangehouden omdat deze vissen door hun 
gedrag iets minder predatiegevoelig is. 
Voorgesteld wordt gedurende een periode 
van drie jaar een proef te doen met het 
uitzetten van forel om te kijken of hiermee 
de sportvisserijmogelijkheden beter worden. 
 
 

3.1 Hoeveelheden en kosten 
Het voorstel is om forel uit te zetten in het winterhalfjaar (oktober –april). 
Dit heeft een aantal voordelen: Forel is in koud water actiever, er zit meer 
zuurstof in het water. Het uitzetten van vis kan beter in koud water in 
verband met een lagere activiteit van ziekteverwekkers. Verder zijn in de 
zomer al veel andere recreanten actief in het gebied.  
De vis wordt in meerdere partijen uitgezet, omdat verwacht wordt dat door 
predatie de hoeveelheid forel vanaf de uitzet langzaam zal dalen. Ook zal 
het bijzetten van vis er toe leiden dat de al aanwezige vis gestimuleerd 
wordt tot activiteit.  
Bij een hogere bezetting (bij één uitzetting) zal de predatiedruk 
hoogstwaarschijnlijk groter zijn. Bruine forel is een duurdere vis, daarom 
wordt er (iets) minder - in kilo’s- van uitgezet. 
Het gemiddelde gewicht van de uit te zetten regenboogforel is 1.000 gram 
per vis, die van bruine forel 500 gram. 
 
 Regenboogforel Bruine forel 

Oktober 150 kg (± 150 stuks) 100 kg (± 200 st) 
December 100 kg (± 100 stuks) 100 kg (± 200 st) 
Februari 100 kg (± 100 stuks) 100 kg (± 200 st) 
Tabel 3.1: schema uitzet forel 

 
Bij de berekening van de bezetting aan forel wordt uitgegaan dat in de 
twee maanden tussen de uitzettingen het bestand met ongeveer 50 % 
afneemt door predatie, sterfte en stroperij. 
 
 Regenboogforel Bruine forel 

Oktober 150 kg (± 150 stuks) 100 kg (± 200 st) 
December 175 kg (± 175 stuks) 150 kg (± 300 st) 
Februari 188 kg (± 188 stuks) 175 kg (± 350 st) 
April 94 kg (± 94 stuks) 88 kg (± 175 st) 
Juni 47 kg (± 47 stuks) 44 kg (± 88 st) 
Tabel 3.2: cumulatieve bezetting aan forel 
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Gedurende het winterseizoen stijgt de bezetting aan forel van 3,5 kg/ha 
naar 5,1 kg/ha. De verwachting is dat na de uitzettingen de forelstand 
redelijk snel terugloopt door de eerder genoemde oorzaken. Tegen de 
zomer zal de totale hoeveelheid forel in het Geestmerambacht 
waarschijnlijk maar enkele tientallen kilo’s zijn. 
 
Kosten 

De kosten voor de uit te zetten forel bedragen € 2.800 voor 350 kg 
regenboogforel (€ 7,50/kg + 7% BTW) en € 3.200 voor 300 kg bruine forel 
(€ 10/kg + 7% BTW). De totale kosten komen uit op zo’n € 6.000 per 
winterhalfjaar. De kosten worden gedragen door Sportvisserij MidWest 
Nederland. 
 
Periode kosten 

Winterhalfjaar 2012-2013 € 6.000 
Winterhalfjaar 2013-2014 € 6.000 
Winterhalfjaar 2014-2015 € 6.000 

Totale kosten € 18.000 
Tabel 3.3: kosten uitzet forel 

 
 

3.2 Controle 
De controle op de Visserijwet in het recreatiegebied Geestmerambacht 
wordt uitgevoerd door BOA’s die in dienst zijn bij het recreatieschap. Deze 
controles worden momenteel al geregeld uitgevoerd. De controle zal 
worden voortgezet. De verwachting is niet dat de het noodzakelijk is om de 
controle te intensiveren. 
 
Vergunningsvoorwaarden 

Om de sportvisserij op forel te reguleren zullen de vergunnings-
voorwaarden per 1 januari 2013 worden aangepast. De volgende 
voorwaarden worden toegevoegd: 

� In de periode 1 oktober tot 1 april moet alle gevangen forel direct 
worden teruggezet. 

