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Uit de resultaten van tien jaar vissenonderzoek 1n de provincie Limburg blijkt dat een aantal nieuwe of sinds geruime tiJd verdwenen
soorten In de provincie Limburg werden waargenomen. Een aantal
soorten, zoals Kwabaal (Lota /ofa) en Atlantische zalm (Sa/mo sa/ar),
werden op het einde van de negentlende en In het begin van de twln·
tlgste eeuw In Limburgse beken of rivleren aangetroffen, zij het niet
steeds In grote aantallen. Andere soorten kwamen vanaf de Romeinse
tiJd In onze rivterbekkens voor. Andere niet streek- of stroombekkenelgen soorten zijn op verschillende wijzen In onze wateren terechtgekomen. Als het om exoten gaat, dan kenden we In Vlaanderen en vooral In Limburg reeds een aantal vaste waarden. Een aantal Noord-Amerikaanse soorten, zoals Zonnebaars (Lepomls 9/bbosus) en de Amerikaanse hondsvis (Umbra PY'Imaea) en Bruine en Zwarte Amerikaanse
dwergmeerval (lctaturus nebulosus en I. metas) zijn sinds het einde
van de 19e eeuw of begin 20e eeuw In onze Limburgse wateren aanwezig en worden als Ingeburgerde soorten beschouwd • .Recent werden
echter een aantal opmerkelijke waarnemingen van nieuwe exoten
gedaan. Het Is duidelijk dat de visfauna In Limburg In beweging Is.

HERKOMST GEGEVENS
De voorgestelde gegevens zijn afkomstig van verschillende onderzoekers aan wetenschappelijke instellingen
zoals het Instituut voor Bosbouw en W!ldbeheer, het
Instituut voor Natuurbehoud, de Universitaire Instel·
ling Antwerpen, de Katholieke Universiteit Leuven en
het limburgs Universitair Centrum, alsook van de vissenwerkgroep van LIKONA. Voor de Grensmaas werden
ook gegevens uit Nederlandse studies betrokken (Kam·
pen, 1999). In totaal zijn 445 bemonsteringen opgenomen (Figuur I). De meeste staalnameplaatsen bevinden
zich op beken en rivieren. Een beperkt aantal staalnameplaatsen bevindt zich op kanalen en afgesloten wate·
ren. De gegevens zijn afkomstig van bevissingen uit de
periode 1992·2000 (UIA/IN : periode 1994·1997, IBW:
periode 1996-2ooo, KUL: 1996, wc: 1992·2ooo). Het
merendeel van de staalnarnes werd verricht met elek·
trovistoestellen maar ook bemonsteringen met zegens
en fuiken alsook enkele opmerkelijke hengelvangsten
werden opgenomen.

Figuur 1: Overzicht van de
staalnameplaatsen In de
periode 1992· 2000.
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RESULTATEN
Rivierdonderpad (Cottus gobio) (Figuur 2)

Figuur 3: Verspreiding van de
Rivierdonderpad in Limburg
Figuur 5: Verspreiding van
Kwabaal en Europese meerval
in Limburg

Bamps en Geraets (1897) vermelden dat de Rivierdonderpad niet in de Kempen voorkwam maar wel in de
zuidelijke zijbeken van de Demer en vooral in de Herk,
wat door Timmermans (1957) kon bevestigd worden.
Volgens Gens (1885) en Maes (1910) echter was de
Rivierdonderpad zeer algemeen in het Maasbekken (in:
Rentiers & Van Aelbroeck, 1913). In de periode 19931997 werd de Rivierdonderpad in Limburg enkel aangetroffen in de Voer en de monding van de Noorbeek in
de Voer. In 1996 was er melding van de twee exemplaren in de Grensmaas te Kessenich (Vandelannoote et al.,
1998). In 1998 vonden Breine et al. (1998) de Rivierdonderpad tussen Kessenich en de Elerweert maar
Kampen (1999) trof de soort in 1998 en 1999 over de
gehele lengte van de Grensmaas aan tot in Borgharen
(Figuur 3). De soort komt in de Grensmaas enkel voor
in de ondiepe oeverzone (diepte> 0 ,5 meter) tussen de
grindkeien. De soort lijkt zich voort te planten aangezien op de meeste plaatsten ook juvenielen werden aangetroffen (< 5 cm). Opmerkelijk is het ontbreken van
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waarnemingen van de soort in de Eerwijn (Breine et al.
1999) . De verspreiding in de Grensmaas kan dus vanuit
Nederland in stroomopwaartse richting zijn verlopen.
Maar ook een migratie vanuit de Voer of de Geul is
mogelijk. De Nie (1996) is van mening dat in Nederland
twee types Rivierdonderpadden bestaan; deze van de
grote rivieren en meren en deze in beken. De populaties
op stenige (ook kunstmatige) oevers langs grote wateren
nemen toe. Volgens de Nie heeft dit type van Rivierdonderpad zich slechts in de loop van de 19e en zoe eeuw
aan de kunstmatige breuksteenoevers aangepast. Of het
in de Grensmaas ook om de uitbreiding van dit 'ecotype' gaat zal uit genetisch onderzoek moeten blijken. De
zeer snelle uitbreiding van deze honkvaste soort in de
Grensmaas is alleszins een feit.
Kwabaal (Lota lotal (Figuur 4)

