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1. INLEIDING
Het Galgelwiel is een mooi viswater gelegen in Asperen, gemeente Lingewaal. Het visrecht behoort toe
aan de Hengelaarsvereniging Asperen.
Met toestemming van de hengelaarsvereniging is het viswater in 2013 gebruikt als onderzoekspraktijkwater voor leerlingen van de Sportvisacademie Gorinchem.
Voor de opleiding moeten de leerlingen van de mbo opleiding ‘sportvisserij, natuur, water en recreatie’
verschillende werkprocessen afronden en moeten ze leren om een rapportage te schrijven. Aangezien
tijdens de opleiding er naar wordt gestreefd om water- en groenbeheer/-onderhoud zoveel mogelijk
proberen te combineren was dit voor de leerlingen een uitgelezen kans.
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2. OPBOUW VAN HET RAPPORT
Dit rapport is als volgt opgebouwd:
Doel van het onderzoek
In dit hoofdstuk wordt het doel van het onderzoek beschreven en wordt een duidelijke
onderzoeksvraagstelling geformuleerd.
Gebiedsbeschrijving
Hier worden de kenmerken van het viswater en het omliggende terrein beschreven. Tevens wordt
ingegaan op de bevissing door de leden sportvissers van de vereniging en het tot nu toe gevoerde
beheer.
Uitvoering van het onderzoek
In dit onderdeel van het rapport volgt een beschrijving van de gebruikte onderzoeksmethoden en
onderzoeksapparatuur.
Resultaten van het onderzoek
Alle resultaten die uit het onderzoek naar voren zijn gekomen worden hier op een overzichtelijke wijze
gepresenteerd.
Bespreking resultaten en knelpunten
In dit hoofdstuk worden de resultaten van het onderzoek besproken, wordt vastgesteld hoe het viswater
er aan toe is en wordt vastgesteld wat de grootste knelpunten zijn bij het huidige beheer.
Aanbevelingen voor het beheer
Tenslotte worden beheermaatregelen besproken, die kunnen worden uitgevoerd om het viswater en het
visserijgebruik te verbeteren.
Bronvermeldingen en bijlagen
Overzicht van alle gebruikte literatuur en links naar gebruikte Internet informatie en extra informatie in
bijlagen.
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3. DOEL VAN HET ONDERZOEK
Het doel van het onderzoek is het inventariseren van viswater en sportvisserijgebruik en het doen van
aanbevelingen voor het verdere beheer van het Galgenwiel.
Aan de hand van geïnventariseerde gegevens wordt het viswater getypeerd en wordt aangegeven welke
visgemeenschap in het water te verwachten is en wat mogelijkheden zijn van de draagkracht van het
water.
Tevens wordt gekeken naar de gebruiksmogelijkheden van het viswater door de leden/sportvissers.
In dit rapport worden de resultaten van het onderzoek weergegeven en worden aanbevelingen gedaan
voor het beheer van het viswater.

4. GEBIEDSBESCHRIJVING
Viswater
Het Galgenwiel is gelegen in Asperen in de provincie Zuid Holland. Het water is een zogenaamd ‘wiel’ in
Asperen gelegen aan de rivier de Linge. Het Galgenwiel staat niet met andere wateren in verbinding.
Via de Linge komt er kwel in het Galgenwiel terecht.
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Het Galgenwiel ligt tussen de Oude Zuiderlingedijk en de Leerdamseweg te Asperen. Het Galgenwiel is
ontstaan op 5 maart 1658 door een dijkdoorbraak. Kruiend ijs veroorzaakte een scheur in de dijk en de
waterkolk spoelde 4 hectare land weg. Later is er zand uit het wiel gezogen voor het aanleggen van de
weg die langs het wiel ligt.
Het visrecht op het Galgenwiel is in handen van H.V. Asperen. De vereniging is alleen toegankelijke voor
inwoners van Asperen. Alleen de ca., 100 leden van deze vereniging hebben toestemming in het
Galgenwiel te vissen.

