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1. Vis- en rondbeksoorten in Vlaanderen:

Morfologie, verspreiding en status

1.1. lnleiding

Per definitie zijn vissen onlosmakelijk verbonden met water. ln ons gewest zijn de
waterecosystemen vrij gevarieerd. Immers, als gevolg van haar geografische ligging vertoont
Vlaanderen een grote diversiteit aan landschapselementen waarbij een even zo diverse
waaier van verschillende watertypes voorkomt
De stromende waters in het Vlaamse Gewest behoren tot drie hydrografische sterk
verschillende bekkens.
Het stroomgebied van de lJzer is een door polderwaterlopen doorsneden landschap, met
hoofdzakelijk zeer traag stromende waters waarbij enkel op de Zuidwest-Vlaamse
heuvelruggen enkele snelstromende beken hun oorsprong vinden.
De meerderheid van de Vlaamse stromende waters behoren tot het bekken van de Schelde.
Deze waters zijn wat hun omvang, debiet en stromingspatroon betreft zeer verschillend:
kleine bronbosbeken in de bovenlopen, enkele belangrijke zijrivieren die noordwaarts
afwateren, laaglandbeken in het noordelijk landsgedeelte en een estuarium met een ruime
gradiënt aan getijden en brakwater invloeden.
ln het oosten wateren een aantal rivieren en beken af naar de Maas: een grote regenrivier,
gekenmerkt door zeer afwisselende debieten en een sterke stroming.
Het waterbeheer in Vlaanderen is georganiseerd op het niveau van (deel)bekkens. ln figuur
1 staat een hydrografische ovezicht van Vlaanderen, inclusief de 11 bekkens.

Ook wat de stilstaande waters betreft, heeft Vlaanderen een brede verscheidenheid aan
types. Min of meer natuurlijke systemen zoals afgesneden rivierarmen, kreken, visvijvers en
meren of zure vennen wisselen af met door de mens aangelegde waters met o.a.
drinkwaterreservoirs, de wachtbekkens of nog de als gevolg van exploitatie ontstane meren
of vijvers (bijvoorbeeld zandwinningputten of grintgaten). Ook polderwaterlopen en kanalen
werden door de mens gegraven. Vaak vormen deze laatste verbindingswegen tussen
stroombekkens.
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- Hydrografie van Vlaanderen met aanduiding van de verschillende stroombekkens.
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.2. Soortendiversiteit, soortherkenning en ecologie

Door de aanwezigheid van een grote variabiliteit aan aquatische biotopen en door de ligging
aan zee kennen onze Vlaamse binnenwateren een grote diversiteit aan vissoorten.
Rekening houdende met de na 1900 verdwenen vissoorten, met de uitheemse soorten, en
met de typische brakwatersoorten en een aantal zeevissoorten die momenteel (na 1985) in
onze binnenwaters gesignaleerd worden kan men stellen dat de visstand in Vlaanderen 86
vis- en rondbeksoorten telt. Een lijst van deze soorten staat voorgesteld in tabel 2.

Voor het herkennen van de vissoorten (soortdeterminatie) dienen wij ons te richten op een
aantal uiterlijke kenmerken. Sommige morfologische kenmerken zijn soortspecifiek. De
voornaamste kenmerken die voor de determinatie van de vis- en rondbeksoorten gebruikt
worden zijn de volgende: de algemene vorm en het kleurpatroon, het aantal, de vorm en de
stand van de vinnen, het aantal stekels of stralen in de vinnen, het al of niet voorkomen van
een vetvin, het schubbenpatroon en de vorm van de schubben en van het kieuwdeksel, het
voorkomen van baarddraden,...
Hieronder worden enkele van deze kenmerken geillustreerd.

