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Het Oostvoornse Meer is dankzij het 
unieke forellenbestand een van onze meest 
bijzondere viswateren. Om na te gaan hoe 
de visstand er voor staat, heeft Sportvisserij 
Zuidwest Nederland begin december 2015 
een speciale monitoringsdag georganiseerd. 
Tijdens deze dag – met ruim 50 deelnemers, 
zowel vlieg- als kunstaasvissers – werden 
alle vangsten geregistreerd. 
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WERKEN AAN HET 
OOSTVOORNSE MEER Er mag 

zowel met 
de vlieg als 

met kunstaas 
worden 
gevist

VISpas

jaar opnieuw krijgt 2.000 kilo forel de vrijheid in dit 270 
hectare grote meer. De bedoeling is om daarmee op een 
bezetting van zo’n zeventig forellen per hectare uit te 
komen. In vergelijking met een forellenput is dat mis-
schien niet veel, maar daardoor is er per vis wel veel 
meer voedsel beschikbaar. De vissen zijn dan ook zon-
der uitzondering puntgaaf, kerngezond én beresterk. 

NATUURLIJK VOEDSEL
De regenboogforellen schakelen in het brakke water al 
snel over op natuurlijk voedsel: kreeftachtigen en klei-
ne visjes. De vissen groeien hierdoor als kool. Dit is een 
van de belangrijkste verschillen met forel in speciale 
forellenvijvers, waar de vissen worden bijgevoerd met 
vismeelpellets. Dat de vissen zich prima thuis voelen in 
het Oostvoornse Meer, blijkt ook uit het feit dat ze ie-
der jaar paaien. Duikster en onderwaterfotograaf Jan-
ny Bosman heeft bijvoorbeeld prachtige foto’s gemaakt 

van paaiende beekridders. Helaas komen de eitjes in 
het brakke water niet tot ontwikkeling. Maar alleen al 
het feit dat de vissen het wel proberen, geeft aan hoe 
uniek dit water is.

VLIEG EN KUNSTAAS
Op het Oostvoornse Meer mag louter met de vliegen-
hengel en kunstaas worden gevist – in beide gevallen al-
leen met één enkeltandige haak. Het is overigens geen 
gemakkelijk water. Niet alleen vanwege de relatief lage 
bezetting, maar ook door het glasheldere water. Forellen 
zijn zichtjagers met enorm scherpe ogen. Niets ontgaat 
ze – dus ook de sportvisser die niet in stealth modus 
gaat niet. Toch maken ook minder ervaren sportvissers 
met een portie doorzettingsvermogen kans op een grote 
forel. Zeker met een klein plugje of lepeltje zijn goede 
vangsten mogelijk. Vanaf de kant, de dammetjes of 
vanuit de bellyboat. 

Sportvisserij Zuidwest Nederland, de visrecht-
hebbende van het Oostvoornse Meer, werkt 
al jaren aan een optimaal ‘salmonidenbe-
stand’ in dit water. Het diepe, brakke, glashel-
dere en zuurstofrijke water vormt namelijk 

een ideaal milieu voor de forel. Vissen die groeien als 
kool op het natuurlijke voedsel. Het meer – dat is inge-
bracht in de VISpas – geniet dan ook een geweldige re-
putatie onder forelvissers die graag voor groot gaan. 
Vanuit heel Nederland en zelfs uit Duitsland en België 
komen sportvissers naar Oostvoorne voor de grote fo-
rellen die er rondzwemmen.

BEHEER
Naast de regenboogforel worden er ook bruine forel-
len, beekridders en zelfs zalmen uitgezet in het meer. 
‘Regenbogen’ vormen echter de hoofdmoot van de uit-
zet en worden daardoor ook het meest gevangen. Ieder 
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De onderzochte vis had louter algen in zijn maag.