Het water is ca. 400 meter lang en heeft een oppervlakte van bijna 6 hectare. De totale oeverlengte is
1240 meter. De breedte is gemiddeld 180 meter.
De gemiddelde diepte is 6,00 meter. De grootste diepte is 12,00 meter. De bodem bestaat voornamelijk
uit zand. Op de bodem bevindt zich een baggerlaag van maximaal 10 centimeter.
De taludhelling is aan de westzijde de eerste meters flauw aflopend, aan de oostzijde is deze erg steil.
De oevers bieden genoeg schuilgelegenheden voor vis, er bevinden zich namelijk overhangende takken,
plompen- en lelievelden en wiergroei langs de oevers.
In de zomer is circa 5% van het wateroppervlak bedekt door drijfbladplanten (gele plomp en
waterlelie). De drijfbladplanten groeien uitsluitend langs de oevers, in het midden van het water is geen
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begroeiing.
Langs en op de oever groeien vooral bomen en struikgewassen (oostzijde) ook groeit er veel
riet(westzijde). Er staat vrijwel geen stroming in het water.
Het Galgenwiel staat aan de oostkant in verbinding met een klein (paai)plasje met een oppervlak van
ca. 0,15 ha met een gemiddelde diepte van 1.00 m. In de zomer is het plasje voor een groot deel
begroeid met gele plomp. Het plasje staat via een ondiepe sloot, die bij laag waterpeil bijna droog
staat, in verbinding met het Galgenwiel.
Recreatiegebruik algemeen
Op zomerse dagen is er aan de oostzijde van het water veel recreatie te vinden. Een deel van het water
wordt als natuurzwemplas gebruikt vanaf een klein strandje en zonneweide. Het zwemdeel van het water
is tijdens het zomerseizoen afgebakend met ballenlijn. Bij het strandje is het water ongeveer 1 meter
diep; op de rand van ondiep naar diep staat een duikplateau in het water.
Daarnaast komen er ook geregeld mensen de hond uit laten aan de oevers van het water. Er staan langs
het water een aantal woningen. Die mensen maken ook gebruik van het water voor bijvoorbeeld
zwemmen, vissen en een rondje varen met hun boot. De woningen staan aan de noordwestzijde van het
water.
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Sportvisserijgebruik
Aan de noordzijde van het Galgenwiel wordt er vooral op witvis vanaf de steigers gevist. Karpervissers
vissen vaak vanaf de oostzijde in de ‘kom’ op karper. Velen van hen maken gebruik van een boot of een
voerboot. Roofvissers zijn te vinden rondom het gehele water. Aan de zuidzijde van het water bevindt
zich een invalidesteiger.

5. ONDERZOEKSMETHODE EN -MATERIAAL
Om een goed beeld van de mogelijkheden van het viswater te krijgen, wordt onderzoek gedaan naar
het viswatertype met de daarbij behorende visgemeenschap, de draagkracht van het water voor de
visstand, het diepteverloop en de bereikbaarheid en gebruiksmogelijkheden voor sportvissers van de
oevers.
Om het viswatertype en de draagkracht te bepalen, moeten doorzicht in de voorjaars- en
zomermaanden, de hoeveelheid waterplanten, het diepteverloop en het type bodemsubstraat bekend
zijn. De metingen hiervoor zijn op de volgende wijze
uitgevoerd:
Bodemmonsters
Met behulp van een zgn. Ekman bodemhapper zijn op
verschillende plekken bodemmonster genomen. Hierbij is
gekeken naar de samenstelling van het bodemsubstraat.

Watermonsters
Van zoveel waterdieptes van oppervlak tot aan bodem zijn
watermonsters genomen.
Dit is uitgevoerd met een zgn. Van Dorn watermonsternemer,
een waterfles die op diverse waterdiepten een watermonster
kan insluiten.
Zuurstof en watertemperatuur
Het zuurstofgehalte en de
watertemperatuur van de met de Van
Dorn watermonsternemer
genomenwatermonsters zijn bepaald
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met een WTW Oxi 330i zuurstofmeter.
Diepte meten
De waterdiepten zijn al varend met een floatable
boot en een Lowrance HDS-5 Gen2 combi
GPS/dieptemeter digitaal vastgelegd. Met het
softwareprogramma Reefmaster is met deze
gegevens een digitale dieptekaart gemaakt.

Zichtdiepte meten
Met behulp van een Secchischijf is het doorzicht van het Galgenwiel gemeten.
De zichtdiepte is een maat voor het doorzicht of helderheid van het water.
Met de gemeten zichtdiepte kan de diepte tot waarop waterplanten groeien
worden bepaald.
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Geleidbaarheid meten
Met behulp van een Hannameter is de geleidbaarheid van het oppervlaktewater
gemeten.
De geleidbaarheid van het water is een maat voor de voedselrijkdom van het
water (rijkdom aan minerale zouten)

Hoeveelheid waterplanten
De hoeveelheid en de soort waterplanten worden zowel op zicht, met een
plantenhark als met de contourbeelden van de Lowrance fishfinder vastgesteld.
Voor de bepaling van het viswatertype zijn drie groeivormen van waterplanten
bepalend: de bovenwaterplanten (bijv. riet, gele lis, lisdodde), drijfbladplanten
(bijv. waterlelie, gele plomp) en de onderwaterplanten (bijv. hoornblad,
waterpest, aarvederkruid)

