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In beeld of op ANTenne
In deze rubriek brengen we minder gekende natuurprojecten of natuurstudieverenigingen- of werkgroepen in de kijker.
Ken jij een vereniging of project datje in de kijker wil plaatsen en dat in deze rubriek nog niet aan bod is geweest? Laat het ons weten (e-mail: ankona@provincieantwerpen.be)!

Wat doet de Provinciale Visserijcommissie (PVC)
en het Centrum voor Visteelt (INBO-CvV)?
^pinbo
Auteurs: Rudi Yseboodt (ANB) en Daniël De Charleroy (INBO)

Historiek
De wet van 1 juli 1954 op de riviervisserij geeft de Provinciale Visserijcommissies (PVC's) de opdracht om het visserijoverleg te coordineren en op basis daarvan voorstellen te doen en maatregelen
uit te voeren ten bate van de visserij en de visstand in de openbare
wateren. Het Visserijfonds verschaft hen hiervoor de werkingsmiddelen. Dit fonds beheert de inkomsten van de visverloven. De
PVC's verlenen, binnen het kader van de opdracht van het Visserijfonds, hun medewerking aan het Agentschap voor Natuur en
Bos (ANB) voor de aanwending van dat fonds.
Vandaag, bijna 60 jaar later, zijn de Provinciale Visserijcommissies nog steeds het overlegorgaan tussen de hengelaar en de
overheid. Hun doel is om tot een gemeenschappelijk optreden te
komen in het belang van de openbare visserij.

Het secretariaat van Visserijcommissie
van Antwerpen
In de hoofdplaats van elke Vlaamse provincie is een Provinciale
Visserijcommissie gevestigd met de Gouverneur of zijn afgevaardigde als voorzitter. Deze wordt in de dagelijkse werking bijgestaan door een secretaris. In Antwerpen bestaat het secretariaat
uit twee medewerkers, hetgeen de permanentie van de dienstverlening ten goede komt. Het secretariaat is immers ook het infoloket voor alle vragen m.b.t. de openbare visserij.
Vanuit het ANB geeft een visserij deskundige inhoudelijke ondersteuning aan de commissie. Haar werking heeft immers diverse

raakvlakken met het milieu- en natuurbeleid, het integraal waterbeheer en het wetenschappelijk onderzoek.

Samenstelling
Verder bestaat de Provinciale visserijcommissie Antwerpen uit
tien effectieve en evenveel plaatsvervangende leden. Zij worden
afgevaardigd door de grote hengelsportorganisaties uit de provincie: het Antwerps Lijnvissers Verbond (ALV), het Kempisch
lijnvissers Verbond (KLV) en de KoninkMjke Vlaams Lijnvissers
Federatie (KVLF). De leden vertegenwoordigen zoveel mogelijk
de verschillende streken en de verschillende hengeldisciplines. Ze
worden door de Gouverneur aangesteld en zijn om de vier jaar
uittredend en herverkiesbaar. De inzet van de leden is belangeloos en op vrijwillige basis. Zij behartigen de belangen van de
hengelaars op het openbare water. In 2013 waren er dat in de
provincie Antwerpen zo'n 17.000. Deze kern wordt aangevuld met
raadgevende leden en vertegenwoordigers uit de miMeu-acmiinistratie. Op regelmatige basis worden onderzoeksmstellingen zoals
het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) om advies gevraagd. Ook de gewestelijke, provinciale en lokale waterbeheerders worden bij de werking betrokken.

Adviezen, onderzoek en projectwerking
De voorstellen en adviezen van de visserijcommissies worden met
het ANB besproken in het Centraal Comité van het Visserijfonds.
Ze gaan in hoofdlijnen over visteelt en -uitzettingen, projecten
(paaiplaatsen, vispassages en hengelinfrastructuur), wetenschappelijk onderzoek en informatie en communicatie.
In 2009 is gestart met een systematisch onderzoek van de visstand in de belangrijke openbare hengelwateren van de provincie
Antwerpen. Via een cyclus van drie tot vijfjaar wordt de evolutie
van de grootte en de samenstelling van de visstand opgevolgd
en vergeleken met de hengelvangsten. Deze opdracht wordt gestandaardiseerd uitgevoerd voor heel Vlaanderen door gespecialiseerde visserijbedrijven uit Nederland.
In 2013 werden het Zeekanaal Brussel-Schelde, het Muisbroek te Ekeren en de Forten van Walem en Oelegem onder de loep genomen.
De resultaten vormen de basis van het toekomstige visstandbeheer
in overleg met de diverse waterbeheerders en de hengelsector.

