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Het Oldambtmeer in de Blauwestad is vanaf 
dit jaar officieel opgenomen in de Landelijke 
Lijst van Viswateren. 
Het visserijkundige onderzoek dat we in 
maart hebben uitgevoerd, wijst uit dat de 
visstand zich boven verwachting ontwikkelt. 
De sportvisserij in het meer vindt plaats 
volgens het Sportvisserijontwikkelingsplan 
voor de Blauwestad dat in 2008 gereed is 
gekomen. 

De omliggende hengelsportverenigingen staan 
te popelen om in het meer te vissen en lopen in 
de alledaagse praktijk tegen zaken aan die zij 
liever anders geregeld zien. Gevolg is dat af en 
toe een negatieve sfeer ontstaat waarin over en 
weer verwijten worden gemaakt. Dat is jammer 
en in principe niet nodig. Voor iedereen is het 
Oldambtmeer nieuw en nog volop in ontwikkeling. 
De federatie is blij dat we door een deskundige 
en positieve inbreng reeds voordat er water in 
het meer zat reeds de visrechten bezaten en als 
volwaardige partner konden meepraten over het 
beheer van de visstand en de sportvisserij in het 
gebied. 

Nu het meer is gevuld en er gevist kan worden, 
zijn de contacten met de overige partijen rond 
de Blauwestad nog steeds goed, men ziet de 
hengelsport duidelijk als toegevoegde waarde. Dat 
willen we graag zo houden. Vandaar onze oproep 
om de federatie op de hoogte te houden van de 
wensen en knelpunten die er leven. 

De federatie verzamelt deze en brengt ze, indien 
ze reëel zijn, in bij de betrokken organisaties. 
Let wel: Rome is ook niet op 1 dag gebouwd, 
sommige zaken vergen enige tijd. 

In deze nieuwsbrief geven we een overzicht van 
de vragen en wensen die sportvissers over de 
Blauwestad tot nu toe bij ons hebben neergelegd.

Vragen uit de verenigingen over de 
Blauwestad

Vraag: Is de vis in het Oldambtmeer afkomstig uit 
de kweekvijver voor waterplanten die als eerste 
is aangelegd of uit de sloten die in het meer zijn 
opgegaan?

Antwoord: Dat is moeilijk te zeggen, maar de 
verwachting is dat de vis uit de sloten komt. 
De jonge vis kan het resultaat zijn van kuit dat 
watervogels in de kweekvijver hebben gebracht.

Vraag: Wanneer is de extreme plantengroei 
voorbij in het meer?

Antwoord: Loonbedrijf Plat heeft een extra 
maaiboot ingezet om de plantengroei in 
te dammen. Wanneer de planten worden 
afgevoerd zal de bodem op een bepaald moment 
voedselarmer worden. Pioniersoorten als 
veenwortel zullen in de loop der jaren afnemen.

Vraag: Mogen bewoners van Blauwestad in hun 
eigen tuin vissen?

Antwoord: Ja, mits ze in bezit zijn van een 
geldige VISpas. Vissen ze elders in het 
gebied, dan dienen zij zich ook te houden aan 
de aangewezen visoevers.

Vraag: Mag je in een bootje tegenover 
bewoners vissen?

Antwoord: In principe mag je waar je volgens 
de geldende regels met een bootje kunt 
varen ook vissen. Algemene voorwaarde 
nr. 9 (pag 2 Lijst Viswateren) bepaalt dat 
je geen handelingen mag verrichten die 
anderen hinderen of verstoren. Het is dus niet 
toegestaan pontificaal vanuit een bootje te 
vissen pal tegenover bewoners indien die hier 
geen prijs op stellen. 

Vraag: Zit in de sluis van de vaarverbinding 
een constructie die vissen belet vanuit het 
Winschoterdiep naar het meer te zwemmen? 

Antwoord: Nee. We gaan er vanuit dat de brasem-
intrek vanuit het kanaal mee zal vallen, bovendien 
hoort brasem als inheemse vis thuis in het meer. De 
verwachting is dat de sterke aanwas van snoek in 
combinatie met het heldere en plantenrijke water 
de brasempopulatie binnen de perken zal houden.



