EEN GOEDE SAMENWERKING en een gezamenlijke investering kan in de natuurvriendelijke polder leiden tot
een voor alle belanghebbenden wenselijke situatie. Vergelijk de natuurvriendelijke polder maar eens met de
daarnaast geschetste “productiepolder”, waar slechts agrarische belangen overheersen.

De natuurvriendelijke polder
Inrichting, beheer en onderhoud

schot over een langere periode uitmalen op de boezem. De

Het waterschap, de boeren, de hengelsportvereniging en de

waterplanten worden selectief gemaaid; het water kan zeker

beroepsvisser werken in de natuurvriendelijke polder samen

voor een kwart begroeid zijn, zonder dat de waterafvoer daar-

aan biologisch gezond polderwater. De overheid stimuleert

door in gevaar komt.

met subsidies het natuurvriendelijk beheer en onderhoud
door boeren. De beheersing van het waterpeil is hier afge-

Sloten en stuwen

stemd op zowel de waternatuur als de wensen van de boeren.

De sloten vervullen een belangrijke rol als leefgebied voor

Doordat de watergangen goed op diepte zijn en ook de sloten

(jonge) vis. Boeren zorgen hier voor het onderhoud. Het vee

voldoende water bergen, hoeft er minder water in- en uitgela-

vertrapt geen oevers meer en drinkt goed slootwater uit drink-

ten te worden. Het “visvriendelijke” gemaal kan het waterover-

bakken. Er treden geen problemen op als gevolg van bagger,
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Kleine modderkruiper

Bittervoorn

Grote modderkruiper

Ruisvoorn

Karper
Kroeskarper

Snoek

Zeelt

De productiepolder

Poldersloot

Snoek

Waterlelies

Driedoornige stekelbaars

overmatige kroosontwikkeling of zuurstoftekorten. Via beton-

gezond. De visstand in de hoofdweteringen bestaat vooral uit

nen bruggen kan de boer zijn percelen bereiken met zware

een evenwichtige populatie van brasem, blankvoorn, baars

machines. Mest en bestrijdingsmiddelen worden selectief

en snoek. Vissen zwemmen gemakkelijk de sloten in en uit.

gebruikt. Ook wordt een “spuitvrije zone” langs de slootkan-

Die sloten bieden de vis paai- en opgroeigebied en zijn een

ten aangehouden. De stuwen zijn voor vissen passeerbaar

permanente verblijfplaats voor plantenminnende vissoorten

gemaakt met behulp van een vistrap, terwijl de aal de polder in

als ruisvoorn, bittervoorn, grote – en kleine modderkuiper, ste-

kan trekken via de aalgoot.

kelbaars, kroeskarper en zeelt. De vis overwintert in de diepere
hoofdweteringen. Omdat de polderwateren zelf een voor de

De visstand

visserij aantrekkelijke visstand produceren, zijn visuitzettingen

De visstand in de natuurvriendelijke polder is soortenrijk en

niet nodig.
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