Het Visserijfonds
Figuur 1: Visser met snoek © Rudi Yseboodt (PVC - ANB)

Waar nodig zet de Provinciale Visserij commissie met middelen uit het Visserijfonds vissen uit. Hiervoor wordt jaarlijks een
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De INBO viskwekerij in Linkebeek
Het complex bestaat uit een vijverpark
van 8ha met 26 kweekvijvers, een broeden een hoofdgebouw, waarin een
lein labo, een bureel en een leslokaal
voor 30 personen zijn ondergebracht.
Het domein herbergt ook een rijk gevarieerde fauna en flora. De aanwezigheid
van broekbossen, bronbossen, moerasvegetaties, vijvers, hooilanden en een
boomgaard maken van het terrein een
interessant natuurgebied in de zuidelijke
rand rond Brussel.
De huidige viskwekerij in Linkebeek is
eigendom van de Vlaamse Overheid en
wordt beheerd door het Instituut voor
tuur- en Bosonderzoek. Er wordt
wetenschappelijk onderzoek uitgevoerd
rond de populatiegenetica, ecologie en
rtplanting van inheemse, bedreigde
zoetwatervissoorten met de bedoeling
bij te dragen tot het in stand houden van
deze soorten. Dit gebeurt in het kader
soortherstelprogramma's, in sanwerking met het Agentschap voor
ur en Bos. Het gaat om soorten zoals snoek, beekforel, kwabaal, kopvoorn,

serpeling en rivierdonderpad, die in
Vlaanderen weinig of niet gekweekt
worden door de private visteeltsector
omwille van de lage rendabiliteit (kannibalisme, trage groei, beperkte afzetmarkt).
Naast het toegepast onderzoek speelt
het centrum ook een educatieve rol: allerhande opleidingsinstellingen en andere groepen (natuurverenigingen, hengelaars, ...) kunnen er kennismaken met
de ecologie van het leven in het water.
Studenten en onderzoekers kunnen er
ook terecht voor stages en/of samenwerkingsverbanden in het kader van
wetenschappelijk onderzoek.
De eerste aanwijzingen voor het bestaan
van de viskwekerij in Linkebeek dateren uit het begin van de vorige eeuw.
Het ging toen over een private forelkwekerij. Later, in 1947, werden de terreinen en gebouwen geschonken aan
de Hoover-stichting. Het was professor
M. Huet, verbonden aan de universiteit
van Leuven en toenmalig directeur van
het proefstation voor bos- en hydrobio-

/
Visunits in de broedhal © INBO

herbepotingsplan opgemaakt, dat samen met de begroting wordt
goedgekeurd door de minister bevoegd voor leefmilieu. Het uitzetten gebeurt zowel ter ondersteuning van bepaalde soorten die interessant zijn voor de hengelaar zoals blankvoorn, zeelt en snoek als
in het kader van herstelprogramma's van verdwenen of bedreigde
vissen. Antwerpen speelde hier reeds in de jaren '80 een voortrekkersrol met de herintroductie van de kopvoorn in het Nete-bek-

Visuitzetting © PVC
logisch onderzoek te Groenendaal, die
hier begon met de eerste experimenten
in verband met viskweek. Dankzij het
door hem uitgebouwde toegepast onderzoek verwierf het visteelt-onderzoekscentrum een internationale bekendheid
waar talrijke buitenlandse (vooral Afrikaanse) stagiairs werden opgeleid tot
visteeltspecialisten.
In 1980 werd het domein aangekocht
door het federale Ministerie van Landbouw. De kwekerij werd begin jaren
negentig overgedragen aan de Vlaamse Overheid die onmiddellijk startte
met een grondige renovatie van de
infrastructuur. De vijvers werden uitgebaggerd, de gebouwen werden gerenoveerd en voorzien van bureauruimtes, een labo en een vergaderzaal. Er
werd ook een gloednieuwe multifunctionele broedhal gebouwd waardoor het
INBO in Linkebeek zijn taken optimaal
kan uitvoeren.