� In de periode 1 april tot 1 oktober 
mag één forel worden 
meegenomen. Deze dient direct 
na vangst gedood te worden. 

Uitgangspunt is om zo min mogelijk 
belemmerde voorwaarden op te nemen. 
Alleen als de visserij negatief beïnvloed 
wordt, zullen extra voorwaarden worden 
opgenomen. 
 
 

3.3 Publiciteit 
Door het uitzetten van forel wordt het Geestmerambacht aantrekkelijker 
voor de vliegvissers. Zeker omdat in de verre omgeving geen vergelijkbaar 
alternatief is. Aan de uitzettingen van forel zal de federatie de nodige 
publiciteit besteden. Onder meer de volgende acties worden uitgevoerd: 

� Er wordt een artikel worden geplaatst in de regio-editie MidWest 
Nederland van het Het Visblad (oplage ±110.000). 

� Alle vliegvisverenigingen in Noord-Holland worden aangeschreven 
met informatie over het project. 

� In het kwartaalmagazine van de Vereniging Nederlandse 
Vliegvissers zal een artikel komen (oplage ±6.000). 
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� Op de websites van Sportvisserij MidWest Nederland en 
Sportvisserij Nederland worden berichten gezet. 

� Er wordt een kleurenfolder gemaakt met informatie over de 
forelvisserij in het Geestmerambacht, die beschikbaar is voor de 
vissers. 

� Er worden berichten gezet op specifieke websites over vliegvissen in 
Nederland zoals www.vnv.nu, www.vliegvissen.startpagina.nl en 
andere websites.  

� Gezamenlijk met een gespecialiseerde vliegviswinkel zal getracht 
worden om in het voorjaar een kleinschalig evenement te 
organiseren bij het Geestmerambacht. 

Naast de bekendheid over het project zal ook het recreatiegebied 
Geestmerambacht in z’n geheel meeprofiteren van alle publiciteit. Door de 
naamsbekendheid van het recreatiegebied, komen ook andere recreatie-
mogelijkheden onder de aandacht van het publiek. 
 
 

   
 

 

 

3.4 Evaluatie 
Gedurende het project zullen tussentijdse evaluaties plaatsvinden. Na elk 
winterhalfjaar zal in het voorjaar in de visstandbeheercommissie worden 
besproken hoe het project is verlopen, zo nodig zullen dan aanpassingen 
worden gedaan in bijvoorbeeld de hoeveelheid forel en het moment van 
uitzetting. 
Na afloop van het driejarige proefproject zal een uitgebreidere evaluatie 
worden uitgevoerd, waarbij verschillende aspecten aan de orde komen 
zoals: 

� Sportvisserijgebruik 
o aantal sportvissers 
o vangsten 
o beleving 

� Kosten 
� Stroperij en controle 
� Waterkwaliteit en ecologie 
� Publiciteit 

Deze evaluatie zal worden vastgelegd in een rapportage en worden 

besproken in de visstandbeheercommissie, waarna besloten wordt hoe men 

verder gaat. 

 



20 

 

 
 



21 

 

 

 

Literatuurlijst 

 

 

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. 2008. Samen werken aan 
schoon water. 

 

Kamman, J.H. 1997. Visstandbeheerplan Oostvoornse Meer. Federatie van 

Hengelsportverenigingen De Randstad. 

 

Laak, G.A.J. de. 2011. Visserijkundig Onderzoek Geestmerambacht te 
Langedijk, 2010. Sportvisserij Nederland, Bilthoven in opdracht van 
Sportvisserij NoordWest Nederland. 
 

De Laak, G.A.J. & M. van Breugel. 2007. Visserijkundig Onderzoek 
Geestmerambacht te Langedijk. Sportvisserij Nederland, Bilthoven in 
opdracht van Hengelsportfederatie NoordWest Nederland. 
 

De Laak, G.A.J. 2007. Kennisdocument forel, Salmo trutta (Linnaeus, 
1758). Kennisdocument 7. Sportvisserij Nederland, Bilthoven. 
 