Vraag: Mogen we bij viswedstrijden met auto’s op 
de dijken die als visoever zijn aangewezen?

Antwoord: Nee. Het waterschap heeft de dijken 
als waterkerende dijken aangemerkt zodat op 
basis van de waterschapskeur autoverkeer niet 
is toegestaan. Bovendien betreft het hier relatief 
jonge dijken die extra kwetsbaar zijn.

Vraag: Mag je in het nieuw gegraven kanaal 
(vaarverbinding) vissen?

Antwoord: Ja. De huurovereenkomst die de 
federatie heeft met de provincie Groningen betreft 
alle wateren in het gebied voor zover deze in 
eigendom zijn van de provincie, met inbegrip 
van de vaarverbinding, die officieel Blauwediep 
is genoemd, en het Riet. Volgend jaar zal dit 
water worden opgenomen in de aanvulling van de 
Landelijke Lijst van Viswateren.

Vraag: Mag er karper in het meer worden 
uitgezet?

Antwoord: Nee. Voor het meer zijn streefbeelden 
opgesteld. Die houden onder meer in dat uitzet 
van vis pertinent niet is toegestaan. Karpervissers 
hebben legio mogelijkheden in het naastgelegen 
Winschoterdiep. Overigens in nachtvissen in het 
Oldambtmeer niet toegestaan, net als overmatig 
gebruik van voer.

Vraag: Is er een info-folder voor de visserij in de 
Blauwestad?

Antwoord: In samenwerking met het projectbureau 
Blauwestad en de gemeente Oldambt maakt de 
federatie een eenvoudige flyer die de sportvissers 
van binnen en buiten de regio wegwijs maken in het 
gebied. Als de flyer klaar is, wordt die ruim verspreid 
onder de lokale verenigingen, het bezoekerscentrum 
in de Blauwestad, hengelsportzaken en dergelijke.

Wensen vanuit de verenigingen, zoals die nu 
bij de federatie bekend zijn.

Mogen we met de auto op de dijk komen bij de 
brug in de Zuiderringdijk? Reden: hier is een laad- 
en loskade.

Graag meer vismogelijkheden langs de 
Nieuweweg. Met name nabij de bruggen zijn 
mooie stekken.

Aan de Kromme Elleboog graag mogelijkheden om 
de auto weg te zetten.

Aan het eind van de doodlopende Niesoordlaan 
ligt een sloot zodat men niet de dijk van het meer 
op kan. Hier graag een dam in de sloot of een 
eenvoudige brug. 

Aan de Niesoordlaan kan men niet parkeren. De 
laan gaat over in een fietspad. Graag het fietspad-
bordje een paar honderd meter richting meer 
verplaatsen zodat hier geparkeerd kan worden



Waar de Huningaweg langs het meer loopt graag 
mogelijkheden de auto weg te zetten. De dijk langs 
het meer aldaar is verboden toegang. Kan het 
verbodsbordje weg? 

Graag een parkeervoorziening bij de school 
tegenover de Pitch and Putt in Nieuwolda. 

Bij de kop van de Groeveweg is de oever aan de 
rechterkant niet aangewezen als visoever. Kan dit 
alsnog?

De afstand van de invalidenparkeerplaats nabij 
het gezondheidscentrum naar het meer is veel te 
lang. Het pad loopt bovendien omhoog. Is er een 
mogelijkheid de invaliden-parkeerplaats dichter bij 
het meer te plaatsen? 

Visstand Oldambtmeer

In maart 2010 hebben we een uitgebreide “kwan-
titatieve bemonstering” uitgevoerd waarbij er 4 
dagen lang gevist is. Hierbij is ca. 10% van het 
totale meeroppervlak bemonsterd. 

De meest belangrijke conclusies zijn:

• Het Oldambtmeer heeft nu een visstand van 
89 kg/ha vis. (Ter vergelijking de metingen van 
de andere meren in 2009: Het Zuidlaardermeer 
bevat 93 kg/ha, Hondshalstermeer 183 kg/ha, 
Schildmeer 46 kg/ha.)

• Het Oldambtmeer bevat 11 soorten (Andere 
meren in 2009: het Zuidlaardermeer bevat 16 
soorten, Hondshalstermeer en Schildmeer 12 
soorten.)