ken. Momenteel loopt er in de Grote Nete een herstelprogramma
voor kwabaal, waarvan recent de eerste bescheiden tekenen van
natuurlijke voortplanting werden waargenomen. De productie van
vissoorten waarvan de genetische eigenheid streng moet bewaakt
worden, gebeurt door het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
(INBO, www.inbo.be) in het Centrum voor Visteelt te Linkebeek en
het ANB in de viskwekerij De Volharding te Rijkevorsel.
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Figuur 2: Paaiplaats kanaal Dessel-Schoten-Turnhout © ANB

Figuur 3: Paaiplaats haven Antwerpen © ANB

Het Visserijfonds voorziet daarvoor werkingsmiddelen. De commissieleden helpen tevens bij het afvissen van de kweekvijvers en
het uitzetten van pootvis.
Voor de levering van meer algemene soorten wordt beroep gedaan op commerciële vishandelaars. Dit geldt ook voor de levering van glasaal in uitvoering van het Belgische Palingbeheerplan. Dit maakt deel uit van een reeks Europese maatregelen die
tot doel hebben deze eens zo talrijk voorkomende vis van de ondergang te redden.

voorop. Via co-financiering worden projecten gerealiseerd die
de draagwijdte van het Visserijfonds ver overschrijden. Zo organiseerde de commissie in de beginjaren '90 excursies naar de
eerste projecten rond natuurvriendelijke oevers en vistrappen in
Nederland. De ideeën inzake natuur-technische natuurbouw van
destijds zijn inmiddels gemeengoed geworden in onze provincie
en de rest van Vlaanderen.

••••I

I Het Visserijfonds zet ook sterk in op
communicatie met de doelgroep en
het ruime publiek. De infoloketten van
de visserijcommissies zijn hiervoor het
eerste aanspreekpunt. Daarnaast worden er in een uniforme huisstijl publicaties uitgegeven zoals het infoblad 'Vislijn', folders over de visserijwetgeving
en hengelkaarten. Vislijn is een jaarlijkse publicatie over de openbare visserij
in Vlaanderen. Ze richt zich tot de hengelaar en het brede publiek en bevat informatie over de provinciale viswaters, de visserijwetgeving, de visvergunning en meer.
Mimi

Voor de provincie Antwerpen bestaat er zowel een algemene
overzichtskaart van alle openbare hengelwateren als een meer
gedetailleerde regiokaart "Rivierenland". In 2014 wordt een heruitgave evenals een nieuwe regiokaart "Kempense Driehoek"
uitgebracht. Al deze publicaties worden gratis bezorgd aan de
hengelaars die zich een visverlof aanschaffen en andere geïnteresseerden. De Vislijn 2014 is gratis te verkrijgen en te downloaden van de ANB-website (www.natuur enbos.be onder de rubriek 'over ons' >'publicaties').

Co-financiering voor projectuitvoering
Ondanks het feit dat enkel de leden stemrecht hebben, werkt de
visserijcommissie van Antwerpen onder impuls van de voorzitter steeds in consensus. De samenwerking met partners staat

Figuur 4: Vistrap Kleine Nete Gróbbendonk © ANB
Recente voorbeelden van projecten met co-financiering zijn de
vistrappen te Gróbbendonk en Kasterlee op de Kleine Nete en het
Loeiends Neetje te Retie.
Ter verbetering van de natuurlijke aangroei van de visstand werden
op voorstel van de commissie ook vispaaiplaatsen aangelegd in o.m.
het Kanaal Dessel-Schoten te Dessel en Turnhout, het Zeekanaal te
Hingene, het Netekanaal te Duffel en de haven van Antwerpen.

Meer info
Infoloket openbare visserij: Provinciale Visserij commissie
Antwerpen, Italiëlei 4 bus 16,2000 Antwerpen, tel. 03 204 03
35; e-mail: visserijcommissieantwerpen@gmail.com
www.visverlof.be, www.natuurenbos.be, www.inbo.be

