
Kort na de nieuwjaarsreceptie bleek het voor Jan de 

Gier niet meer mogelijk om thuis te blijven wonen. Hij 

woont voorlopig in het Gasthuis in Gorinchem, wij 

wensen hem alle goeds en sterkte. In de afgelopen 

maanden is er niet stilgezeten. Er is veel werk verzet 

aan de schuilplaatsen voor de vissen. Op de vergade-

ring is het filmpje getoond van het elektrisch vissen bij 

de schuilplaatsen:  spectaculair veel vis. Op de website 

kun je het filmpje nog eens bekijken! Binnenkort ont-

vangen we nieuwsgierige verenigingen die ons filmpje 

hebben gezien en graag onze oplossingen in de praktijk 

komen bekijken. De toegezegde watermolen zorgde 

voor commotie: Wij dachten de watermolen even om 

te laten zetten, maar dat viel tegen!  In de eerste plaats 

moest ik een “watervergunning” aanvragen en ik moest 

een “verklaring van geen bezwaar” aanvragen bij de 

gemeente.  De watervergunning had nogal wat voeten 

in de aarde, want het Waterschap wilde weten wat wij 

precies doen op de put. Ik heb daarbij eerlijk opgege-

ven dat wij 500Kg bijvoeren en ongeveer 500 Kg lok-

voer erin smijten. De ecoloog zag daar eventueel een 

probleem in, want er zouden veel “nutriënten” in het 

water aanwezig zijn. Positief beoordeelde hij het feit 

dat er twee wellen in de put aanwezig zijn. Na mijn 

eerste melding werd ik uitgenodigd op het WSRL om 

een en ander toe te lichten. Verderop in de nieuwsbrief 

staat het resultaat van de bijeenkomst. 

gaat ook op zoek naar een vrijwilliger die in ons clubhuis 

een handje bij zou kunnen steken. Er wordt al vis gevan-

gen, zowel in de grote als de kleine put, maar ’t gaat nog 

moeizaam.  Het weer zou ook wat beter kunnen, maar de 

tijd werkt in ons voordeel !! 

Groeten,  Arie 
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Van de voorzitter 

Inmiddels is de bouw-

vergunning voor de 

watermolen aange-

vraagd.  Vanuit de ge-

meente is toegezegd 

om te kijken of er een 

potje is om de kosten 

voor het plaatsen  van 

de watermolen te be-

strijden.  De wethouder 

Voortgang watermolenproject 
In de vorige nieuwsbrief  werd de plaatsing van de water-

molen aangekondigd. Maar dat bleek niet zomaar moge-

lijk. Toen duidelijk werd wat wij wilden, moest er een 

“watervergunning” worden aangevraagd bij het Omge-

vingsloket. Om de watervergunning te kunnen krijgen 

moest de Gemeente een verklaring van “geen bezwaar” 

afgeven voor het plaatsen van de molen.  Toen de ge-

meente hierom werd gevraagd, was het antwoord dat wij 

gewoon een bouwvergunning moesten aanvragen. Wan-

neer je iets bouwt blijk je ook een “Recht van Opstal” te 

moeten vestigen.  Om alles netjes volgens de regels te la-

ten verlopen, heeft ’t Stekelbaarsje een watervergunning 

aangevraagd. Direct daarna kwam de vraag van het Water-

schap het beheerplan voor onze vijvers. Er is daarop een 

mail gestuurd met onze activiteiten rond het water. O.a 

stond hierin dat wij per jaar ongeveer 1000 Kg voer en 

lokvoer in het water gooien.  Na een aantal weken was er 

nog geen antwoord en bij telefonische navraag bleek dat 

de watervergunning voorlopig was geweigerd. De goed-

keuring van de commissie (o.a de ecoloog en de peilbe-

heerder) binnen WSRL die adviseert over het verlenen van 

de vergunningen, moest nog verkregen worden. De bij-

eenkomst van de commissie was de volgende dag en ’t 

Stekelbaarsje bood aan om daarbij aanwezig te zijn. In een 

bijeenkomst van een uur konden we duidelijk maken dat 

de extra doorstroming door de watermolen geen verkeerd 

effect op de waterkwaliteit zou hebben. (Ondertussen had 

firma Huub Verlouw er al voor gezorgd dat de molen op 

de parkeerplaats lag.) 
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Afvissen 3 december 2015 

Hier ligt de watermolen op de aanhangwagen.  En hier ligt ie voorlopig op de parkeerplaats.  