• Het aantal soorten is ten opzichte van 2007 niet 
gewijzigd.

• De visstand in het meer bestaat voornamelijk 
uit baars, blankvoorn, brasem en snoek (uitge-
drukt in biomassa in kg/ha) Op dit moment is er 
sprake van een gezonde soorten opbouw.



• Vergeleken met de andere meren zit er veel 
snoek in het Oldambtmeer met 4,6 kg/ha (Het 
Zuidlaardermeer bevat 1,4  kg/ha, Hondshalster-
meer 1,4 kg/ha, Schildmeer 2 kg/ha.). Dit is een 
goed signaal dat er voldoende dekking voor de 
jonge snoekjes in de vorm van vegetatie aanwe-
zig is. Snoeken zijn namelijk kanibalen die hun 
eigen jongen ook opeten als ze die vinden. In de 
bemonsteringen zagen we ook een gezonde leef-
tijdsopbouw in de aanwezige jaarklassen.

• Ook de ontwikkeling van zeelt en rietvoorn is 
een positief teken dat goed past in de ontwikke-
ling van een helder vegetatierijk meer. De aan-
tallen zijn nu nog laag maar dat zal de komende 
jaren wel toenemen.

• Soorten die we op andere meren wel zien 
en hier ontbreken hebben vooral te maken 
met het ontbreken van een open verbin-
ding met de zee. Soorten als driedoornige 
stekelbaars en paling worden nog niet aan-
getroffen in het meer. In de noordelijke 
vaarverbinding die gepland is tussen het 
Oldambtmeer en het Nieuwe Kanaal wordt 
voorzien in een verbinding voor vissen. Hier-
door kunnen deze soorten in de toekomst 
vanuit zee ook het Oldambtmeer bereiken.

• Verder ontbreken er nog enkele soorten 
die wel in de omgeving voorkomen maar 
nog niet in het meer gesignaleerd zijn. Het 
gaat hierbij om soorten als de kroeskarper 
en de kleine modderkruiper. Deze soorten 
zullen na de realisatie van de verbinding met 
het Nieuwe Kanaal ook het Oldambtmeer 
kunnen bereiken. Dit is slechts een kwestie 
van tijd…

Peter Paul Schollema/Gerwin Bonhof

Aanleg voorzieningen

De ledenvergadering van de federatie heeft 
in 2009 een bijdrage beschikbaar gesteld 
voor aanleg van een tweetal vissteigers aan 
het Oldambtmeer. Ook via het Fonds Verbe-
tering Sportvisserijvoorzieningen van Sport-
visserij Nederland is hiervoor een bijdrage 
ontvangen. De steigers zijn gesitueerd aan 
het eind van de Clingeweg en nabij de Pier 
van Oostwold.
De hsv H.O.G. merkte terecht op dat het 
meer bij de Pier van Oostwold eigenlijk te ondiep 
is om een steiger neer te leggen. Goed nieuws 
is dat deze steiger 50 meter (!) het meer inloopt 
over de ondiepe zone heen. Deze zone tussen 
steiger en oever zal begroeid raken met riet. 
Vanaf de steiger vis je voor je uit in anderhalf 
meter diep water. Vis je vanaf de steiger naar de 
kant toe, dan vis je in minder diep, plantenrijk 
water, waar bijvoorbeeld snoek en ruisvoorn zijn 
te verwachten.

Een bijzonder aantrekkelijke derde voorziening 
wordt een gratis trailerhelling voor visbootjes in 
Finsterwolde. Vanaf deze locatie kun je met je 
boot via Het Riet het meer bereiken.

De aanleg van deze voorzieningen had al in 2009 
plaats moeten vinden, maar de provincie verlang-
de in een laat stadium een Europese in plaats van 
onderhandse aanbesteding. Op dit moment loopt 
de gunningsprocedure. Verwacht wordt nu dat in 
juni de aanleg van start gaat

Heeft u specifieke aandachtspunten? 
Geef ze door aan de federatie. Wij zullen 
ze op relevantie beoordelen (zo nodig in 
overleg met u), bundelen en indienen bij de 
betrokken organisaties.


