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Vissen in de Noord-Oostpolder 
Tekst: J.E. Herder 
Foto’s: R. Cornelissen 
 
Op zaterdag 11 oktober 2008 is de laatste excursie van dit jaar in Flevoland gehouden in en rondom Urk. Het 
doel van de excursie was gegevens verzamelen voor de online vissenatlas van Flevoland. (zie 
www.visseninflevoland.nl) 
 
Omdat Flevoland een relatief jonge provincie is, 
valt er nog veel te ontdekken. Zo is er is nog 
weinig bekend over de verspreiding van 
verschillende vissoorten in Flevoland. De 
Noordoostpolder is ouder dan Oostelijk- en 
Zuidelijk Flevoland en omdat de polder direct 
grenst aan het achterliggende “oude land” is de 
kans op bijzondere soorten groter. Dat bleek 
ook tijdens de excursie. 
 
Allereerst is er gevist aan het Toppad, dit is een 
natuurgebiedje van het Flevolandschap tussen de 
bebouwing in Urk. Het betrof een grote en 
enkele kleinere vrij ondiepe plassen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De vangsten hier vielen enigszins tegen. In de 
grote plas werd alleen karper gevangen. De 
omringende slootjes bevatte een meer diverse 
visgemeenschap: kleine modderkruiper, zeelt, 
ruisvoorn, blankvoorn, tiendoornige- en 
driedoornige stekelbaars. 
 
Vervolgens zijn we naar “het watervalletje” 
gegaan. Dit is een waterinlaat vanuit het 
IJsselmeer. Dergelijke inlaatpunten zijn altijd 
kansrijk. Andries Post wist te vertellen dat er in 
zijn jeugd nog massa’s glasaal tegen de stroming 
in de waterval op kroop. Helaas is dit inmiddels 
verleden tijd. De vangsten waren wel 
spectaculair, naast de algemene soorten vingen  

 
we kleine modderkruiper, rivierdonderpad, 
paling, alver en heel veel jonge windes. De  
vangsten laten zien hoe belangrijk dergelijke vrij 
passeerbare (1-richting weliswaar) inlaatpunten 
zijn.  
 
De dag is afgesloten bij het gemaal van 
Tollebeek. Rond dit gemaal liggen enkele smalle 
en enkele brede watergangen. Een aantal 
schepnetvissers was aan de ene kant van het 
gemaal bezig toen schepnetvissers aan de andere 
kant opmerkten dat er vanuit een duiker met 
veel geweld vissen wegschoten. Ze wisten snel 
hun netten voor de duiker te plaatsen. Dit 
resulteerde in de vangst van een hele school 
giebels die zich in de duiker hadden verstopt en 
door het geplons aan de andere kant de duiker 
uit probeerden te vluchten. Er zaten exemplaren 
tussen van respectabel formaat (>30cm).  
 
In totaal zijn er maar liefst 15 vissoorten 
gevangen tijdens deze excursie. Een uitzonderlijk 
hoog aantal voor Flevoland! De vangsten en het 
mooie weer maakte deze excursie tot een zeer 
geslaagde dag en een mooie afsluiting van het 
vissen in Flevoland voor 2008. 
 