De hoeveelheid waterplanten wordt uitgedrukt in bedekkingspercentage, dat is de hoeveelheid
oppervlak (in procenten van het totale wateroppervlak) dat door de waterplanten in beslag wordt
genomen
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Vissoorten
Hoewel het in het kader van dit onderzoek niet de bedoeling
was om de visstand te bemonsteren is wel geprobeerd om met
hengelvangsten en schepnetvangsten (Ravon methode) een
indruk te krijgen van de aanwezige vissoorten.
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6. RESULTATEN VAN HET ONDERZOEK
Typering van het Galgenwiel
Dieptekaart van het water
Dieptemetingen hebben duidelijk gemaakt dat het Galgenwiel een grootste diepte heeft van ca.12 m en
dat de gemiddelde diepte om het diepe gedeelte heen rond de 3 tot 4 meter bedraagt.
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In het bovenstaande 3-D model van het diepteverloop is duidelijk hoe door zandwinning een lange diepe
sleuf in het zuidelijk gedeelte van het Galgenwiel is ontstaan.
Hiernaast is de dieptekaart
geprojecteerd in Google Earth
weergegeven.
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Milieuomstandigheden van het water
Gezien de grote gemeten diepten in het Galgenwiel behoort het water tot een van de diepwatertypen.
Diepwatertypen kenmerken zich door het optreden van een zgn. stratificatie van waterlagen, waardoor
gedurende de zomer een warme bovenlaag ontstaat en een koude onderlaag gescheiden door de zgn.
spronglaag. Op het Galgenwiel wordt in de zomer zo’n spronglaag mogelijk geacht op een diepte
tussen de 6 tot 8 meter (zie onderstaande figuur afkomstig uit het Basisboek Visstandbeheer van
Sportvisserij Nederland).
In het Galgenwiel lijkt zo’n spronglaag zich tijdens de metingen van half juni 2013 en 2014 al te hebben
gevormd op ongeveer een diepte van 6 m. Latere metingen met mogelijk een nog duidelijker spronglaag
waren niet mogelijk omdat vanwege het lesprogramma van de opleiding alleen metingen van maart tot
half juni mogelijk waren. Meestal vormt een duidelijke spronglaag zich pas in de loop van juni/juli.
In de meetresultaten van half juni 2013 is te zien dat er een verschil in watertemperatuur optreedt tussen
monsters uit de bovenlaag (21, 2 °C) en monsters uit de onderlaag (8,6°C ;zie bijlage 1). De onderlaag
blijft dus relatief koud, terwijl de bovenlaag warmer wordt. Een scherpe daling van de temperatuur vindt
plaats tussen 4,6 en 6,5 meter , hetgeen duidt op een spronglaag.

De meeste voedselproductie waaronder de algen vindt in de bovenlaag. Daar wordt ook door de inval
van zonlicht zuurstof door de algen en waterplanten geproduceerd. In onderlaag is het donker, er vindt
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geen productie plaats, alleen afbraak van dood organisch materiaal.
Is er veel productie van algen in de bovenlaag dan is het mogelijk dat door afsterven van deze algen en
de afbraak daarvan in de onderlaag, er in de onderste waterlaag zuurstofgebrek ontstaat, waardoor
de draagkracht voor vis in zo’n water een stuk lager dan een vergelijkbaar helder en plantenrijk water
waar geen stratificatie optreedt.
Uit alle inventarisaties blijkt dat het water van het Galgenwiel zeer voedselarm is, d.w.z. arm aan
minerale voedingszouten (fosfaten, nitraten). Het gemeten geleidingsvermogen is relatief laag, het water
blijft doorgaans het gehele jaar zeer helder, allemaal aanwijzingen voor voedselarm water waarin geen
algenbloei optreedt. Dit zou tot gevolg moeten hebben dat de onderlaag van het water grote delen van
het jaar voor vis goed verdraagbare zuurstofgehalten blijft behouden. Echter uit de laatste metingen in
juni 2014 blijkt dat er onder de spronglaag - die toen
op een diepte van 5 tot 6 meter lag – het
zuurstofgehalte zeer laag was. Mogelijk wordt dit
veroorzaakt door zuurstofarme kwel.
Dit heeft tot gevolg dat de onderlaag op het
Galgenwiel in de zomerperiode nauwelijks bijdraagt
aan de draagkracht voor vis.
Het heldere water met zichtdiepten tot 5-6 meter
heeft tot gevolg dat in de zomer tot op grote diepten
(ca. 10 meter) nog waterplanten en/of draadalgen
kunnen groeien, zoals op de afbeelding hiernaast van
het scherm van de Lowrance fishfinder goed te zien.
De witte lijn in de schermafbeelding op ongeveer 3 m
is de harde bodem, de structuren daarboven zijn
waterplanten waartussen zich ook vis ophoudt). De meest voorkomende waterplantensoorten zijn
waterpest (Elodea canadensis), aarvederkruid (Myriophyllum
spicatum) en sterrekroos (Callitriche palustris).
Verder groeien aan de zuid-, west en noordoever schaarse en
smalle rietzones en een zone met gele plomp. Geschat wordt
dat de rietzone een bedekkingspercentage heeft van nog geen
5%, drijfbladplanten 5% en onderwaterplanten 25 – 35%.
In het paaiplasje waarmee het Galgenwiel aan de oostkant in
verbinding staat, zijn de bedekkingspercentages ongeveer
40% voor onderwaterplanten en 50% voor drijfbladplanten.
Het plasje is vrij ondiep en heeft een dikke modderlaag. Het
ondiepe water van het plasje wordt in het voorjaardoor snel
opgewarmd en vormt mede door de veel onderwaterstructuren
zoals waterplanten en ingroeiende oeverstruiken, een ideaal
paai- en opgroeigebied voor veel vissoorten.
Om voor meer volwassen paairijpe vis de doorgang naar het
paaiplasje mogelijk te maken, moet de toegangssloot dieper
zijn.