In de 19e eeuw kwam de Kwabaal voor in de irrigatiesloten van de vallei van de Demer en vooral in de Herk
(Bamps & Geraets, 1897). Volgens Vriese (1991) kwam
de Kwabaal rond 1900 algemeen voor in de Grensmaas.
In het begin van de zoe eeuw werd de Kwabaal ook in
de sterk beschaduwde loop van de Lossing in Ophoven
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aangetroffen. Deze soort is sinds lang (meer dan twintig
jaar) niet meer waargenomen in Vlaanderen en staat in
de Rode lijst als ' Uitgestorven in Vlaanderen' vermeld.
Reeds sinds een vijftal jaar werd de Kwabaal in Nederland in de Zandmaas waargenomen {Nvvs, 1990). In
1999 werd één exemplaar gevangen in de Grensmaas
ter hoogte van de monding van de Geul (Kampen,
1999) (Figuur 5).

Fi guur Z: Rivierdonderpad

Europese meerval (Silurus glanis)

Of de Europese meerval al dan niet in het verre verleden
in de provincie Limburg voorkwam is onduidelijk. Ichtyo-archeologisch onderzoek heeft echter aangetoond
dat de Europese meerval in het boreaal na de laatste ijstijd vanuit zijn huidige verspreidingsgebied, dat van de
Zwarte en Kaspische zee tot de Oostzee reikt, via de
delta van de Elbe, Rijn, Maas en Schelde ook het
stroomgebied van de Maas en Schelde heeft bereikt.
Archeologische vondsten uit de Romeinse tijd in
Namen tonen aan dat de soort ver in het Maasbekken
was doorgedrongen (Berenhout 1999). De Europese
meerval is een lichtschuwe inaar warmteminnende
soort, die zich enkel voortplant bij een temperatuur van
ongeveer zo• C. In Nederland gaat men er vanuit dat
een restpopulatie rond de wateren van het vroegere
Haarlemmermeer is aanwezig gebleven. In Vlaanderen
is de Europese meerval in de IUCN-kategorie "ob" opgenomen (uitgestorven in Vlaanderen, soorten waarvan
slechts zeer sporadisch individuen in het wild worden
waargenomen, die zich echter niet voortplanten in
Vlaanderen). Door de import van vis uit voormalige
Oostbloklanden, het kweken van de soort door visbvekers en het uitzetten op privé-vijvers, komt de Europese
meerval weer in openbare wateren van Vlaanderen voor.
In Limburg is de soort aangetroffen op het Schulensmeer, de Pomperik in Diepenbeek, het Albertkanaal in
Langerio en op een vijvertje in het Vijvergebied in Hasselt (Figuur 5) . Zowel op het Schulensmeer als op de
Pomperik werd de aanwezigheid van niet uitgezette
kleine meervallen vastgesteld wat er op wijst dat de
soort zich in deze wateren voorplant (Simons et al.,
zooo) . Ook in het Vijvergebied werd in zooo één klein
(12 cm) exemplaar gevangen. De exemplaren te LangerJo kunnen mogelijkerwijze uit de kwekerij Piscimeuse
in Tihange afkomstig zijn. Aangezien Europese meervallen zeer oud kunnen worden (meer dan 75 jaar) en
reproductie optreedt is de kans groot dat de soort nog
geruime tijd in de provincie aanwezig zal blijven.