Vorm, aantal en positie van de verschillende vinnen zijn belangrijke herkenningscriteria
waarbij vaak onmiddellijk de familie waartoe de vis behoort, kan herkend worden. De
benaming van de verschillende vinnen staat in figuur 2 weergegeven.
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Aarsvin
anaalvin

Vetvin of
adipeuze vin

figuur 2 - Algemeen voorkomen van een vis met aanduiding van positie en benaming van de vinnen.
Onder links : vetvin. Onder rechts : confluentie van vinnen bij paling (Foto's OVB).
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Bij bepaalde families kan achter de rugvin nog een kleine vetvin voorkomen (o.a. bij de
Salmonidae of zalmachtigen). Sommige vinnen kunnen in elkaar overlopen en zijn confluent.
Dit is het geval bijvoorbeeld bij de paling, waar dorsale, anale en caudale vinnen vergroeid
zijn.
De caudale vin (staartvin) is bij de meeste soorten symmetrisch (holocerke staart), doch bij
sommigen soorten (bijvoorbeeld steur) kan de bovenste helft van de staartvin naar achter toe
verlengd zij n (heterocerke staartvin ).
Vinnen bestaan uit vinstralen, aantal en vorm van deze stralen zijn soortspecifiek. De
vinstralen zijn meestal zacht, maar soms kunnen ze tot stekels vervormd zijn. Bij de
baarsachtigen bestaat het voorste deel van de rugvin uit harde stekels. Ook bij de
stekelbaars zijn sommige vinstralen tot stekels vergroeid (figuur 3).

figuur 3 - Sommige vinstralen zijn tot stekels vergroeid (zoals in de voorste rugvin bij baars (links) en bij de
driedoornige stekelbaars (rechts)) (Foto's OVB ).

De zijlijn of het lateraal kanaal vormt een evenwichtsorgaan bij de vis en bestaat uit een rij
gegroefde schubben op beide flanken die van voor naar achter loopt. Bij bepaalde soorten is
deze zijlijn onderbroken en loopt niet door tot de staartvin (figuur 4), soms is de zijlijn in twee
stukken. Vorm en lengte van de zijlijn maar ook het aantal gegroefde schubben op de zijlijn,
vormen dan ook soms herkenningselement en bij de determinatie van vissoorten.

figuur 4 - Bij het vetje (Leucaspius delineatus) is de zijlijn kort, er zijn slechts hoogstens 12 gegroefde schubben
op de laterale lijn (Foto OVB).

Ook de stand van de muil kan belangrijk zijn bij de herkenning. Bij vissen kan de muil
bovenstandig, eindstandig of onderstandig zijn. De stand van de muil heeft een rechtstreeks
verband met het voedingsgedrag en -regime van de soort.

figuur 5 - Links: eindstandige muil (kopvoorn), midden: onderstandige muil (barbeel), rechts: bovenstandige
muil (alver) (Foto's OVB).
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Bij de prikken is de muil omgevormd tot een hechtschijf met hoorntanden. De prikken hebben
geen echte kaken. Zt1 bezitten trouwens ook geen schubben, noch gepaarde vinnen en
hebben een kraakbenig skelet. Zij bezitten geen echte kieuwen en hebben zeven paar
kieuwopeningen. Prikken zijn niet verwant aan onze echte vissen (teleostei of beenvissen)
maar zijn evolutionair gezien te beschouwen als voorlopers van de vissen.

figuur 6 - Zicht op de hechtschijf van de rivierprik (Foto OVB)

Het aantal, de positie en de lengte van de baarddraden ziln in sommige families zeer
belangrijke herkenningspunten. De bruine Amerikaanse dwergmeerval Ameiurus nebulosus
bezit 8 baarddraden. De aanwezigheid van twee paar baarddraden bij de karper is een
gemakkelijke manier om de karper Cyprinus carpio te onderscheiden van nauw venryante
karperachtigen zoals kroeskarper en giebel (geen baarddraden). Ook de kleine
modderkruiper, het bermpje en de grote modderkruiper) kunnen het eenduidigst aan de
baarddraden herkend worden.

figuur 7 - Baarddraden bij de bruine Amerikaanse dwergmeerval (links) en karper (rechts)(Foto's OVB).

Voor determinatie van onze vis- en rondbeksoorten kunnen o.a. de bijgevoegde
determinatietabel gebruikt worden of kan men ook gebruik maken van volgende
determinatiewerken : Nijssen en De Groot, 1987 en Poll,1947 (enkel voor zeevissoorten).
Verwante soorten die morfologisch bepaalde gelijkenissen vertonen behoren tot eenzelfde
familie. ln Vlaanderen behoren de soorten die in brak of zoet water aangetroffen worden tot
33 families. Een lijst van deze families met hun voornaamste morfologische kenmerken
wordt gegeven in tabel 1.