Pagina 14

Onderzoeksrapport Galgenwiel

Afbeeldingen hierboven: paaisloot is te ondiep, te ver dichtgeslibd en dichtgegroeid.

Vissoorten
De schepnetbemonsteringen hebben de aanwezigheid van jonge zeelt, 3- en 10-doornige stekelbaars,
baars en snoekjes aangetoond. Met de hengel is alleen een enkele maatse snoek en ruisvoorn gevangen.
Uit hengelvangstgegevens van de vereniging is bekend dat er ook wel mooie karper wordt gevangen.

Spor tvisserijgebruik
De bevissing van het Galgenwiel door sportvissers is slechts op enkele plekken vanaf de kant goed
mogelijk. Men moet het vooral hebben van het gebruik van het steigertje voor mindervalide sportvissers
aan de zuidkant van het water, de drie steigertjes aan de oostkant en de steigertjes aan de noordkant
van de plas. Verder zijn er twee bootje
aanwezig.
Gezien het heldere water is de visserij er niet
makkelijk. In de koudere perioden zal de vis
zich vooral in diepere en beschutte waterlagen
ophouden. En dat zijn nu juist de gedeelten van
het water die zonder bootje moeilijk
bereikbaar zijn. In de zomerperioden is de
bodem van vooral het noordelijk gedeelte
zwaar begroeid met onderwaterplanten en
draadalgen, zodat vissen met bijv. de feeder
op de bodem nauwelijks mogelijk is. De vis
bevindt zich dan daar vooral in de hogere
waterlagen tussen “water en wind”. De
oostelijke baai van de plas heeft minder
plantenbegroeiing op de bodem lijkt het, het
lijkt ook of zich vanwege de vrij eentonige en minder geaccidenteerde bodem in dat gedeelte van de
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plas zich wat minder vis ophoudt.
Zeker in het voorjaar lijkt de zuidwest oever een van de betere plekken waar relatief veel vis aanwezig
is, echter daar zijn (nog) geen sportvisserijvoorzieningen aanwezig. In ieder geval is die oever vanwege
ondiepten en veel obstakels ook niet makkelijk bevisbaar.
Hoewel niet bekend is of er veel gebruik van wordt gemaakt, lijkt de (nacht) visserij op karper meer
mogelijkheden te bieden.
De vissteigertjes aan de noordelijke kant van de plas voldoen goed. Zij het dat er meestal in de loop van
de zomer overhangend riet en struiken de bewegingsvrijheid van de sportvissers op de steigertjes
belemmert. Twee van de steigertjes aan de oostelijke kant van de plas zijn voor minder goed op de been
zijnde sportvissers moeilijk bereikbaar doordat delen van de aansluitende oever zijn weggespoeld. Ook
zijn deze steigertjes in najaar en voorjaar soms spekglad door de algengroei en vochtigheid. In mindere
mate geldt dit ook voor de steigertjes aan de noordkant.
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7. BESPREKING RESULTATEN EN KNELPUNTEN
Viswa ter type, visstand en visserij
Gezien de geïnventariseerde milieukenmerken behoort het Galgenwiel tot het baars-blankvoorn
diepwatertype.
Zoals de naam van dit diepwatertype al aangeeft, zijn blankvoorn en baars de meest voorkomende,
kenmerkende vissoorten in deze visgemeenschap. Daarnaast maken ook plantenminnende, begeleidende
vissoorten zoals snoek, zeelt en ruisvoorn en in mindere mate ook brasem, kolblei en pos deel uit van de
levensgemeenschap. In de diepere waterlagen kan zelfs een klein bestand aan snoekbaars worden
aangetroffen. Op het Galgenwiel is ook nog een klein bestand aan uitgezette karper aanwezig. De
totale bezetting van de visstand in dit watertype kan 150 tot 400 kilogram per hectare bedragen.
Gezien de zandbodem, de lage voedselrijkdom van het Galgenwiel en de zuurstofarme onderlaag in de
zomerperiode wordt echter geschat dat de draagkracht voor de visgemeenschap niet groter dan 150
kilogram per hectare is.
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De sportvissers hebben op het Galgenwiel dus te maken met een niet al te grote visstand. De witvissers
moeten het in de zomerperiode vooral hebben van blankvoorn. Door het heldere water en de weinig
geaccidenteerde bodem bij de beschikbare visplekken (steigertjes) zijn er nauwelijks mogelijkheden voor
een visserij met de vaste hengel en moeten de witvissers het vooral hebben van een afstandvisserij met
bijvoorbeeld matchhengel of feederhengel. Daar komt nog eens bij dat in de loop van het voorjaar veel
bodembegroeiing aanwezig aan de oevers die de visserij bemoeilijkt. Meer experimenteren met een
witvisserij in de hogere waterlagen kan mogelijk tot betere vangsten leiden.