Riemersma, P. ea. 2010. Vissendoelen Hollands Noorderkwartier. Grontmij 

in opdracht van Hoogheemraadschap Hollands Noordrkwartier. 

 

STOWA. 2010. Heldere kijk op diepe wateren. Stichting Toegepast 
Onderzoek Waterbeheer, Amersfoort. Rapport nummer 2010-38. 
 

Wilt, R.S. de. 2005. Haalbaarheidsonderzoek forelvisvijver. 

Afstudeerproject Hogeschool InHolland te Delft in opdracht van Facilitaire 

dienst Utrechtse recreatieschappen. 

 

Wilt, R.S. de & J.W. Kroon. 2008. Ontwikkelingsplan sportvisserij Veerse 
Meer, sportvissen als een toeristisch product! Sportvisserij Nederland, 
Bilthoven in opdracht van Federatie van hengelsportverenigingen Zuidwest 
Nederland. 
 

Wijmans, P.A.D.M. & M. van Breugel. 2006. Sportvisserijvisie 

Geestmerambacht. Sportvisserij Nederland in opdracht van HSv Alkmaar, 

HSV Langedijker Sportvissers en HSF NoordWest Nederland. 

 

Zoetemeyer, R.B., & B.J. Lucas. 2007. Basisboek visstandbeheer. 
Sportvisserij Nederland, Bilthoven. 

 

 

Websites 

 Sportvisserij Nederland � www.sportvisserijnederland.nl 

 Sportvisserij MidWest Nederland � www.sportvisserijmidwestnederland.nl 

 Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier � www.hhnk.nl 

 Recreatieschap Geestmerambacht � www.geestmerambacht.nl 

 

 



22 

 

Bijlagen 

 
 
 

Bijlage I Samenvatting Visserijkundig onderzoek Geestmerambacht 2010 

 

Bijlage II Feitenblad bruine forel / beekforel 

 

Bijlage III Feitenblad regenboogforel 

 

Bijlage IV Sportvisserijtype – de vliegvisser 

 

Bijlage V Factsheet KRW – provincie Noord-Holland 

 

 



23 

 

 

Bijlage I Samenvatting Visserijkundig onderzoek 

Geestmerambacht 2010 
 

 

Laak, G.A.J. de. 2011. Visserijkundig Onderzoek Geestmerambacht te Langedijk, 
2010. Sportvisserij Nederland, Bilthoven in opdracht van Sportvisserij NoordWest 
Nederland. 
 
Van 26 tot en met 28 oktober 2010 is op 
verzoek van Sportvisserij NoordWest Nederland 
een visserijkundig onderzoek uitgevoerd in het 
Geestmerambacht. Tijdens dit onderzoek zijn de 
soortensamenstelling, de lengteopbouw van de 
gevangen vissoorten en de conditie van de vis 
bepaald. De visstandbemonstering werd 
uitgevoerd door middel van fuiken, staand want 
en een elektrovisserij. Het onderzoek is 
uitgevoerd om een vergelijking te kunnen 
maken met de resultaten van 2007. 
 
Het water is op basis van het geringe 
bedekkingspercentage waterplanten en de 
zichtdiepte getypeerd als het blankvoorn – 
brasem viswatertype. 
 
Er zijn 13 vissoorten aangetroffen. De visstand bestond in aantal voornamelijk uit 
kleine baars. In gewicht bestond de visstand voornamelijk uit aal, snoek en baars. 
Vergeleken met 2007 is de visstand afgenomen qua aantallen en qua gewicht. De 
leeftijdsopbouw van de meeste vissoorten is niet compleet, er ontbreken jonge 
jaarklassen of tussenliggende jaarklassen.  
 
Als knelpunten zijn gesignaleerd: 

- een gebrek aan paai- en opgroeimogelijkheden door een beperkte 

hoeveelheid oever- en onderwatervegetatie; 

- leeftijdsopbouw van de meeste vissoorten; 

- predatie door aalscholvers; 

- selectiviteit van de gebruikte vangtuigen geeft mogelijk een onvolledig 

beeld van de visstand; 

- stratificatie. 

