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1 De Cocksdorp (Texel)
Maatregel: Vishevel
Met een pompje wordt een lokstroom
gecreëerd vanuit de polder richting het hogere
peil (boezemwater/Waddenzee). De vissen
volgen deze stroom en verzamelen zich in
een opvangbak. Als de hevelleiding vacuüm
gezogen wordt, stroomt het water met de
vissen vanuit de opvangbak de polder in.

als een vis in’t water
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Bittervoorn
De bittervoorn wordt gevonden in
schoon zoet water met voldoende
zoetwatermosselen, waarin de
eitjes worden afgezet.

2 Gemaal De Helsdeur
Maatregel: “Visbrievenbus”
Het gemaal en de spui-inrichting fungeren als
een enorme lokstroom van zoet water richting
de Waddenzee. De vissen die zich aan de
zeezijde verzamelen kunnen gedurende korte
perioden per dag via de (rechtopstaande)
brievenbus onder het gemaal door zwemmen.

Spiering
Van de soort spiering leeft een deel op zee
en het wad en komt een deel voor op het
binnenwater. Voor het in stand houden van de
soort is het noodzakelijk dat beide soorten zich
kunnen vermengen.
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Driedoornige Stekelbaars
De driedoornige stekelbaars start zijn leven in
een poldersloot en wil graag naar het wad om
zich te voeden met garnalen en wadpieren.
Vervolgens keert hij terug naar de poldersloten om zich te vermenigvuldigen.

3 Gemaal Balgdijk
Maatregel: Vissluis
Het gemaal Balgdijk had een loze ruimte
die gebruikt kon worden als vissluis. Door
een lokstroom van zoet water naar het
Balgzandkanaal zwemt de vis de vissluis binnen.
De afsluiter aan de andere kant gaat open en
de vis kan de polder inzwemmen.
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4 Gemaal Schagerkogge
Maatregel: Visinlaat
Met een lokstroom worden vissen de inlaat in
gelokt aan de zijde van de boezem (hoog peil).
Nadat de inlaat gesloten wordt, opent een
afsluiter aan de zijde van de polder (lager peil).
Vissen stromen mee naar het lager gelegen
gebied.

Zeelt
De zeelt is een vrij grote schuwe vis die zich het
liefst schuilhoudt tussen dichte waterplanten. In
de schemering komt hij pas te voorschijn.

7

5 Gemaal De Waakzaamheid/Braaksluis
Maatregel: Aangepast sluisbeheer
Hoewel de gemaalpompen van De
Waakzaamheid visvriendelijk zijn, is er vrijwel
geen vismigratie. Als oplossing is het beheer
van de Braaksluis aangepast. Met hulp van de
Provincie Noord-Holland kunnen trekvissen nu
bij ochtend- en avondschemer via de sluis het
gemaal passeren.

Snoek
De snoek is de belangrijkste
roofvis van het zoete water.
Voortplanten doet hij in het
vroege voorjaar en het liefst
op ondergelopen grasland.
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Aal
De aal is een bedreigde diersoort in
Nederland. De aal wordt in de NoordHollandse polders na ongeveer 6 à
7 jaar volwassen en wil dan weer
naar de Sargassozee om zich
voort te planten. Hiervoor
legt hij wel 6000 km af.
6 Stuw Neksloot
Maatregel: De Wit passage
De vispassage is een waterverbinding tussen 2
peilgebieden, waarbij de stroomsnelheid wordt
gereduceerd door een aantal opeenvolgende
schotten met smalle doorzwemopeningen.
Vissen uit het stedelijk gebied van Heemskerk
kunnen de stuw passeren naar bovenstrooms
paaigebied.

Schoon water
Het hoogheemraadschap werkt aan
schoon en gezond water. Voor schoon
water is een goede ecologie belangrijk:
plantjes en beestjes moeten volop aanwezig zijn. Ook vissen zijn belangrijk.
Daarom nemen we maatregelen voor
een goede, evenwichtige visstand in ons
beheergebied.

Rivierdonderpad
De rivierdonderpad komt hier en daar in het
beheergebied voor, op plekken met een
stenige ondergrond. Van nature kennen we dat
niet in Noord-Holland, maar oevers worden
soms versterkt met stortstenen en vroeger met
puin. Daar vindt de rivierdonderpad zijn soms
kleine leefgebied.

om voedsel te zoeken, zich voort te
planten in ondiepe slootjes of om een
strenge winter door te komen in de
diepere delen van een polder. Sommige
vissoorten zwemmen zelfs van zoet naar
zout water en weer terug om zich voort
te planten.

Blokkades voor vis

Het beheergebied van HoogheemVissen willen zwemmen
raadschap Hollands Noorderkwartier
Vissen willen zich vrij kunnen bewegen
is omringd door veel water waar veel
door alle wateren zoals sloten, plassen
vissen in zwemmen: de Noordzee, het
en meren. Ze gebruiken het hele gebied IJsselmeer en het Noordzeekanaal. Door

7 Gemaal Warder
Maatregel: Nog in onderzoek
Een tweezijdige verbinding maken tussen
Polder De Zeevang en het Markermeer, zodat
de polder fungeert als “kraamkamer” voor het
Markermeer.
Kleine modderkruiper
De kleine modderkruiper heeft 6 korte
tastdraden waarmee hij ’s nachts zijn voedsel
kan opsporen. Overdag graaft hij zich in en
komt alleen z’n kopje boven het zand uit.

deze ligging is het gebied bij uitstek
geschikt voor migrerende vissen zoals
de driedoornige stekelbaars, de paling
en de spiering, maar dan moeten die
vissen het gebied wel binnen kunnen
komen! Dijken, sluizen, gemalen en
stuwen vormen knelpunten die de weg
voor vissen blokkeren.

Oplossing: vismigratie
Voor de vissen is het van belang dat zij
vrij kunnen zwemmen in ons gebied.
Daarom verhelpen wij knelpunten voor
de vissen. Dit doen we door de aanleg

van vispassages en het visvriendelijk
beheer van sluizen. Inmiddels zijn
de kanalen voor de vissen in ons
beheergebied hierdoor voor een groot
deel toegankelijk.
De komende jaren gaat het hoogheemraadschap door met de aanleg
van vispassages, met name tussen
de kanalen en de polders zodat het
gehele beheergebied toegankelijk
wordt voor de vissen. Daarnaast
worden voorzieningen voor visgratie
meegenomen in alle nieuw te bouwen
gemalen of stuwen.

We maken ons water
aantrekkelijk
Ook bij de inrichting en het onderhoud van watergangen (zoals sloten,
kanalen, vaarten en meren) houdt het
hoogheemraadschap rekening met
de vissen. Dat doen we bijvoorbeeld
door de aanleg van natuurvriendelijke
oevers, regelmatig baggeren en kroos
verwijderen. We laten waterplanten
staan waar dat kan.

Samenwerken
Om een gezond leefmilieu voor

vissen te creëren, werkt het hoogheemraadschap samen met vertegenwoordigers van de sport- en beroepsvissers en natuurbeheerders in een
speciaal overlegplatform: de Visstandbeheercommissie (VBC). Binnen de
VBC maken we verder afspraken over
de gewenste visstand en hoeveel vis
waar gevangen mag worden. Daarmee
zorgen we gezamenlijk voor een goede
en gevarieerde visstand.
Kijk voor meer informatie ook op
www.hhnk.nl/vismigratie