En jawel dat hielp, want op 24 februari werd ons de watervergunning toegekend. De belangrijkste zinnen uit de vergun-

ning: 

 De doorstroming van het water zal door de aanwezigheid van de watermolen verbeteren.  

 De visplas is een bestaande visplas die al 30 jaar voor dit doel wordt gebruikt. Er is geen reden om aan te 

nemen dat de waterkwaliteit in het systeem zou verslechteren door de toegenomen doorstroming van de 

plas. 

Precies wat wij zelf ook dachten!  Gelukkig wordt geen enkele verdere restrictie opgelegd met betrekking tot het bewaken 

van de waterkwaliteit door bemonstering e.d.  We gaan nu de bouwvergunning aanvragen en het recht van Opstal vesti-

gen! Onze metaaldeskundige Chris Toenders en waterwerkdeskundige Peter Swart gaan proberen de watermolen op het 

goede plekje overeind en werkend te krijgen. Hopelijk staat de watermolen aan het eind van het jaar vrolijk te draaien. 

Daarmee is dan een mooi stukje “poldertechniek” gered en hebben wij extra doorstroming van de vijvers gerealiseerd. 

In de vorige nieuwsbrief werd al melding gemaakt van het afvissen op 3 december van onze putten. Op de Algemene 

ledenvergadering presenteerde Martin Hoorweg de resultaten en hieronder staat een samenvatting van de vangsten.  Vo-

rig jaar was de hoeveelheid gevangen vis vrijwel gelijk aan de huidige vangst. In het voorjaar van 2015 is 350 kg uitgezet 

in de grote put. Dit leidt tot de conclusie dat er 350 Kg vis op natuurlijke wijze aan zijn eind is gekomen of door de aal-

scholvers opgevreten.  Uit de lijst die we hebben bijgehouden van de dode vissen kunnen we een schatting maken van 50 

Kg “natuurlijke” sterfte.  
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WAT VLIEGT ER OVER DE PUT? 

het belangrijkste: 

In vergelijking met vorig jaar zitten er veel meer blank-

voorns in de put.  Dit is rechtstreeks terug te voeren 

op onze extra voornuitzetting van vorig jaar.  Het vis-

bestand ziet er mooi gevarieerd uit, we kunnen zeggen 

dat al onze maatregelen (kooien, bijvoeren, pompen, 

beluchten, natuurvriendelijke oevers enz.)een goed ef-

fect hebben gehad. 

Er zit zoveel vis in de grote put dat er door iedereen 

een leuk visje kan worden gevangen! 

Bakken vol met gezonde brasems  

Deze keer twee veelvoorkomende zangvogels: het roodborstje en de pimpelmees! 

Roodborstje 

Roodborstjes zien er 
prachtig uit en zingen bij-
na het hele jaar door. Ze 
zingen om hun territori-
um af te bakenen en tole-
reren geen andere rood-
borstjes in hun eigen terri-
torium. Roodborstjes zijn 
vaak te vinden in tuinen. 
Wilt u er ook graag een in 
uw tuin zien? Probeer ze 
dan eens te lokken met 
wat havermout, want daar 
zijn ze dol op! 