1 KARPERS AAN HET WATEROPPERVLAK VAN HET GALGENWIEL (FOTO NICK VAN ELST)

De karperstand op het water is niet groot. En juist de karpervisserij biedt in combinatie met nachtvissen
meer mogelijkheden op dit water. Overwogen kan worden om een hernieuwde uitzetting van karper de
visserijmogelijkheden op deze vissoort te vergroten.
De visserij op roofvis en vooral op snoek heeft prima mogelijkheden. Enige minpunt is dat slechts kleine
delen van de oever goed bereikbaar en bevisbaar zijn. Daar is gezien de huidige inrichting van de plas
weinig aan te doen. Meer bootjes zou een optie kunnen zijn. Ook het toestaan van het gebruik van de
belly boot buiten het zwemseizoen is een optie
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De toegangssloot naar het paaiplasje dient te worden uitgediept tot een diepte van minimaal 0,80 meter
bij de laagste waterstand. Een optie om afkalving van de slootkanten te voorkomen, is het aanbrengen
van een natuurvriendelijke oeverbeschoeiing.
Eveneens dient de toegangssloot vrij te worden gemaakt van ingroeiende struiken en bomen.
Behalve het paaiplasje kunnen de weinige rietzones op de plas ook een belangrijke functie als paai- en
opgroeigebied van vis hebben. Om het riet in goede conditie te behouden dient te worden gestreefd
naar een duurzaam beheer van het riet.

Spor tvisserijvoorzieningen
De aanwezige steigertjes hebben onderhoud nodig. Bij de steigertjes aan de noordkant van de plas moet
elke winterperiode overtollige riet en opgroeiend houtgewas worden gesnoeid (gebeurt waarschijnlijk al
regelmatig). De betreedbaarheid van de steigertjes verdient de nodige aandacht want ze zijn meestal
buiten de zomerperiode te glad om goed op te kunnen lopen.
Twee van de drie steigertjes aan de oostkant van de plas moeten weer een goede aansluiting met de
oever krijgen. Tevens dient daar om verdere afkalving van de oever te voorkomen, een kleinschalige
oeververdediging/beschoeiing worden aangebracht.
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8. AANBEVELINGEN VOOR HET BEHEER
Te nemen beheer maatregelen
Om de in het vorige hoofdstuk vastgestelde knelpunten op te lossen, kunnen de volgende
beheermaatregelen worden genomen:
1. Eenmalige uitzetting van ca. 15 stuks schub- en spiegelkarper met een gemiddeld
(aanvangs)gewicht van ca. 3 - 5 kg.
2. Toegangssloot naar het paaiplasje uitdiepen en eventueel voorzien een natuurvriendelijke
oeverbeschoeiing.
3. Toegangssloot eveneens vrij maken van ingroeide takken.
4. Steigertjes voorzien van een antisliplaag, met prioriteit voor de drie steigertjes aan de oostelijke
kant van de plas.
5. Kapotte steigerplanken op de steigertjes vervangen door nieuwe.
6. Twee van de drie steigertjes aan de oostelijke kant van de plas weer laten aansluiten op de
oever door grond aan te brengen. Tevens langs het oevergedeelte bij deze steigertjes een
natuurvriendelijke oeverbechoeiing aanbrengen om nieuwe afkalving te voorkomen.
7. Steigertjes in najaar/winter vrijmaken van op- en ingroeiende stuiken/takken.
8. Steigers elk najaar vrijmaken van riet. Ongeveer 5 cm boven het wateroppervlak afmaaien.
9. Duurzaam beheer van riet door het toepassen van cyclisch en gefaseerd beheer van de rietzones
langs de oevers waarbij verschillende rietzones een verschillende cyclus doormaken waarin ze,
bijvoorbeeld, drie jaar aaneengesloten niet gemaaid worden en vervolgens twee jaar wel.
Afmaaien van het riet vindt plaats op ca. 5 cm boven het wateroppervlak (vindt al plaats door
gemeente?).