RUIM 100 VISSEN
Maar hoe staat het eigenlijk met de sportvisvangsten? 
De eerste 'monitoringsdag Oostvoornse Meer' moest 
een antwoord gaan geven op die vraag. Tijdens deze 
dag werd er door ruim vijftig sportvissers gevist om te 
proberen inzicht te krijgen in de vangsten en formaten 
van de gevangen vissen. Ook werd de maaginhoud van 
een grote vis onderzocht. Dit om na te gaan wat precies 
het menu vormt van de forellen. Het antwoord moeten 
we je helaas schuldig blijven: de vis had louter algen in 
zijn maag. Je zou overigens denken dat zo’n onderzoek 
gezien het enorme oppervlak van het water, niet veel 
zoden aan de dijk zet. Maar schijn bedriegt! Zo werden 
er tijdens deze dag meer dan honderd forellen gevan-
gen. En dat geeft een goede indicatie van de visstand.

BRUINE FOREL
Opvallend was bijvoorbeeld het aandeel bruine forel in 
de vangsten. Van deze soort – waarvan er jaarlijks veel 
minder worden uitgezet dan regenboogforellen – werd 
aanvankelijk gedacht dat ze niet of nauwelijks vang-
baar zouden zijn. Blijkbaar is dat dus niet het geval. In-
teressant was ook dat de vissen die enkele dagen eer-
der nog waren uitgezet, zich al snel over het hele meer 
blijken te verspreiden. Op grond van de resultaten van 
deze eerste dag kan in ieder geval worden geconclu-
deerd dat er nog steeds een goed bestand aan forel in 
dit unieke water zwemt. 

GESLAAGD
Omdat het een momentopname is, wil Sportvisserij 
Zuidwest Nederland dit onderzoek vanaf nu jaarlijks in 
dezelfde periode gaan herhalen. Hoe vaker je dit doet, 
hoe meer je uiteindelijk te weten komt. En hoe beter je 
het visstandbeheer kunt afstemmen op de wensen van 
de sportvisser. De eerste monitoringsdag was, mede 
dankzij de vele enthousiaste vrijwilligers, een geslaagd 
evenement. Daaruit kan ook worden geconcludeerd dat 
het Oostvoornse Meer nog steeds een uniek viswater is 
waar je fantastische avonturen kunt beleven. Grote fo-
rellen op groot water in eigen land en dat gewoon met 
je VISpas!

>> CATCH & RELEASE

Op Oostvoorne geldt het catch & release principe. De duidelijke vergunnings-
voorwaarde dat iedere forel levend en zo snel mogelijk weer terug moet, 
maakt handhaving een stuk eenvoudiger en is de beste garantie dat de vissen 
ongestoord kunnen uitgroeien tot megaformaat. Hierdoor is het Oostvoornse 
Meer het enige water ter wereld waar je voor zeer weinig geld – met je VISpas 
– de grootste regenboogforellen kunt vangen.

OP DE MONITO-
RINGSDAG WER-
DEN MEER DAN 
100 FORELLEN 
GEVANGEN

ZOETER
Toch is het niet een en al hosanna. Doordat het meer 
niet in open verbinding staat met de zee, werd het door 
regenval de laatste jaren namelijk steeds zoeter. Dit 
zorgde voor een hoop ellende in de vorm van algenbloei 
en waterplantenoverlast. Dat is niet alleen een pro-
bleem voor de forellen en daarmee de sportvissers, maar 
ook voor de vele duikers er graag komen. Sinds enkele ja-
ren wordt daarom – mede op aangeven van Sportvisserij 
Zuidwest Nederland – zout water het meer ingepompt. 
Zo stijgt het zoutgehalte en is dat inmiddels bijna weer 
op het oude niveau. Duikers melden dat de bodem scho-
ner wordt en dat ze weer meer vis tegenkomen. Ook vis 
die met het zoute water mee komt. Zo wordt er geregeld 
bot gevangen in het Oostvoornse Meer.