Pimpelmees 

De pimpelmees wordt vaak verward 
met de koolmees. Toch zijn deze twee 
vrij gemakkelijk uit elkaar te houden. 
Een koolmees heeft een duidelijke zwar-
te stropdas, een pimpelmees heeft 
slechts een klein zwart streepje op zijn 
borst. Een koolmees heeft een zwarte 
kop, een pimpelmees een blauwe pet. 
De blauwe pet reflecteert ultraviolette 
straling en vrouwelijke pimpelmezen 
zien dat. Een pimpelmees die veel ultra-
violet licht weerkaatst is het aantrekke-
lijkst voor de vrouwtjes! 
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Karperproef  in de Kleine Put 

Na de algemene ledenvergadering kreeg ’t Stekelbaarsje het aanbod om een proef met nieuwe karpers in de kleine put uit 

te voeren.  We krijgen van Sportvisserij Nederland 250 Kg karpers van ongeveer een Kg per stuk die een PIT-tag in de 

buikholte hebben. Deze karpers kunnen dan individueel in hun ontwikkeling worden gevolgd.  De vereniging krijgt ook 

de daarbij horende scanner om de gevangen vissen te registreren. De precieze gang van zaken is nog niet bekend, maar 

het is de bedoeling dat alle karpers die nu in de  put zwemmen eruit gaan. Gezien het feit dat deze proef voor ’t Stekel-

baarsje geen kosten met zich meebrengt en waarschijnlijk veel informatie oplevert, heeft het bestuur gemeend akkoord te 

moeten gaan met het uitvoeren van de proef.  Wij zijn benieuwd!  

Op de foto hiernaast een netje spiegelkarpers, gefoto-

grafeerd in het vroege voorjaar van 2014, de eerste 

spiegelkarpers die in onze Kleine Put zijn gezet.  Wij 

hopen voor de proef op ongeveer dezelfde soort spie-

gelkarpers.  Deze vissen hebben bewezen dat ze uit-

stekend kunnen gedijen in onze vijver.  Tenslotte zijn 

ze zeer vaak gevangen en ze bleven groeien! De groot-

ste is zover bekend 5,3 Kg.  Door nu veel karpers uit 

te zetten is het de bedoeling dat de vissen net meer zo 

ver doorgroeien als de huidige generatie.  Wij zijn be-

nieuwd en ondertussen gaan we ze hopelijk heel vaak 

vangen. 

Om de Kleine vijver gemakkelijker te kunnen afvissen en ook om de vissers minder last te bezorgen zijn uit voorzorg de 

losse palen uit de klei getrokken. Hierbij de foto’s van de firma Baars uit Nieuwland die met zware dragline-platen voor-

kwam dat de kant kapot gereden werd.  

Mooi weer toen de kraan aan’t werk ging ! 

Het sneeuwde toen hij weer terug kwam.  Maar er lag een flink vrachtje palen op de kant.  
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Nieuwsbrief  2016 
Inmiddels is het al weer ruim 3 jaar geleden dat we begonnen zijn met de digitale nieuwsbrief.  Het besluit werd door het 

bestuur goedgekeurd op een vergadering, voornamelijk omdat een digitale nieuwsbrief goedkoper is dan een papieren 

krantje.  De adverteerders in het krantje betaalden een flink bedrag voor een hele of halve pagina advertentie. Toch was 

de exploitatie op het laatst gewoon duur, want tegen ongeveer € 750 advertentie-inkomsten stond € 1200 kosten. 

We begonnen met ongeveer 70 mailadressen en met een aantal “Logo’s” van bedrijven die door het betalen van € 10 een 

jaar lang recht hadden op het plaatsen van het logo in de nieuwsbrief.  De afgelopen drie jaar is dit niet veranderd. 

Nieuwsbrief nr 5 van het afgelopen jaar is in kleur gedrukt naar de leden gestuurd en dit kostte toch weer bijna € 400. 

