“Visarm” stadwater

Een stukje natuur in de stad
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Visrijk stadswater
Inrichting, beheer en onderhoud

Hierdoor komt het vuile rioolwater nooit in het stadswater

In het visrijke stadswater zorgen de gemeente, het water-

terecht. Ook het inlaatwater uit het kanaal is schoon, omdat

schap en de hengelsportvereniging samen voor “een stukje

het eerst gezuiverd wordt door een zogenaamd “helofy-

natuur in de stad”. De gemeente heeft het oude rioolstel-

tenfilter”, waar riet en biezen de meeste verontreinigingen

sel vervangen door een nieuw, gescheiden rioolsysteem.

opnemen.
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IN HET VISRIJKE STADSWATER wordt geïnvesteerd in aantrekkelijk en biologisch gezond water. Het visrijke
stadswater is een plezierig rustpunt voor de stadsbewoners: de natuur komt dichter bij huis. Het visrijke
stadswater contrasteert duidelijk met het daarnaast geschetste “visarme” stadswater, waar afvoer en berging
van regen- en rioolwater als belangrijkste functies worden gezien.

Het waterschap en de gemeente zorgen er samen voor, dat

len blad verwijderd uit het water. Het water ruikt fris en oogt

het water op diepte blijft. Zowel de vijver als de sloten worden

natuurlijk en schoon. Er is voldoende plaats voor natuur en

geregeld gebaggerd. Door de natuurlijke, geleidelijk aflopende

recreatie; ook de hengelaar kan er een hengeltje uitgooien.

oevers vormt deze diepte geen gevaar voor aan het water
spelende kinderen. De ruige, natuurlijke oevers worden maar

De visstand

twee keer per jaar gemaaid en herbergen een grote variatie

De visstand is soortenrijk en gezond. Vissterfte vindt niet

aan planten en dieren. De kale, harde kade wordt voorzien van

plaats. Doordat nauwe duikers zijn vervangen door bruggetjes,

drijvende eilandjes met doorgroeiende waterplanten; deze

kan de vis vrij van en naar de sloten zwemmen. In de grote vij-

“floatlands” zijn ‘s zomers een lust voor het oog.

ver kan de vis overwinteren in het diepste deel, waar wel twee
meter water staat. De vis vindt tussen de waterplanten paai-

De gemeente wordt door vrijwilligers van de hengelsport-

en opgroeigebied. In de rietkragen zwemmen grote ruisvoorns

vereniging een handje geholpen met het verwijderen van

en jagen jonge snoeken. In de heldere, rijk begroeide sloten zie

zwerfvuil. Door de burgers goed te informeren over vermesting

je ’s zomers zeelten paaien en bittervoorns zwemmen. Omdat

en overlast door ratten, is het voeren van eendjes beperkt tot

het water zelf een goede visstand voortbrengt, hoeft er geen vis

een handje brood. In de herfst wordt zoveel mogelijk ingeval-

te worden uitgezet.
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