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Aanleiding 

Langs de Mark en de Vliet zijn in het verleden voor vissen diverse paaigeulen aangelegd. In de huidige 
situatie is een aantal van deze paaigeulen behoorlijk dichtgegroeid en/of dichtgeslibd. Deze paaigeulen zijn 
vaak vrij smal en hebben een redelijk intensief onderhoud nodig om ze voldoende open te houden. Over het 
ecologisch functioneren van de paaigeulen is weinig bekend. De verwachting is dat de paaigeulen, zeker de 
smallere, maar matig functioneren als paaigebied. Naast het snel dichtgroeien ervan, zijn er door 
beschaduwing nauwelijks onderwaterplanten aanwezig in de paaigeulen en bestaat de vegetatie 
hoofdzakelijk uit riet. Bovendien ontbreekt in de meeste gevallen een flauwe oeverzone en is de overgang 

land-water daardoor vrij abrupt.   
Al met al is het merendeel van de paaigeulen niet optimaal aangelegd voor de functie waarvoor zij bedoeld 

zijn; paai- en opgroeigebied voor vissen. De kosten om deze paaigeulen nog enigszins te laten voldoen zijn 
hoog en staan waarschijnlijk niet in verhouding tot wat het oplevert (niet kostenefficiënt). Daarom is 
gevraagd aan de afdeling Kennis & Advies om een advies uit te brengen over hoe we in de toekomst om 
moeten gaan met de paaigeulen langs de Mark en de Vliet. Oftewel een keuze te maken in effectieve 
paaigeulen die we moeten handhaven en paaigeulen die we niet meer gaan onderhouden. In deze memo is 

hiertoe een eerste aanzet gemaakt in de vorm van een plan van aanpak met daarbij een aantal criteria om te 
komen tot een goed onderbouwde keuze.  
 
Plan van aanpak 
In Geoweb kan de ligging van de paaigeulen geraadpleegd worden via de legger vaarwegen. Om een goed 
onderbouwde keuze te kunnen maken welke paaigeulen we handhaven en welke we niet meer gaan 

onderhouden, zijn onderstaande criteria opgesteld.  
 

- Ligging van de paaigeulen. Is er sprake van een evt. “overaanbod” aan paaigeulen op bepaalde 
locaties? Of worden wellicht (grotere) paaigebieden aangelegd in de nabije toekomst die beter zullen 

gaan functioneren? Dan de keuze maken om, in combinatie met de overige criteria, paaigeulen te 
laten vervallen. 
 

- Afmetingen van de paaigeulen. Wat moeten de minimale afmetingen (van met name de breedte) zijn 
van de paaigeulen, om de onderhoudsfrequentie beperkt te laten zijn? De paaigeulen die niet voldoen 
aan deze afmetingen niet meer onderhouden, tenzij in de omgeving geen/nauwelijks andere 
paaiplaatsen beschikbaar zijn en/of de huidige waarde van die paaigeulen hoog is. Er kan dan voor 
worden gekozen om de betreffende paaigeul(en) te optimaliseren (o.a. verbreden) en zo de 
onderhoudsfrequentie terug te brengen.  

 

- Huidige waarde van de paaigeulen. Zijn er misschien paaigeulen waarvan bekend is dat deze 
niet/nauwelijks gebruikt worden voor de functie waarvoor deze aangelegd zijn? Wanneer ook aan de 
andere criteria wordt voldaan (er liggen al veel paaigeulen in de nabije omgeving en de afmetingen 
van de paaigeulen zijn beperkt) dan deze paaigeulen afstoten. Wanneer er in de omgeving geen 
alternatieve paaigeulen liggen, kan er ook voor worden gekozen om de betreffende paaigeul(en) te 

optimaliseren, zodat deze beter gaan functioneren als paaiplaats.  
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Bovenstaande criteria moeten altijd in combinatie met elkaar worden bezien. Middels een scoresystematiek 
kunnen de paaigeulen op grond van de criteria beoordeeld worden. Naast deze criteria liggen er enkele 
documenten die wellicht bruikbaar zijn om tot een goede keuze te komen. Het gaat om de memo “Monitoring 
met kantonniersogen” (2001) en het rapport “Afvissen paaigeulen en paaipoelen gelegen langs de Mark nabij 
Breda” (2011). In deze documenten zijn verschillende paaigeulen beoordeeld en zijn tevens aanbevelingen 

gedaan om de paaigeulen beter te laten functioneren. Ook dienen de mensen van de afdeling Onderhoud 
(o.a. de cultuurtechnisch medewerker) te worden geraadpleegd voor de huidige stand van zaken omtrent de 
paaigeulen en hun gebiedskennis.  
 
Middels bovenstaande aanpak zal meer duidelijk worden over het al dan niet handhaven van de paaigeulen. 
De verwachting is echter dat nog niet voldoende informatie beschikbaar is om een definitieve keuze te 
maken. Daarvoor ontbreekt het aan informatie over het huidige functioneren van de paaigeulen als paai- en 

opgroeigebied. Om hier meer inzicht in te verkrijgen is het wenselijk om in 2014 een aantal paaigeulen te 
onderzoeken. Aan de hand van dit onderzoek kan meer gezegd worden over het huidige gebruik van de 
paaigeulen als paai- en opgroeigebied en kan er een beter onderbouwde keuze gemaakt worden.  

 
   