Toelichting
Voor het aanbrengen van korte oeverbeschoeiingen bij de drie steigertjes aan de oostkant van de plas
en in de toegangsloot tot de paaiplaats zijn de toepassingen en de geschatte kosten daarvoor
uitgewerkt.
De meest duurzame en goedkope oplossing voor een oeververdediging achter de steigertjes en in de
paaisloot is het aanbrengen van hardhouten perkoenpalen met daarachter vlechtmatten of opgeklampte
schotten. Vlechtmatten zijn opgebouwd uit strippen ca. 6 mm dik en 100 mm breed. Opgeklampte
schotten zijn opgebouwd uit 15 mm of 20 mm dikke planken die niet gevlochten worden. Beide
toepassingen zijn leverbaar in hardhout met het FSC-keurmerk.
Gezien de diepte van bijna 1 meter langs de oever waarop de oeververdediging moet worden
aangebracht lijken in dit geval zgn. opgeklampte schotten effectiever en goedkoper.
Perkoenpalen worden tot ca. 2/3 van de lengte in de bodem aangebracht. Met de huidige waterdiepte
achter de steigertjes moet worden uitgegaan van perkoenpalen met een lengte van 3 meter. De te
gebruiken vlechtmatten kunnen dan een hoogte hebben 1 meter. De vlechtmatten worden tegen de
perkoenpalen gespijkerd of geniet. Eventueel kan achter de vlechtmatten een grondwerend doek
(Geotextiel) worden gemonteerd. Dit bevordert de duurzaamheid van de aangebrachte
oeververdediging.
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De geschatte materiaalkosten voor de oeververdediging achter de steigertjes bedragen inclusief
kleinmateriaal ongeveer € 450 en voor het beschoeien van de paaisloot ongeveer € 950 (zie ook bijlage
3).

BESCHOEIING VAN VLECHTMATTEN

OPGEKLAMPTE SCHOTTEN

Meldingsplicht bij waterbeheerder
Voor het aanbrengen van een beschoeiing geldt in principe een meldingsplicht bij het Waterschap
Rivierenland. Uitgezocht moet worden of dit ook voor het Galgenwiel geldt. In bijlage 4 is hierover meer
informatie te vinden. Het is mogelijk dat hierdoor de voorgenomen constructie van de beschoeiing iets
wijzigt (zie ook de technische tekening in bijlage4)
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BRONVERMELDINGEN
Spiegel, A. van der, 1992. Visgemeenschappen van het stilstaande water.
In Quak, J. en A. van der Spiegel (eds.). Cursus Visstandbeheer en
Integraal Waterbeheer. Organisatie ter Verbetering van de Binnenvisserij, Nieuwegein.
Zoetemeyer, R.B., & B.J. Lucas, 2007. Basisboek visstandbeheer.
Sportvisserij Nederland, Bilthoven.
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BIJLAGEN
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Bijlage 1 Meetgegevens
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Helaas ging tijdens metingen van 18-6-2013 de zuurstofmeter kapot, waardoor we hier geen informatie hebben
over het zuurstofgehalte in de diepere waterlagen.
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Bijlage 2 Diepwatertypen
(Spiegel, A. van der, 1992; Zoetemeyer, R.B., & B.J. Lucas, 2007)
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Bijlage 3 Geschatte kosten materiaal oeverbeschoeiing
Perkoenpalen ø 10-12 cm
Kastanje:

€ 10,50/st

Opgeklampte schotten 1 meter hoog x 3 meter hoog
Robinia:

€ 27/st

Geotextiel type SG 18/18
100 x 2 meter = € 85
Oeververdediging steigertjes
Voor de oeververdediging achter de steigertjes zijn in totaal 5 opgeklampte schotten nodig en bij
plaatsing van de perkoenpalen om de 50 cm per steiger in totaal 17 palen.
Totaal geschatte kosten incl. BTW
Omschrijving product

Aantal

Opgeklampte schotten Robinia
Perkoenpalen kastanje ø 10-12 cm
Geotextiel 100 x 2 meter

Eenheid

Prijs/eenheid

Bedrag incl BTW

6

3 meter €

27,00 €

162,00

17

3 meter €

10,50 €

178,50

1

100 m €

85,00 €

85,00

€

425,50

Totaal

Oeververdediging sloot naar paaivijver
De sloot heeft een lengte van ca. 15 meter. Dat zijn voor beide overe 2 x 5 schotten en 2 x 31 palen.
Totaal geschatte kosten incl. BTW
Omschrijving product
Opgeklampte schotten Robinia
Perkoenpalen kastanje ø 10-12 cm
Geotextiel 100 x 2 meter

Aantal

Eenheid

Prijs/eenheid

Bedrag incl BTW

10

3 meter €

27,00 €

270,00

62

3 meter €

10,50 €

651,00

€

921,00

p.m.

