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Pilot-Plan revitalisering verzonken legakkers. 

Geaccordeerd in de Vinkeveense vuist op 21-5-2019 
 

Inleiding:  
Vanuit Natuur en Milieuvereniging De Groene Venen wordt samen met alle stakeholders vanuit De Vinkeveense 

Vuist1 al langer aandacht gevraagd om verzonken legakkers niet weg te baggeren, maar juist te revitaliseren. In 
onze visie zijn er uitstekende mogelijkheden, die zowel voor de recreatie als voor de natuur een grote 
meerwaarde hebben. Wij hebben op verzoek van zowel de Gemeente De ronde Venen als van het Recreatieschap 

gedaan tijdens het overleg op 26 maart van dit jaar, onze ideeën en een aantal praktijkvoorbeelden hieronder 
uitgewerkt,  

 
Doel: 

Terugbrengen verzonken legakkers en verhoging natuurwaarden. 
 

Vastgesteld: 
Even ten noorden van de N201 liggen diverse oude legakkers op ca. 60 cm onder het wateroppervlak. De bodem 

van de oude legakkers is hard en er is geen begroeiing. 
 
Voorstel pilot terugbrengen verzonken legakkers: 

Slaan van lariks palen op een afstand van ca. 100 cm van elkaar, over een lengte van 50 meter en ter breedte 
van de onderwater nog aanwezige legakker (ca 100 cm) weer terug. De ruimte tussen de palen opvullen met 

snoeihout. De stapel snoeihout wordt tot boven waterniveau opgebouwd en kan dan worden vastgezet met 
staaldraad dat kruiselings aan de lariks palen wordt bevestigd. 

 
Financiële consequenties: 

Lariks paal 8 meter (geschatte levensduur 15 jaar) inclusief zetten à € 50,-. 
300 palen inclusief zetten € 15.000 voor 3 legakkers van elk 50m1.   
Uitvoeringstijd: 100 palen per dag.   

P.M. Staaldraad.       
 

Besparing: 
➢ eerder beoogde kooiconstructie of andere dure oplossingen 

➢ vervoer snoeihout naar eiland 4. 
➢ afvoer snoeihout van eiland 4. 

 
Doelstellingen: 

➢ terugbrengen legakker structuur 
➢ beperking golfslag 
➢ veilige rustplaats bieden aan sterns en andere vogels  

➢ vermindering gevaar (vastlopen) voor de recreatievaart 
➢ terugbrengen begroeiing: watermunt, kattenstaart, gele lis, kleine lisdodde 

➢ verbetering visstand 
➢ zinvol gebruik van snoeihout 

 
Overwegingen en argumenten: 

De takken bieden paai- en overlevingsmogelijkheden voor vissen. Zonder bescherming en schuilgelegenheden is 
een heldere plas snel leeggegeten door aalscholvers en futen. Aalscholvers maar ook futen en andere visetende 

soorten hebben zeker in het broedseizoen veel vis nodig. Omdat de Vinkeveense plassen helder zijn, kan een 
aalscholver er erg goed jagen en vangt hij daar veel vis. Vis die niet de kans krijgt zich te reproduceren. Om een 
evenwichtige balans te krijgen tussen predator en prooi zijn schuilgelegenheden voor vissen letterlijk van 

levensbelang. Gebleken is dat structuren vissen effectief tegen aalscholvers kunnen beschermen. 
 

Structuren bieden ook oppervlak waar algen op kunnen groeien of mossels, sponzen, hydra. Waar waterplanten 
zich aan vast kunnen hechten om te groeien. Deze bieden dan weer voedsel voor waterinsecten, slakken, 
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kreeftachtigen en vis. Voorts kan zich begroeiing ontwikkelen tussen en op het snoeihout, zowel in de vorm van 
oeverplanten als ook riet. 

 
Ambitie bij het slagen van de Pilot: 

Als de verzonken eilanden door de palen en het snoeihout een stabiel geheel vormen kan het recreatieschap 
wellicht de losgeslagen stukken riet en oevervegetatie binnen de ring van visbossen brengen waardoor de 

vegetatie een nog snellere impuls krijgt om te groeien. 
 
Uit informatie van Deltares en Bureau Waardenburg wordt duidelijk dat het van belang is om zachte structuren 

aan te brengen in de vorm van hout en planten. De structuren dienen gevarieerd te zijn en geconcentreerd, niet 
verspreid over een grote oppervlakte. Kunstmatige structuren in de vorm van gaaskooien en rifkorren zijn op 

termijn eveneens mogelijk en bieden bewezen kansen voor uitbreiding van het leven onder water. 
 

De kwabaal is een soort van de rode lijst die in de Vinkeveense plassen aanwezig is. Voor zijn voortplanting is de 
kwabaal aangewezen op ondiepe gedeelten die onderlopen of ondergelopen zijn en waar de vislarven op kunnen 

groeien. Vissenbossen kunnen de kwabaal larven helpen langer in leven te blijven. 
 

Voorbeelden van vissenbossen zijn te zien in de Houtense Plas en in Veenendaal: 
https://auhv.mijnhengelsportvereniging.nl/actueel/15785/auhv-plaatst-vissenbos-in-houten.html 
http://visserijservicenederland.nl/vissenbossen-succes-in-veenendaal/ 

http://visserijservicenederland.nl/cms/wp-content/uploads/Visionair_41_vissenbos.pdf 
 

Bronvermelding:  
- Visionair nr 43 maart 2017, Korven voor Vis  

- Nunn et al, 2010. Seasonal and diel patterns in the migrations of fishes between a river and a floodplain tributary, 

Ecology of Freshwater Fish 19(1):153-162 – January 2010. 

 

 
Locatie: Houten 

 
 
 
 
 
 
rb vv 20190508 Vs-6 
 

https://auhv.mijnhengelsportvereniging.nl/actueel/15785/auhv-plaatst-vissenbos-in-houten.html
http://visserijservicenederland.nl/vissenbossen-succes-in-veenendaal/
http://visserijservicenederland.nl/cms/wp-content/uploads/Visionair_41_vissenbos.pdf

