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Aanleiding 
De afdeling Onderhoud heeft vanaf volgend jaar een beperkt budget voor het onderhoud van de paaigeulen. 
Gevolg hiervan is dat niet aan alle paaigeulen het gewenste onderhoud meer kan worden gepleegd. Dit 
maakt het noodzakelijk om een keuze te maken in paaigeulen die nog wel (optimaal) zullen worden 
onderhouden en paaigeulen waaraan geen onderhoud meer zal worden gepleegd.  
Eerder is al een memo (d.d. 22 oktober 2013) opgesteld t.b.v. de beoordeling van de paaigeulen. Daartoe 
zijn criteria opgesteld om een goede keuze te kunnen maken voor het al dan niet handhaven van de 

paaigeulen. Het gaat daarbij om de volgende criteria: de ligging van de paaigeul, de afmetingen van de 
paaigeul en de mate van functioneren als paai- en opgroeigebied.    

Omdat men dit jaar nog moet weten welke paaigeulen behouden en dus ook onderhouden moeten worden, is 
er een keuze gemaakt in te behouden paaigeulen o.b.v. de ligging en de afmetingen van de paaigeulen. 
Omdat het onderzoek naar het functioneren van een aantal paaigeulen als paai- en opgroeigebied pas 
volgend jaar zal plaatsvinden, kunnen de resultaten daarvan vanzelfsprekend niet meegenomen worden bij 
het maken van de keuze.    

Samen met de cultuurtechnisch medewerker van afdeling Onderhoud (vaarwegen) is op basis van de 
genoemde criteria gekeken welke paaigeulen het beste behouden kunnen blijven en welke er zullen worden 
afgestoten. Hieronder is per paaigeul hiervan het resultaat weergegeven. Daarnaast is nog een prioritering in 
onderhoud aangegeven, voor het geval het budget niet toereikend is om alle te handhaven paaigeulen te 
onderhouden.  
 

Beoordeling paaigeulen 

1. Paaigeulen in de Mark bij Breda (hectometrering 090121 – 090261), linker- en rechteroever: deze 
paaigeulen zijn vrij breed en voorzien van grove steenbestorting of een houten damwand. Hier groeit 

geen riet en er lijkt geen of nauwelijks begroeiing in de paaigeulen aanwezig te zijn. Onderhoud is 
dan ook nog nooit gepleegd aan deze geulen. Daarom kunnen deze paaigeulen sowieso behouden 
blijven.  

2. Paaigeul in de Mark direct ten zuiden van het Markkanaal (hectometrering 090311), linkeroever: ook 

deze paaigeul is vrij breed en voorzien van grove steenbestorting. Onderhoud aan de geul is nog 
nooit gepleegd. Hier is echter wel wat begroeiing aanwezig, zodanig dat deze zelfs deels lijkt dicht te 
groeien. Onderhoud zal daarom op termijn moeten plaatsvinden. Omdat het een vrij brede geul is die 
daardoor een minimaal onderhoud vraagt, is het advies om deze te behouden. 

3. Paaigeul in de Mark direct ten noorden van het Markkanaal (hectometrering 090382), rechteroever: 
in deze paaigeul ligt altijd veel veek en de geul dient daarom in de praktijk tevens als vuilvang. Hier 
is hoofdzakelijk rietbegroeiing aanwezig. De geul groeit vrij snel dicht. Omdat deze paaigeul aan de 

monding van het Markkanaal ligt, waar in zijn geheel geen paaigelegenheid beschikbaar is, is het 
goed om deze paaigeul te behouden. Ook vanwege de “functie” die de geul heeft als vuilvang, ligt het 

voor de hand deze te behouden.  
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4. Paaigeulen bij Terheijden, aan de zuidzijde van de Mark (hectometrering 090451 – 090541), 
linkeroever: dit zijn zeer smalle paaigeulen, waardoor deze snel dichtgroeien. Om deze geulen goed 
te laten functioneren als paaiplaats, is intensief onderhoud nodig. Omdat ten zuiden van deze 
paaigeulen een nieuw, groot gebied (de Vierde bergboezem) is ontstaan dat tevens als paaiplaats 
kan dienen, is hier al ruim voldoende compensatiegebied aanwezig, wanneer de genoemde 

paaigeulen zouden vervallen. Bovendien is er aan deze zijde van de Mark ook al een paaipoel 
aanwezig, evenals en reeks paaigeulen aan de overzijde van de Mark. Kortom: er is in potentie 
relatief veel paaigelegenheid aanwezig in dit deel van de Mark, waardoor de noodzaak om de 
genoemde paaigeulen te behouden komt te vervallen.  

5. Paaigeulen bij Terheijden, aan de noordzijde van de Mark (hectometrering 090502 – 090572), 
rechteroever: deze paaigeulen zijn een stuk breder dan de paaigeulen aan de zuidzijde van de Mark 
en daardoor zal het benodigde onderhoud iets minder intensief zijn. In de geulen verzamelt zich 

veek, wat er af en toe uitgehaald moet worden. Vanwege de grotere afmetingen van deze geulen ligt 
het voor de hand deze wel te behouden. Daarbij liggen deze geulen langs de kern van Terheijden; 

het niet meer onderhouden van deze geulen zal zeker op veel weerstand stuiten van omwonenden.   