Figuur 4: Kwabaal

Figuur 6: Bot

Figuur 7: Zeeforel
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Bot (Piatichthys flesus) (Figuur 6)

Bot is een platvis met de ogen overwegend op de rechterzijde en is een typische brakwatersoort. De soort kan
makkelijk worden herkend aan de rijen knobbeltjes aan
de basis van de rug- en anaalvin en op de zijlijn. Ook in
het verleden passeerde de Bot soms in Limburg, maar
dan door de Maas. Bamps en Geraets (1897) vermelden
de aanwezigheid van Bot in de Maas ter hoogte va n de
monding van de Ourthe. In die tijd moet de vis door de
Grensmaas gepasseerd zijn omdat het Albertkanaal nog
niet was aangelegd. Ook volgens Vriese (1991) was Bot
algemeen aanwezig in de Grensmaas rond 1900. In
1990 werd in Langerio (Genk) Bot aangetroffen in het
Albertkanaal (Verreycken et al., 1990) (Figuur 8). Deze
vissen zijn waarschijnlijk uit het Scheldebekken afkomstig en zijn door de sluizen stroomopwaarts gelift. Nu
kan Bot ook nog de monding van de Ourthe bereiken
maar dan via het Albertkanaal.
Figuur 8: Verspreiding van
Bot, Spiering , Zalm en Zeeforel
in Limburg
Figuur 10: Verspreiding van de
Blauwbandgrondel in Limburg

Spiering (Osmerus eper/anus)

Ook Spiering werd in Langerio op het Albertkanaal aangetroffen (Verreycken et al. , 1990). Ook in de grindgaten in Kessenich, die in open verbinding staan met de

Maas. werd deze soort waargenomen (Figuur 8). Van
deze soort zijn geen VIoegere of andere meldingen in
Limburg bekend. Ook deze vissen moeten verschillende
sluizen passeren om Genk vanuit de Schelde te bereiken. Vandelannoote et al. (1998) vermoedden dat deze
exemplaren vanuit de Maas afkomstig waren. Dit is
onwaarschijnlijk omdat de stuw van Borgharen een niet
te nemen hindernis vormt voor deze vissen.
Atlantische zalm (Salmo sa/ar)

Volgens Bamps en Geraets (1897) waren va ngsten van
Zalm in de Grensmaas op het ei nde van de 19e eeuw
zeldzaam. De zalm kwam dus voor in het Maasbekken,
maar is door het bevaarbaar maken van de rivier met de
inplanting van stuwen, die de mi gratie belemmerden,
de watervervuiling en de bevissingsdruk in Wallonië en
Nederland vanaf het einde van de 19e eeuw en in het
begin van de 2oe eeuw, verdwenen. De neerwaartse
trend in de Zalmpopulatie in de Maas zette zich in vanaf
r88s. In 1932 werden nog zes Zalmen in Wallonië
gevangen en de laatste geregistreerde vangst in België
was van 1942 in Visé. Deze vissen zijn dus telkens Limburg gepasseerd.
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Sinds het midden van de jaren tachtig is in Wallonië een
herintroductieprogramma gestart rond Zalm. Ardense
rivieren zouden het potentieel hebben om 400 ooo
smolts voort te brengen, waarvan 100 ooo in het Ourthebekken. Het broed dat initieel werd uitgezet was
afkomstig van Ierland, Schotland, Frankrijk en Scandinavië. De smolts beginnen hun migratie naar zee reeds
vanaf 14 maanden (Philippart & Gillet 1990). Eenentwintig smolts met een lengte tussen 14 en 17,5 cm,
waarvan verschillende met merkteken, werden op de
filters van de koelwaterinstallatie van de elektriciteitscentrale in Langerio (Genk) aangetroffen in 1990
(Figuur 8) . In hun migratie naar zee wordt het Albertkanaal dus (ook) gebruikt. Na een verblijf van meestal
één jaar in zee zwemmen de Zalmen terug de Maas en
Rijn op. Indien ook via het Albertkanaal Zalmen tot in
de Schelde en Noordzee geraken, blijft de vraag of ze
ook via deze weg terug naar hun paaigronden kunnen
zwemmen. Hierbij moeten verschillende sluizen worden gepasseerd. D e laatste jaren worden in het Nederlandse deel van de Maas regelmatig volwassen, paairijpe
Zalmen gevangen. Het kweekprogramma in Wallonië
heeft sinds twee jaar gebruik gemaakt van deze 'Maas 'zalmen. Hoe dan ook, de Atlantische zalm zal voor Limburg steeds een doortrekker blijven van en naar de paaigronden.