(geotextiel al aangeschafd voor steigertjes)
Totaal

Opvulgrond kan worden aangeschafd via de gemeente als ook kleinmateriaal (?) Ook een kraan kan
door de gemeente worden geleverd. Geen arbeidskosten.
Bovenstaande kosten kunnen wijzigen wanneer de technische tekening van de Algemene regels behorend
bij de Keur van het waterschap moeten worden aangehouden (zie bijlage 4)
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Bijlage 4 Meldingsplicht voor het aanbrengen van een beschoeiing

Algemene regels behorend bij de Keur Waterschap
Rivierenland 2009
Inleiding
In principe zijn alle handelingen, werken, werkzaamheden en gedragingen die op de één of andere
manier van invloed (kunnen) zijn op waterstaatwerken, volgens de Keur Waterschap Rivierenland 2009,
verboden. Onder bepaalde voorwaarden, zoals opgenomen in de beleidsregels behorend bij de Keur,
kunnen voor specifieke activiteiten vergunningen van die verboden worden verleend. Een
vergunningaanvraag doorloopt een daartoe ingerichte procedure, welke doorgaans enkele weken in
beslag neemt. Daarnaast zijn legeskosten verbonden aan het in behandeling nemen van een
vergunningaanvraag.
De ervaring leert dat bepaalde, regelmatig voorkomende activiteiten weinig invloed hebben op de staat
van wateren en/of waterkeringen in het beheersgebied van Waterschap Rivierenland. Om de
administratieve lasten voor zowel het waterschap als voor burgers/bedrijven te verminderen, en om de
regelgeving omtrent deze activiteiten in, op, onder en boven de kern- en beschermingszones van
waterstaatswerken te vereenvoudigen, zijn voor deze veelvoorkomende, weinig risicovolle activiteiten
algemene regels opgesteld.
Door het stellen van algemene regels zijn de betreffende activiteiten niet langer vergunningplichtig,
maar dienen ze wel te worden gemeld. Aan het behandelen van een melding zijn geen legeskosten
verbonden.
Indien bij een melding blijkt dat wordt afgeweken van de in de algemene regels gestelde voorwaarden,
dienen de activiteiten alsnog conform de algemene regels te worden uitgevoerd, of dient er een
vergunningaanvraag te worden ingediend.
Wanneer sprake is van een werk waarbij zowel vergunningplichtige als meldingsplichtige activiteiten,
zoals bedoeld in deze algemene regels, worden uitgevoerd, dient voor alle activiteiten gezamenlijk een
vergunningaanvraag te worden ingediend. De aanvraag wordt dan getoetst aan de beleidsregels behorend
bij de Keur
De algemene regels behorend bij de Keur Waterschap Rivierenland 2009 hebben betrekking op de kernen beschermingszones van A-, B- en C-wateren en waterkeringen. In Bijlage 1 is uiteengezet wat hier
precies onder wordt verstaan.
Ten aanzien van de volgende verboden zijn algemene regels opgesteld:
(…)
12. Het plaatsen van een beschoeiing
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(Hieronder vallen niet beschoeiingen in gebieden met specifieke natuurdoelen (geldt niet voor het
Galgenwiel)
Kader
Op grond van artikel 3.1 eerste lid onder b van de Keur Waterschap Rivierenland 2009 is het verboden
om zonder vergunning van het bestuur gebruik te maken van de kern- en beschermingszones van een
waterstaatswerk door, anders dan in overeenstemming met de functie, daarin, daarop, daarboven,
daarover of daaronder werken of (opgaande hout-)beplantingen aan te brengen, of te hebben, dan wel
aanwezige werken te slopen of te verwijderen en (hout)beplantingen te verwijderen. Hieronder is ook
begrepen het plaatsen van een beschoeiing.
Toelichting op de algemene regel
Een beschoeiing is een oeververstevigende constructie die in voorkomende gevallen in het talud van een
water kan worden geplaatst om afkalving en instorten van de oever te voorkomen. De voorwaarden
waaraan moet worden voldaan bij het plaatsen van een beschoeiing hebben tot doel dat er zo min
mogelijk waterbergingsverlies optreedt en dat er een zo klein mogelijk effect op de doorstroming van het
betreffende water ontstaat.
Beschoeiingen zijn in gebieden met specifieke natuurdoelen niet toegestaan (geldt niet voor het
Galgenwiel). In de algemene criteria van de beleidsregels wordt beschreven dat voor bepaalde
beschoeiingen, die ecologisch verantwoord zijn, wel een watervergunning kan worden aangevraagd.
Ook is het plaatsen van een beschoeiing in een natuurvriendelijke oever met een taludverhouding van
1:2 of flauwer is niet toegestaan, omdat de stabiliteit van de oever reeds door de flauwe taludverhouding
is gewaarborgd.
Voorkomen moet worden dat een beschoeiing in de kernzone van een water wordt geplaatst om het
gebruiksareaal van een perceel te vergroten, ten koste van het profiel van dat water. Dit zou bijvoorbeeld
het geval kunnen zijn wanneer de beschoeiing wordt doorgetrokken tot aan het maaiveld en de ruimte
achter de beschoeiing wordt opgevuld met grond. Dit geldt vooral voor de wateren waarin tussen
zomerpeil en maaiveld een groter verschil dan 0,60 meter bestaat. Dergelijke constructies worden
aangemerkt als damwanden. Voor damwanden geldt een aparte algemene regel.
Omdat het effect op de waterberging en de doorstroming doorgaans zeer gering is, kunnen de
waterhuishoudkundige belangen voldoende worden gewaarborgd door het stellen van een algemene
regel.
Toetsingscriteria en voorwaarden
•