6. Paaigeul in de Mark ten westen van Terheijden (hectometrering 090632), rechteroever: deze 
paaigeul is vrij breed; onderhoud is hierdoor niet heel frequent nodig. Daarom deze paaigeul 
handhaven. 

7. Paaigeulen in de Mark ten oosten van de A16 (hectometrering 090711 – 090821), linkeroever: deze 
paaigeulen zijn smal en daarom vragen zij een vrij intensief onderhoud. Omdat in de directe 
omgeving al veel paaigeulen liggen, is het advies deze geulen te laten vervallen. 

8. Paaigeulen in de Mark ten oosten van de A16 (hectometrering 090831 – 090871), linkeroever: deze 
paaigeulen zijn eveneens smal en vragen daarom vrij intensief onderhoud. Om toch een aantal 
paaigeulen te behouden in dit gebied, is het advies om deze wel te handhaven, ook omdat ze nog 
recentelijk (in 2011) zijn uitgebaggerd.  

9. Paaigeul aan de noordzijde van de Mark, ten westen van de A16 (hectometrering 090992 – 091092), 
rechteroever: deze paaigeul is heel smal. Aan de overzijde ligt een bredere paaigeul en verschillende 
paaipoelen. Omdat ter plaatse al voldoende paaigelegenheid is, wordt geadviseerd deze smalle 
paaigeul te laten vervallen. 

10. Paaigeul aan de zuidzijde van de Mark, ten westen van de A16 (hectometrering 091021 – 091041), 
linkeroever: deze paaigeul is een stuk breder dan die aan de overzijde. Omdat de smallere paaigeul 
aan de overzijde komt te vervallen, wordt geadviseerd deze paaigeul te behouden, ook omdat deze 

nog recentelijk (in 2011) is gebaggerd.  

11. Paaigeul in de Mark ten oosten van de Hazeldonkse Zandweg (hectometrering 091192 – 091242), 
rechteroever: deze paaigeul is iets breder en dieper dan de paaigeul die hier gelijk benedenstrooms 
van ligt en er zit minder bagger in. Aan deze geul is nog nooit onderhoud gepleegd en de geul lijkt 
nog redelijk open. Omdat het benodigde onderhoud aan deze paaigeul minder intensief zal zijn dan 
aan de paaigeul die hier benedenstrooms van ligt, wordt geadviseerd deze paaigeul te behouden. 

12. Paaigeul in de Mark ten oosten van de Hazeldonkse Zandweg (hectometrering 091252 – 091292), 
rechteroever: deze paaigeul is smaller en ondieper dan de geul hier gelijk bovenstrooms (nr. 11) 
van. Er zal dan ook intensiever onderhoud nodig zijn om het functioneren van de paaigeul te 
garanderen. Omdat de bovenstroomse paaigeul gehandhaafd wordt, is hier in potentie al voldoende 
paaigelegenheid en wordt geadviseerd deze paaigeul te laten vervallen.  

13. Paaigeul Dintel (hectometrering 093142 – 093172), rechteroever: in deze paaigeul verzamelt zich 
veel veek en dient zodoende in de praktijk ook als vuilvang. Er liggen geen andere paaigeulen in de 

directe omgeving van deze paaigeul. Daarom ligt het voor de hand deze paaigeul te behouden.  

14. Paaigeul Mark-Vlietkanaal (hectometrering 4.4 – 4.5), rechteroever: deze paaigeul is vrij smal en hier 
direct bovenstrooms van ligt een veel ruimere paaigeul. Daarom deze paaigeul laten vervallen. 

15. Paaigeul Roosendaalse Vliet (hectometrering 070262 – 070322), rechteroever: dit is een smalle 

paaigeul en vraagt daarom vrij intensief onderhoud. Hier ligt een brede paaigeul achter. Daarom de 
smalle paaigeul laten vervallen. 
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Prioritering onderhoud 

Op basis van de huidige staat van het onderhoud en de mate van belangrijkheid van de paaigeulen, is 
hieronder een prioritering gemaakt voor het onderhoud ervan.  

Prioriteit 1: 

3. Paaigeul in de Mark direct ten noorden van het Markkanaal (hectometrering 090382), rechteroever 

11. Paaigeul in de Mark ten oosten van de Hazeldonkse Zandweg (hectometrering 091192 – 091242), 
rechteroever 

13. Paaigeul Dintel (hectometrering 093142 – 093172), rechteroever 

 

Prioriteit 2: 

2. Paaigeul in de Mark direct ten zuiden van het Markkanaal (hectometrering 090311), linkeroever 

5. Paaigeulen bij Terheijden, aan de noordzijde van de Mark (hectometrering 090502 – 090572), 

rechteroever 

6. Paaigeul in de Mark ten westen van Terheijden (hectometrering 090632), rechteroever 

8. Paaigeulen in de Mark ten oosten van de A16 (hectometrering 090831 – 090871), linkeroever 

10. Paaigeul aan de zuidzijde van de Mark, ten westen van de A16 (hectometrering 091021 – 091041), 
linkeroever 