Ardense rivieren afkomstig. Adulte Zeeforellen, die
terug de paaigronden trachten te bereiken , werden in de
Grensmaas waargenomen (Figuur 8) .

Beekforel (Salmo trutta fariol en Zeeforel (Salmo trutta

Blauwbandgrondel (Pseudorasbora parval (Figuur 9l

Fi guu r 9: Blauwbandgrondel

Figuur 11 : Roo fblei

truttal (Figuur 7l

Oorspronkelijk kwam dit visje voor in Oost-Azië in stilOf de Beekforel al dan niet van nature in Limburgse staande en zwakstromende wateren. In de jaren zestig
beken voorkwam is onduidelijk. Volgens Bamps en was deze soort reeds in Roemenië geïntroduceerd door
Geraets (1897) komt de soort niet in de Limburgse transporten van consumptievis uit China. In 199 2 werd
beken voor. Poll (1954) echter vermeldde dat de Beekfo- de Blauwbandgrondel voor het eerst waargenomen in
rel vooral in het Maasbekken werd gevonden. Of het Vlaanderen en Nederland. Sindsdien komt deze soort in
hier om oorspronkelijke populaties gaat of om reeds uit- Duitsland, Nederland, België en Frankrijk voor. In 1997
gezette exemplaren, is onduidelijk. In de periode 1989- . werd de Blauwbandgrondel voor het ee rst in Engeland
1994 werd de soort opnieuw geïntroduceerd op de gesignaleerd. De Blauwbandgrondel komt in Limburg
Dommel en later ook op de Warmbeek en Abeek door vooral voor in het Demerbekken (Figuur 10). De soort is
het uitzetten van broed van een typische beekforelstam hier zeer abundant en in aantal toegenomen gedurende
uit Duitse laaglandbeken afkomstig uit de Duitse Eifel de laatste vijf jaar (Breine et al. 1999) . In het Maasbek(Figuur 12). In het Voerbekken wordt de populatie even· ken wordt de Blauwbandgrondel slechts sporadisch en
eens door bepotingen ondersteund. Verreycken et al. in geringe aantallen waargenom en. Of de introductie
(1990) vermelden de vangst van 75 beekforellen in de van deze exotische soort gevolgen heeft voo r onze
maanden april-juli in de Kolenhaven op het Albertka· inheemse visfauna is nog onduidelij k. In Duitse vi jvers
naai in Langerio (Genk) . Het ging hier waarschijnlijk werd vastgesteld dat de populatie Vetj es drastisch was
om ontsnapte exemplaren.
achteruitgegaan sinds het voorkomen va n de BlauwSmolts van naar zee migrerende Zeeforellen werden bandgrondeL In De Maten (Genk) werd vas tges teld dat
waargenom en op het Albertkanaal in Langerlo. Deze tussen de Blauwbandgrondel e n bijvoo rbeeld juve niele
vissen zijn eveneens van herintroductie van broed in
Blankvoorn een ste rke voedseloverlap bes tond . Het is
83

mogelijk dat de explosieve ontwikkeling in het Demerbekken te wijten is aan de nog precaire waterkwaliteit
en snelle kolonisatie door deze pioniersoort Aangezien
het visje zeer tolerant is naar watervervuiling en zich op
verschillende tijdstippen voortplant en reeds na één jaar
geslachtsrijp is, is een snelle kolonisatie van minder
goede wateren mogelijk.

in de Grensmaas waargenomen en ook onder de stuw
van Borgharen (NI) werden een tiental kleine (7-15 cm)
Roofblei*s gevangen (Figuur 12). De oorsprong van de
Roofblei in het Maasbekken moet gezocht worden in
enerzijds voorkomen van ontsnapte exemplaren of illegale uitzettingen (import uit Donaugebied) en anderzijds uit een migratie uit het Rijnbekken waar de soort
is uitgezet en door het Rijn-Main-Danau-kanaal ,·anuit