Inmiddels is het aantal abonnees op de nieuwsbrief opgelopen naar 230,  maar er kunnen er nog een heleboel bij!  Om de 

nieuwsbrief toch meer kostendekkend te laten zijn nemen we de volgende maatregelen: Bedrijven die hun logo in een 

volledige jaargang laten opnemen, betalen hiervoor € 25,-.  De nieuwsbrief op papier die aan het eind van het jaar met de 

vergunningen wordt meegestuurd, wordt teruggebracht tot 1 A4-tje met daarop een webadres waar de hele nieuwsbrief 

gelezen kan worden. Dit (kleur)A-4tje kan betaald worden uit de inkomsten van de logo’s.  Ook stoppen we met het uit-

geven van een papieren vergunning voor het eigen viswater, de vispas geeft aan dat je lid bent in Arkel en de voorwaar-

den worden op de website geplaatst. De uitnodiging voor de algemene ledenvergadering komt in de nieuwsbrief (op pa-

pier). Hiermee wordt de organisatie van ’t Stekelbaarsje weer wat efficiënter, kost minder geld en is beter voor het milieu. 

Goed bezig !!!! 

Putverslag 2015  

Aan mij word wederom gevraagd een stukje te schrijven over de visputten van het afgelopen jaar. 

Om te beginnen kom ik bij ons toegang pad wat onder alle weersomstandigheden goed berijdbaar 

blijft. Wel geven de hiernaast gelegen fruitbomen een wat somber beeld. Afgelopen jaar weinig bloe-

sem dus een handje vol peren. Hier gaat de ouderdom duidelijk mee spreken. Ook de destijds aange-

legde parkeer plaatsen krijgen grote waardering van bezoekers en vissers. Het hierbij aangeplante 

hegje begint zijn doel nu ook duidelijk te bereiken. Dank zij het werk van Lex met zijn jongens van 

school de Noordhoek blijft alles onkruidvrij en in goede conditie. Vervolgens kom ik bij de tuintjes 

rondom het gebouw. Lees verder op de link: http://www.hsv-stekelbaarsje.nl/Putverslag2015.pdf 

 

  

http://www.hsv-stekelbaarsje.nl/Putverslag2015.pdf
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www.verspuybouwsystemen.nl 

Onze sponsoren Onze vergunning adressen 

         www.hs-hoveniers.nl 

Tel: (0183) 309 777 

 info@rontrex-asbest.nl  

www.wegmetasbest.nl  

Tel. 0183562013 

www.vaniperen.nl 

0183564088 

www.deblokandsepaal.nl 

Tel. 0183563044 

www.buller-bouwmaterialen.nl 

http://www.sportvisserijnederland.nl 

http://www.totalfishing.nl 

http://www.matchfishing.nl 

http://www.hsv-stekelbaarsje.nl 

http://www.martijn-maas.nl 

http://www.mijnvismaat.nl/ 

http://www.visplanner.nl/ 

http://hsvstekelbaarsjearkel.mijnhengelsportvereniging.nl/ 

Interessante websites: 

Nieuwsbrief  rechtstreeks ontvangen ?? 

mail naar   stekelbaarsjearkel@gmail.com 

Onder vermelding “nieuwsbrief ” 

Foutje in onze eigen Vergunning: 

In de voorwaarden van onze eigen vergunning staat dat 
er in maart op snoek gevist mag worden.  Dit is onjuist.  
Wij volgen hierbij de landelijke regels en dus is snoeken 
in maart VERBODEN. 

http://www.verspuybouwsystemen.nl
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http://www.wegmetasbest.nl
http://www.vaniperen.nl
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http://www.buller-bouwmaterialen.nl/
http://www.sportvisserijnederland.nl
http://www.totalfishing.nl
http://www.matchfishing.nl
http://www.hsv-stekelbaarsje.nl
http://www.martijn-maas.nl
http://www.mijnvismaat.nl/
http://www.visplanner.nl/
http://hsvstekelbaarsjearkel.mijnhengelsportvereniging.nl/
http://www.viveen.nl/
http://www.royalshadow.nl/
http://www.vdi-arkel.nl/

