
Naam water: Vijver van Speykkade
 KRW: 

Algemene beschrijving 

Ligging: Gem. Castricum

Grootte: 0,441 ha.

Gem. diepte: 55 cm 

Max. diepte: 70 cm

Watertype: ruisvoorn/snoek

Functie: waterberging, viswater

Visrechten
Water Eigenaar Huurder en/of gemachtigde Visrecht
Naam water vijver

Naam water 
tussen deel

Gemeente Castricum  HSV Castricum 

VFoto's uit de herfst van 2012 waarbij een deel 
wvan de waterpest al aan het afsterven is.

Huidige ecologie & milieu Naam water
Milieu: Visstandbemonstering (KRW) 

ontbreekt/gegevens Sportvis. 
Ned.

Waterplantenbedekking zomer Doorzicht: ca. 90 cm
Gegevens visstand vanuit HSV:

o lage visstand
o witvis
o veel kleine vis
o voorkomende 

vissoorten
 blankvoorn
 snoek
 karper
 baars
 paling
 brasem
 zeelt

Bovenwaterplanten: 10,00% Baggerlaag: 20 – 50 cm

Drijfbladplanten: 15% Stroming: matig

Onderwaterplante
n:

90,00% Substraat: zand

Totaal: 115,00% Visbarriere: duiker Beethovensingel

Viswatertypering:

Viswatertype: ruisvoorn/snoek

Meest voorkomend: blankvoorn

Grootste biomassa: waterpest

KRW:

Ambitiedoel: – terugdringen waterplantenbedekking
                   – terugdringen oeverbegroeiing
Visdoel HHNK: graskarper

Huidige KRW score: Beoogde KRW score:      
Beschermde vissoorten: geen  ?



Sportvisserij (situatie 2011)
Visserijtype: Witvis Snoek (gras)karper recreatie

Bereikbaarheid: Boot: 
 Oever: redelijk

Bevisbaarheid: Redelijk, hoewel oeverbegroeiing toeneemt

Voorzieningen: geen
Aantal wedstrijden/jaar: 0- 1, afhankelijk van de snelheid van de waterplantengroei
Aantal vissers/jaar: gering
Visuitzettingen (2000>): 0
Visonttrekking (2000>): 0
Vangstregistratie: Zie visserijkundigonderzoek winter 2011/2012
Knelpunten: Teveel waterplantenbedekking, oeverbegroeiing neemt ook toe

Beroepsvisserij (situatie 2011)

(Foto) (Foto) (Foto)

Type visserij Visserijtuig Visserijtuig

Visontrekking:

Visuitzettingen:

Knelpunten: baggerlaag, 
verstopte duiker(s) 
waterplantenbedekking
ontbreken van 
overwinteringsplek(ken)

Regelgeving:
Viswaterlijst Opgenomen in Federatieve lijst
Bijzondere 
Vergunning 
voorwaarden:

Geen.

Gewenste situatie
Streefbeelden Maatregelen
 Realiseren van diepere delen/ baggeren
 Bestaande situatie gebruik sportvisserij en 

visstand handhaven (sport)
 Bevisbare delen in het natuurgebied 

handhaven

  Bevisbaarheid verbeteren oevers en water 
(rietkragen).

Realiseren van minimaal 1 visoverwinteringsplek.
Uitzetten van ca. 20 kg graskarper.
Baggeren en maken van overwinteringsplekken.
Maaien van de oevers zodat er meer visplekken ontstaan.
In de herfst in de zogenaamde windhoeken blad e.d. Verwijderen.
Duiker naar de Beethovensingel schijnt verstopt te zijn. 
Bestrijding aalscholvers door gaaskooien?


