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Ha Jochem, 

 

Hierbij de dieptekaart van de Schipslei. De dieptekaart is opgebouwd uit lijnen met 0,25 cm 

diepteverschil. Dus het diepste punt ligt dieper dan 2,75 meter (net geen 3 meter dus). Ik heb 

gecorrigeerd voor de waterstand die 50 cm lager stond als normaal. Als de dunnere lijnen dicht bij 

elkaar liggen, dan is het talud erg steil. 

Vergeleken met de metingen in 1994 is de diepte flink afgenomen, vooral aan de linkerkant. Dat 

komt omdat de kanten wat inzakken enz. Delen zijn aan het verlanden, zoals achterin de kom rechts 

en achter het eiland achterin. Een keer uitdiepen zou niet verkeerd zijn. En een doorsteek maken. 

Het oppervlak van het water is via Gisberekening gemeten als 0,8 hectare. Voor het bekrijten wordt 

de eerste keer 3000 kilo per hectare voorgeschreven, de jaren erna 1500 kilo. Omdat er bij jullie niet 

zo heel veel organisch materiaal ligt (zwarte onverteerde bagger/bladeren) maar wel veel gas in de 

bodem zit, zou ik toch jaarlijks 750 tot 1000 kilo krijt strooien. Alleen vanaf de kant met de kruiwagen 

en met de bats verspreiden. Beste is via Lambers-Seghers.be Ik heb nog een infofolder bijgevoegd.  

Hier nog wat beelden van de structure scan.  

 

Groeten Gerard 



 

Je hebt 3 schermen LB sonar, LO downscan, rechts tructure scan. De dikke streep in het midden is de 

boot vandaaruit kijk je naar links en rechts. Jet eerste stuk is donker, dit is water. Dan aan de 

zijkanten zie je de bodem.                 Deze grote vis geeft schaduw op de bodem. Daarboven in de rode 

circel zie je twee vissen die je ook duidelijk ziet op de downscan. Dit beeld zie je heel veel, hieruit 

maak ik op dat er ook veel vis zit. De bode is vlak en geen takken of zo. 

 



 

In de rode cirkel wel een tak. Verder ook veel vis. 



 

Hier varen we over een kleirug heen. In de downscan zie je de richel niet, die is al uit beeld. In de 

rode cirkel een school kleine vis (geboren dit voorjaar).  



 

Nog een opname van een kleirichel. Als de onderreep in de richel valt (rode cirkel) dan zit de zegen 

wel vast.  


