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Vissen op de grens van zoet en zout in oost Zeeuws Vlaanderen 
(Tekst & foto’s Richard Struijk, tenzij anders vermeld) 
 
Op zaterdag 7 juli werd een visexcursie in oost Zeeuws Vlaanderen georganiseerd door Alex Wieland, werkzaam 
bij de Natuurvereniging De Steltkluut en de Stichting Landschapsbeheer Zeeland. In totaal namen negen personen 
deel aan de excursie. Waterschap Zeeuws-Vlaanderen, het Zeeuwsche Landschap, Staatsbosbeheer en waterbedrijf 
Evides verleende hun medewerking aan deze excursie. 
 
We begonnen in het gebied de Weelkes tussen 
Clinge en Nieuw-Namen. Hier liggen meerdere 
plasjes, waaronder enkele speciaal aangelegde 
kikkerpoelen. Tijdens de excursie zijn de twee 
noordelijke plassen aan de Blomweg onderzocht. 
Op deze locatie werden baars, ruisvoorn, snoek 
en kolblei gevangen. Ook zijn een tiental larven 
van de kleine watersalamander aangetroffen. 
 

 
                         Één van de plassen nabij de Blomweg  
 
De tweede locatie was de Zandbergsche Rotte 
Kreek ten noordoosten van Hulst. Deze 
watergang bleek beschoeid waardoor het voor 
schepnetvisserij minder geschikt is. Het vissen 
met de zegen bleek ook niet erg succesvol 
doordat de bodem modderig was. Toch zijn er 
nog zes vissoorten gevangen (brasem, 
blankvoorn, pos, kolblei, baars en tiendoornige 
stekelbaars). Ook is hier palingbrood gevonden. 
Dit is koraal dat geproduceerd wordt door 
mosdiertjes (Electra crustulenta) die in brakwater 
leven. Hoewel dit mosdiertje op meerdere 
plaatsen in Nederland voorkomt, wordt het 
koraal alleen in Zeeland aangetroffen (Alex 
Wieland pers. med.) 
 
Vervolgens zijn we naar het Verdronken Land 
van Saeftinghe gegaan. Hier werden we onthaald 
door een groep laag overvliegende lepelaars. Het 
Verdronken Land van Saeftinghe behoort met 
z’n bijna 3500 hectare tot het grootste 
brakwaterschor van Europa. Het gebied bestaat 
uit zandplaten, schorren, slikken en geulen-
stelsels (kreken) en wordt beheerd door  
 
 

 
het Zeeuwsche Landschap. Het doel was om een 
zegentrek in een brakwaterkreek uit te voeren. 
Om deze te bereiken moest het schor worden 
overgestoken met meerdere zeer modderige en 
soms niet goed zichtbare geultjes. In de kreek 
werd een zegentrek over een lengte van ca 60 
meter uitgevoerd.   
 
 

 
 
 

 
    Op het schor was het soms lastig de modderige geultjes    
                    over te steken (foto’s: Y. van Scheppingen) 
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Opvallend was de hoge soortenrijkdom in 
slechts één zegentrek en het voorkomen van 
zowel zoetwater- als zoutwatervis. In totaal 
werden 11 vissoorten gevangen. Het betrof de 
volgende soorten: snoekbaars, baars, karper, 
driedoornige stekelbaars, haring,  
brakwatergrondel, zeebaars, bot, tong, kleine 
zandspiering en kleine zeenaald. Hiernaast werd 
een grote hoeveelheid garnalen gevangen.  
Baars en snoekbaars worden, ondanks dat zij als 
zoetwatervis te boek staan, vaker in enigszins 
brakke milieus aangetroffen. Door de 
overvloedige regenval van de afgelopen weken 
was het zoutgehalte in de kreek relatief laag. De 
verdwaalde karper die spartelend op een ondiep 
gedeelte werd waargenomen, had blijkbaar een 
verkeerde afslag genomen.  
 

 
        Zegentrek in het Verdronken land van Saefthinge 
                                        (foto: Y. van Scheppingen) 
 
Rond 16.00 uur vertrokken we naar de laatste 
locatie, namelijk de Wildelanden die eigendom 
zijn van Evides. Dit is een ondiepe kleine plas 
die door zandwinning is ontstaan. Hier zijn twee 
zegentrekken uitgevoerd die snoek, karper en 
zonnebaars opleverde. Het was teleurstellend om 
deze laatste uitheemse soort aan te treffen, 
temeer omdat de plas een voortplantingslocatie 
voor de rugstreeppad is. Eerder die dag had een 
voorbijganger ons al gemeld dat in pas 
geschoonde vennetjes in Clinge ook zonnebaars 
was losgelaten. Ondanks dat het een mooie vis is 
om te zien, kan zij ernstige schade aanrichten 
aan bijvoorbeeld amfibielarven.  
Tot slot is de nabijgelegen Lekebeek met het 
schepnet bemonsterd. Dit leverde enkele 
tiendoornige stekelbaarzen op en een kleine 
watersalamander. De beek staat ’s zomers vrijwel 
altijd droog waardoor hij voor vissen niet erg 
geschikt is. 
  
Al met al een zeer leuke dag die vooral door het 
bezoek aan het Verdronken Land van Saeftinghe 
veel interessante vissoorten heeft opgeleverd. 

 
        Zonnebaars 
 

 
           Brakwatergrondel 

 

 
     Bot 

 

 
Kleine zeenaald 