Roofblei (Aspius aspius} (Figuur 11)

het Donaubekken is toegekomen. Wat het effect van
deze nieuwe RoofVis voor de inheemse visfauna betekent, is nog onduidelijk. In Duitsland (Main) werd vastgesteld dat de soort selectief op Alver aast en dat de
Alverpopulaties werden gedecimeerd. De waarnemingen van tal van juvenielen eveneens onder de stuw van

De Roofblei is een cyprinide, die reeds in de loop van
zijn eerste levensjaar op een vismenu overschakelt. De
soort groeit snel en kan tot meer dan 70 cm lang worden. De Roofblei is een soort van beneden- en middenlopen van rivieren. De soort paait in beken en rivieren
bij voorkeur op grindbodems maar ook op boomwortels
of planten bij een temperatuur tussen 12 en 15" C. In het
gebied van de Kaspische zee vertoont de Roofblei een

Figuur 12: Vers preidin g van
Roofb lei en Beekforel in
Li mb urg

duidelijke paaitrek in twee etappes om daarna terug af
te zakken naar de midden- of benedenloop. Tot voor
enkele jaren werd de soort sporadisch opgemerkt in
Nederland (sinds 1984). Nu wordt de Roofblei frequent
waargenomen en is de soort verspreid over Lek, Waal,
Rijn, IJsseJmeer tot in Friesland. In 1999 werd Roofblei

Borgharen, waar stroomopwaarts nooit melding van
Roofblei is gemaakt, wijzen op een natuurlijke rekrutering in het Maasbekken.
Dikkepelrit s (Pimephales promelas}

Deze Amerikaanse soort werd in 1995 in de Munsterbeek en Zutendaalbeek aangetroffen. In 1999 werd de
Demer ngg bemonsterd maar de soort werd niet gevangen. Of de Dikkapelrits zich in deze beken heeft voortgeplant en nog voorkomt, is op dit ogenblik niet duidelijk.
Nij lbaars ( Oreochromis niloticus}

Het effect van koelwaterlozingen en viskwekerijen op
vispopulaties kan geïllustreerd worden door de aanwezigheid en overleving van tropische vissoorten in de
Kolenhaven op het Albertkanaal in Langerio (Genk) . Ter
hoogte van de waterinname werden jonge Nijlbaarzen
aangetroffen. Deze vissen zijn waarschijnlijk uit de 'iskwekerij Piscimeuse in Tihange afkomstig. In deze
kwekerij wordt jaarlijks 200 ton Nijlbaars gekweekt.

BESLUIT IN ANDERE ARTIKELS: 19DE EN 20STE
Eind 19e en begin 2oe eeuw werden verschillende
Noord-Amerikaanse soorten in onze wateren geïntroduceerd met een blij ve nd effect op de samenstelling van de
vispopulaties in het Kempens di strict. In de loop van de
2oe eeuw verdwene n ve rschillende vissoorten , zoals
Zalm en Kwabaal. volledig uit de Limburgse wateren.
Andere soorten, zoals de Rivierdonderpad en de Bee k-
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forel gingen sterk ach teruit en konden zich in Limburg
en Vlaanderen slechts in enkele relictpopulaties of doo r
bepotingen instandhouden .

Het laa tste decennium werd gekarakteriseerd door het
voorkomen va n ve rschillende nieuwe exoten in Li mburg. Net zoals een eeuw geleden zij n directe menselijke activiteiten verantwoordelijk voor de introductie van
verschillende allochtone soorten. In de meeste gevallen
is het ontsnappen van deze vissen uit kwekerijen en
import van pootvis uit Oost-Europa de verklaring voor
hun voorkome n in onze wateren.

impact van het inzuigen van koelwater door de Electrabel centrale
te Langerio op de vispopulaties van het Alberikanaal en de
Kolenhaven . K.U.L. , Studierapport in opdracht van Electrabel, pp .
170.
VRIESE, T., 1991 . De visstand in de Grensmaas. RWSL/OVB 1991-01 ,
Nieuwegein , OVB·onderzoeksrapport 1991· 21.
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