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Algemene info
Het visrecht van het water ligt
bij de Bergse Hengelsport
Kombinatie (BHK). De BHK is
een overkoepelende
organisatie die het beheer
van het water en de
vergunning beheert in de
omgeving Bergen op Zoom.
De commissie waterbeheer

waterkwaliteit. De karper is in
een aantal maal afvissen
verwijderd, er is uitgebaggerd
en er is een nieuwe laag zand

MEEST
GEVANGEN
VISSOORTEN

op de bodem van het ven
gelegd.

Ligging van en toegang
tot het water
Het water is gelegen ten

legt hier zich in het bijzonder

zuidoosten van Halsteren. Op

op toe.

een aantal plaatsen is er
toegang tot het water. De

Specifieke informatie
over het water

parkeerplaats naast “Monkey

De Groote melanen, dikwijls

de makkelijkste plek.

geschreven als Grote

Daarnaast is er ook een kleine

melanen was in beginsel een

onverharde parkeerplaats

laaggelegen moerasgebied.

aan de Ligneweg net voorbij

In de 17e eeuw werd dit

afslag Ernst Casimirweg in

gebied uitgeveend,

Noordelijke richting. In

waardoor de plas is ontstaan.

tussengelegen stukken is her

Vroeger was de ligging in een

en der wel toegang tot het

open landschap, vanaf om

water, echter is hier weinig

en nabij 1950 zijn er veel

parkeerruimte, zijn de wegen

bomen in directe omgeving
bijgekomen. Het water is

4,5e

Town” aan de Langstraat is

smal en is het er vrij druk,
kortom dit is niet aan te

hectare groot en bevat

raden. Het water bevat tal

dieptes tot pakweg 2 meter

van bijgehouden visstekken,

(zie dieptekaart). Het water

waaronder één

bevat her en der een grote

invalidensteiger, pakweg 15

hoeveelheid waterplanten. In

betonnen steigers en nog een

de afgelopen jaren (2015-

aantal natuurlijke stekken. Het

2019) zijn er een aantal

water bevat geen steile

problemen aangepakt in

kanten en is daarmee

kader van de slechte

uitermate geschikt voor
jeugd.
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