
 

 

Vrijdag 24 maart 2017 – visredding “aanvoersloot” V loeiweiden Lommel-Kolonie. 

 

Vorige afvissing van de vloeiweiden was, op voorstel van Gerard Jannis, met Luc Winters 
afgesproken dat bij het beëindigen van de “wetering” de LIKONA-Vissenwerkgroep alsnog in-
geschakeld zou worden om na te gaan of er vis in de aanvoersloot achtergebleven zou zijn.  

Donderdagavond 23 maart werd de aanvoersluis dichtgezet. Jos had, gezien de hoogdrin-
gendheid, enkele mensen opgetrommeld om de hele aanvoersloot af te vissen. Vrijdag 10.00u 
begonnen we er aan. Uiteindelijk konden 2 palingen (73 en 80cm), 2 baarsjes (14cm) en 2 
zonnebaarsjes (10cm) overgezet worden op de Grote Fossé. 

 

De klus was vrij snel geklaard. Daarom werd er besloten om een volgende bemonstering uit 
te voeren op de aanvoersloot naar een tweede vloeiweide iets verder op. Vorige keer hadden 
we één traject van deze sloot langs de weg de Maai bemonsterd en dat met verrassend resul-
taat. We waren benieuwd of dat verder af richting vloeiweide ook nog zo was. 
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De trajecten 1 en 2, elk over een lengte van 100m,  aangeduid op vorige figuur werden aan-
gepakt. Deze sloot was ongeveer een 2,5m breed, met op de meeste plaatsen 1m water en 
weinig modder. Hier en daar waren nog de oude begroeiing van waterplanten aanwezig. Er  
was nagenoeg  geen stroming.   
 
In de tabel krijg je een overzicht van de gevangen aantallen en soorten. Het was zeker meer 
dan de moeite waard vermits deze sloot in die zones nog nooit werd bemonsterd. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Bij de bevissing konden we vaststellen dat er veel tot vrij veel broed aanwezig was van blank-
voorn en riviergrondel. Die lieten we ook ongemoeid en werden niet verzameld. De lengteklas-
sen van de andere gevangen soorten worden naderhand op veldrapporten genoteerd en door-
gegeven aan LIKONA, Afdeling Water van de provincie en ANB. Toch wil ik even in onder-
staande tekst de lengte schetsen van alle gevangen vis.  
 
De lengte van de zeelten zaten tussen 42 en 46cm. De waargenomen exemplaren waren ei-
genaardig genoeg overwegend allemaal vrouwtjes. Zou dit te maken hebben met te veel vrou-
welijke hormonen in het water?  
 
De blankvoorns bevonden zich in lengteklassen tussen broed en 21cm. Bij de vorige bevissing 
hadden we grotere exemplaren. Vermoedelijk is deze sloot een paai- en opgroeiplaats waarna 
ze andere oorden stroomopwaarts opzoeken.  
 
Er werden, op één uitzondering van 72cm na, vooral kleinere snoekjes gevangen. Zo passeer-
den 3 exemplaren van 21, twee van 19 en 1 van 17cm op de meetplank.  
 
De karpers waren ook op één uitzondering na allemaal schubkarpers met een lengte van 56, 
65, 67 en 71cm en 49cm voor de spiegelkarper.  
 
Het bermpje had een lengte van 11cm, de kolblei 9cm, de rietvoorns 2x 16cm en 1x 15cm.   
 
Aanbevelingen: wenselijk zou zijn dat bij ruiming van deze aanvoersloot enige voorzichtigheid 
geboden is. Ook zou de huidige waterstand minstens moeten gehandhaafd worden. Op die 
manier kan deze levensgemeenschap van vissen overleven.  
 
Bij deze bedankt aan Henry Leynen, Luc Steegmans, Dirk Eerdekens, Luc Winters, Gerard 
Jannis, Rigo Ceelen en de twee mensen van de plaatselijke natuurvereniging die de waterni-
veaus in de “Wetering” netjes opvolgden. Bijkomend vind je hierbij nog enkele actiefoto’s van 
de terreinacties. Weersgesteldheid: sterke ongure, koude wind uit het oosten ± 10°C. 

 Traject 1 2 
1 Alver 3  
2 Bermpje 1  
3 Blankvoorn 55 43 
4 Karper 5  
5 Kolblei 1  
6 Rietvoorn  3 
7 Riviergrondel  9  
8 Snoek 2 5 
9 Zeelt 5 1 



 

 

De aanvoersloot van de Vloeiweiden Lommel-kolonie. 

 

Karpers van traject 1 – aanvoersloot andere vloeiweide 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Zeelt, paling (aanvoersloot) en snoek – traject 1 en 2.    