 
Om de knelpunten op te lossen zijn maatregelen voorgesteld: 

- het uitzetten van forel om de sportvisserijmogelijkheden te vergroten; 

- een spiegelkarperproject om de sportvisserijmogelijkheden te vergroten; 

- opzet van een hengelvangstregistratie zodat bij het vervolgonderzoek 

aanvullende gegevens van de visstand voor handen zijn; 

- vervolgonderzoek. 
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Bijlage II  Feitenblad regenboogforel 
 

 
 
 

 
 

(Oncorhynchus mykiss) 

 
Leefomgeving 

De regenboogforel komt van 
oorsprong niet voor in Europa. Door 
introducties is deze soort over grote 
delen van de wereld verspreid. De 
soort behoort tot de Pacifische 
zalmen en komt oorspronkelijk voor 
in Noord-Amerika en langs de 
Pacifische kust van Rusland. De 
regenboogforel leeft daar in 
stromend water maar ook in meren. 
De regenboogforel kan anadroom 
zijn, dat wil zeggen dat de soort naar 
zee trekt om op te groeien. De vissen 
die terugkeren om te paaien op de 
beken waar ze werden geboren, 
worden steelheads genoemd. 
 
In Nederland worden regenboog-
forellen uitgezet in speciale 
forellenvijvers. Ook worden regen-
boogforellen uitgezet op matig 
brakke tot brakke wateren zoals het 
Oostvoornse Meer. De regenboog-
forel kan tegen (schommelende) 
zoutgehalten en is een van de 
weinige soorten die in dit type 
wateren voor de sportvisser geschikt 
is om op te vissen. Daarnaast kan de 
regenboogforel uitstekend met de 
vliegenhengel bevist worden. 
Regenboogforellen worden vaak 
uitgezet bij een lengte van circa 25 
centimeter. 
 
 
 
 
 
 

Voedsel 

De regenboogforel eet zowel benthisch 
als pelagisch voedsel en kan een brede 
range van voedsel benutten. De 
regenboogforel kan wormen, 
insectenlarven (muggen, kokerjuffers), 
insecten, kreeftachtigen (gammariden, 
aasgarnalen, echte garnalen), 
mollusken en kleine vissen eten.  
 
Groei en leeftijd 

De leeftijd van regenboogforel in 
Nederland is niet bekend. 
Waarschijnlijk worden de vissen niet 
veel ouder dan 8 a 9 jaar. Op het 
Oostvoornse Meer (233 hectare) is ooit 
een regenboogforel gevangen van 
meer dan één meter. 
 

Voortplanting 

In Nederland plant de soort zich niet 
voort.  
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Bijlage III  Feitenblad bruine forel / beekforel 
 

 
 
 

 
(Salmo trutta trutta) 

 
Leefomgeving 

De beekforel is een standvis in de 

forelzone van stromende wateren. 

Deze wateren kunnen variëren van 

zeer smalle beken tot betrekkelijk 

brede rivieren. Ook op bepaalde 

gedeelten van de vlagzalmzone 

komen beekforellen voor. 

Voor een succesvolle voortplanting 

heeft de beekforel schone grind-

bedden nodig. Aan de waterkwaliteit 

stellen beekforellen hoge eisen.  

De beekforel verdraagt geen water-

temperaturen boven 20 °C. De 

optimumtemperatuur bedraagt 15 °C. 

Het zuurstofgehalte moet minimaal 7 

mg per liter bedragen. Vervuiling van 

forelwater mag slechts minimaal zijn. 

Ook aan de helderheid van het water 

wordt door forel hoge eisen gesteld. 

Voedselorganismen dienen rijkelijk 

aanwezig te zijn. 

 

Voortplanting 

In tegenstelling tot verreweg de 

meeste vissoorten paait de beekforel 

net als alle andere salmoniden in de 

wintertijd, meestal van november tot 

januari. Dit paaien gebeurt op 

grindbedden, waar het wijfje door het 

slaan met de staart eerst een paaibed 

maakt.  

Per kilo lichaamsgewicht levert de 

vrouwtjesforel circa 2000 eieren. 