•
•

Voor het plaatsen van een beschoeiing buiten gebieden met specifieke natuurdoelen (zie bijlagen
2 en 3) en beschermingszones van waterkeringen is geen vergunning van het verbod van artikel
3.1 eerste lid onder b vereist als wordt voldaan aan de volgende voorwaarden:
1. de oever mag niet flauwer zijn dan 1:2
2. de plaatsing van de beschoeiing wordt conform principetekening 1 uitgevoerd (zie volgende
pagina);
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•
•
•
•
•
•

•
•

•

•

•

3. als de beschoeiing in de kern- of beschermingszone van de waterkering ligt, moeten de palen
van de beschoeiing grondverdringend worden aangebracht;
4. de beschoeiing wordt op zomerpeil in het talud van het water geplaatst;
5. als het hoogteverschil tussen het zomerpeil en het maaiveld ter plaatse meer is dan 0,60 meter,
dan mag de beschoeiing, gemeten vanuit het talud, maximaal 0,20 meter hoog zijn;
6. als het hoogteverschil tussen het zomerpeil en het maaiveld ter plaatse 0,60 meter of minder is,
dan mag de beschoeiing worden doorgetrokken tot aan het maaiveld;
7. de beschoeiing mag niet boven het maaiveld uitsteken;
8. de beschoeiing bestaat uit deugdelijk en niet uitlogend materiaal en aan de achterzijde
voorzien van anti-worteldoek. Gewolmaniseerd of gecreosoteerd hout of een ander uitlogend
materiaal is niet toegestaan;
9. de beschoeiing wordt op deugdelijke wijze verankerd in het achterliggende perceel, op een
zodanige manier dat geen vervorming kan plaatsvinden;
10. de melder en diens rechtsopvolgers moeten de werken in goede staat onderhouden. Dit
betekent in ieder geval dat beschadigingen en/of verzakkingen van de beschoeiing met
bijbehorende werken, het talud en/of maaiveld van de beschermingszone achter de beschoeiing
direct moeten worden hersteld, al dan niet op aanzeggen van het college van dijkgraaf en
heemraden. Hierbij wordt vooraf contact opgenomen met de toezichthouder van het waterschap.
Zijn aanwijzingen worden direct worden opgevolgd;
11. het aanbrengen van een beschoeiing in een water wordt twee weken voorafgaand aan de
uitvoering schriftelijk gemeld door middel van het meldingsformulier van Waterschap
Rivierenland of via het OmgevingsLoket Online (OLO). Het waterschap toetst de melding aan de
algemene regel en reageert binnen twee weken met een bevestigingsbrief als de melding akkoord
is bevonden. Het werk mag niet worden gestart voordat deze bevestigingsbrief is ontvangen;
12. bij de melding als bedoeld onder 11 wordt een situatietekening worden gevoegd waarop
duidelijk de locatie(s) van de te plaatsen beschoeiing en de daarbij behorende afmetingen staan
afgebeeld;
13. binnen één jaar na dagtekening van deze melding moet het werk worden gestart. Als dit niet
het geval is, vervalt het recht om van de melding gebruik te maken.
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