

Visvijver Bunderspark te Veghel
Algemene beschrijving
Coördinaten:
Grootte:
Max. diepte:
Gem. breedte:
Watertype:
Opgenomen in:
Naam HSV/HSF:
Plaats HSV/HSF:

51.62505494469808, 5.562219715118446
0,3 ha
1,5 meter
20 meter
stadsvijver
Alleen in verenigingslijst van viswateren
Veghelse HSV
Veghel

Visrecht
Verhuurder visrecht:
Visrecht hengelsportvereniging:

Gemeente Veghel
vereniging is eigenaar van het visrecht

Huidige ecologie & milieu
Waterplantenbedekking zomer:
Totaal waterplanten
Bovenwaterplanten:
Drijfbladplanten:
Onderwaterplanten:

15 %
5%
5%
5%

Milieu overig:
Doorzicht:
Bodemsoort:
Bagger:
Vismigratie
mogelijk:

Meest gevangen vissoorten:
< 40 cm
Veen
10 - 25 cm
Nee
karper

Viswatertype:

Blankvoorn-brasem viswatertype

zeelt

blankvoorn

Sportvisserij
Meest gewaardeerd door de sportvisser
belangrijk jeugdviswater
viswater in de bebouwde kom
veel verschillende vissoorten
Belangrijkste knelpunten sportvisserij:
geen, het is prima viswater!
Gewenste maatregelen sportvisserij:
Uitzet graskarper
Bekrijten
jeugd

recreatievisser

Sportvisserij
Omschrijving
wedstrijdtraject(en)
Bijzondere regels
Aanwezige
voorzieningen

Aantal vissers per dag
gedurende zomerperiode

geen
Verboden vis mee te nemen

l
l
l

Visserijbeheer
Vissterfte:
(laatste 5 jaar)

Visuitzettingen:
(laatste 5 jaar)
Visonttrekking:
Is er een visserijkundig
onderzoek uitgevoerd?
Overige/bijzonderheden

werkdag: 10
weekend: 15
topdag: 20

Jaartal
2018
2018
2018
Jaartal
2018
Nee
Ja

Vissoort(en)
karper
karper
brasem
Vissoort
karper

Aantal/kg
13 stuks
4 stuks
1 stuks
Omschrijving (Aantal/kg)
150 kg, 800 - 1200 gram per

Omschrijving
jonge karper tot 800 grram
Karper tussen 2 en 4 kg
n.v.t.
stuk

geen

Wensen/actieplan komende 5 jaar
Wensen
Dit viswater actief met de jeugd gaan bevissen.
Actieplan:
Jaartal
Omschrijving
(laatste 5 jaar)
2018
Visuitzetting gericht op zowel vaste stok als feeder of karperhengel. De jeugd een goede visvijver te
bieden met voldoende
" kleine" vis zodat deze goed te vangen en te landen zijn.
De keuze voor dit viswater aan te merken als jeugdviswater is de jeugd te stimuleren deze sport te
beoefenen. De vorm en diepte van dit water past beter bij onze jonge hengeleaars de kneepjes van
deze sport in de vingers te krijgen. Sinds de baggerwerkzaamheden in 2016 en 2017 zien we
mogelijkheden de vijver met meer vis te bezetten en aantrekkelijker te maken voor de sportvisser.
Uiteraard zijn andere leden van onze hengelsportvereniging welkom.
Er werden in de winter 150 spiegel karpers in samenwerking met SVN uitgezet. Daarnaast werd in
het voorjaar nog eens 100 giebeltjes op de vijver uitgezet dit in samenwerking met de Slothoeve
vijvers.

Overige bijzonderheden

2019
2020
2021
2022
geen

Vanaf eind maart is gestart met bijvoeren om de karpers in conditie te houden.
geen
geen
geen
geen