Deze eieren zijn tamelijk groot: 4 à 5 

mm in doorsnee. Boven het paaibed 

worden enige tientallen eieren 

uitgestoten en door het uiteraard 

eveneens aanwezige mannetje met 

homvocht bevrucht.  

Het vrouwtje kan dan vervolgens even 

verder stroomopwaarts weer een 

nieuw paaibed maken.  

 

Voedsel 

Het voedsel van beekforellen bestaat, 

naast het dierlijk plankton in het 

jeugdstadium, voornamelijk uit 

insecten, insectenlarven en kleine 

kreeftachtigen.  

Bij het ouder worden eten beekforellen 

ook kleine vissen, waaronder hun 

kleinere soortgenoten (kannibalisme).  

Insecten en insectenlarven worden 

door vliegvissers vaak als kunstvlieg 

nagebootst om daarmee forellen met 

de vliegenhengel te vangen. In de 

meeste stromende forellenwateren in 

het buitenland mag slechts alleen met 

de kunstvlieg worden gevist. 

 

Groei en leeftijd 

Beekforellen worden in stromende 

wateren op het vasteland van Europa 

zelden groter dan circa 40 cm. Meestal 

worden ze gevangen tussen 25 cm 

(circa 250 gram) en 35 cm (circa 450 

gram). Bij 45 cm kan het gewicht 1 

kilogram bedragen. 
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Bijlage IV Sportvisserijtype – de vliegvisser 
 
 
Sportvissers in Nederland vissen op verschillende manieren en op verschillende vissoorten. De 
wensen en eisen die sportvissers stellen aan visstand, viswater en visstek zijn daardoor niet gelijk, 
maar lopen per type sportvisser aanzienlijk uiteen. Sportvissers die zich volledig richten op het 
vangen van één bepaalde vissoort, zullen vooral díe wateren bevissen waar deze vissoort in 
redelijke mate kan worden verwacht. Daarnaast zijn er vistechnieken die specifieke eisen stellen 
aan de inrichting van de oevers en de directe omgeving. Er zijn bijvoorbeeld statische manieren om 
te vissen en meer actieve sportvisserijvormen, waarbij de hengelaar zich voortdurend verplaatst 
over, door of langs het water. Vooral jeugdige en mindervalide hengelaars stellen eisen aan de 
veiligheid, bereikbaarheid en toegankelijkheid van het water. 
 
Op grond van de combinatie van beviste vissoorten, vistechnieken en de eisen die de sportvisser 
stelt aan het viswater en zijn visstek, is een indeling gemaakt van acht typen sportvissers. Eén van 
deze typen sportvissers zijn de vliegvissers die hieronder wordt besproken. 
 

Vliegvisser 

De vistechniek en de beleving van het vissen is voor de vliegvisser in de regel belangrijker dan de 
vissoort en de hoeveelheid of het formaat van de vangst. Het vissen met de vliegenhengel wordt in 
Nederland vooral uitgeoefend in heldere, begroeide polderwateren en deels in de beken in het 
oosten en zuiden van het land. De vliegvisserij is de laatste jaren in populariteit toegenomen. 
Vliegvissers vissen over het algemeen actief lopend langs of, zoals in stromende beken, wadend 
door het water. Met name bij de visserij vanaf de oever is het van belang dat er voldoende open 
plekken zijn om de lange vliegenlijn uit te werpen. Vliegvissers vissen met imitaties van insecten 
en vis(larven), die door de vis visueel 
worden waargenomen. Deze 
vistechniek is daardoor het meest 
effectief in helder water. In 
stilstaande en langzaam stromende 
wateren dient het visstandbeheer ten 
behoeve van vliegvissers te worden 
gericht op het bevorderen van helder, 
plantenrijk water met een 
evenwichtig bestand aan ruisvoorn en 
snoek. In stromende beken worden 
vissoorten als beekforel, vlagzalm, 
kopvoorn en winde door vliegvissers 
zeer gewaardeerd. Het 
visstandbeheer op deze wateren kan 
worden gericht op het optimaliseren 
van het leefmilieu van deze 
vissoorten. 
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Bijlage V Factsheet KRW per oppervlaktewaterlichaam – provincie Noord-

Holland 
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