5

- Families waartoe de in Vlaanderen voorkomende vis- en rondbeksoorten behoren (brak- en
zoetwatersoorten en zeevissoorten die in zoet of brak water kunnen voorkomen) met vermelding van hun
voornaamste morfologische kenmerken (N = indicatief aantal in Vlaanderen voorkomende soorten).
x: ook andere niet-inheemse soorten kunnen in onze waters voorkomen, meestal betreft het hier uitgezette of
Tabel 1.

ontsnapte exemplaren.

Familie
1

Petromyzontidae

N

Prikken

3
I

Steuren

hoorntanden (parasitaire levenswijze). Geen
kieuwspleet, maar 7 paar kieuwopeningen.

t

Acipenseridae

Rondbekachtigen, die niet tot de echte vissen
gerekend worden. Ronde zuigbek met

kop en lichaam voorzien van
beenplaten. Uitstulpbare muil met vier
baarddraden. Heterocerke (asymmetrische)

Gepantserde

I

2

Voornaamste kenmerken

1*

staartvin
3

Anguillidae

Palingen

1*

4

Clupeidae

Haringachtigen

4

5

Engraulidae

Ansjovissen

IT
it

lt

it

1

Slangachtig uiterlijk. Afgeronde borstvinnen.
Rug-, staart- en buikvin confluent

Zilverkleurige vissen zonder zijlijn. De keelstreek
achter de kop is voorzien van stevige, scherpe
schubben (kiel).
Langwerpige vissen van beperkte afmeting (max
20cm). Kiel ontbreekt. Bovenkaak is langer dan
de onderkaak.

itII
6

Cyprinidae

Karperachtigen

25

7

Cobitidae

Modderkruipers

2

I

Balitoridae

Bermpjes

rI

1

I

lctaluridae

Dwergmeervallen

2

Zoetwatervissen met een uit één stuk bestaande
rugvin en cycloïede schubben. Geen tanden in
de muil, maar wel keeltanden aanwezig.
Maxima al 4 baarddraden.

Slanke, langwerpige vissen met

6 of

10

baarddraden.

Kleine vissen met minstens drie

paar
baarddraden, onderstandige muil en infraorbitale
doorn

Gedrongen lichaamsvorm. Muil voorzien van 8

baarddraden.Vetvin aanwez,g.

Rug-

en

borstvinnen voorzien van stekels.

Grote vissen (max
10

Siluridae

Meervallen

3 m) met

zeer grote muil

1

voorzien van 6 baarddraden. Lange anaalvin en

1

Sterk gestroomlijnde roofuissen met een platte
kop en grote goed uitstulpbare muil, met talrijke

kleine rugvin.
11

Esocidae

Snoeken

scherpe tanden.
12

Umbridae

Hondsvissen

1

13

Osmeridae

Spieringen

1

KIeine vissen met opvallend bolronde vinnen.

Vis met olijfgroenachtige rug en
Typische komkom mergeu
14

Salmonidae

Zalmachtigen

15

Coregonidae

Houtingen

16

Thymallidae

Vlagzalmen

5*
liIt
ti
{i

tl
t1

2

1

6

ztlverachtige

flanken. Uitstekende onderkaak. Kleine vetvin.
r.

Gestroomlijnde vissen met kleine schubben.
Vetvin aanwez,g.

Gestroomlijnde vissen

met minder dan

20

vinstralen in de rugvin.

Gestroomlijnde

vissen met grote

(minstens 20 vinstralen). Vetvin aanwezig.

rugvin

Gadidae

Kabeljauwachtigen

18

Atherinidae

Koornaarvissen

19

Gasterosteidae

Stekelbaarzen

4

Drie rugvinnen en twee anaalvinnen, of twee
rugvinnen en een lange anaalvin. Keelstandige
buikvinnen. Baarddraden vaak aanwezig.
Twee rugvinnen . Zilverkleurige lengtestreep op
de flanken.

2

Kleine visjes waarvan het lichaam is voorzien
van beenplaten (geen schubben) en rug- en
buikvindoornen.

Zeer langgerekt lichaam. Schubben ontbreken,

20

Syngnathidae

Zeenaalden

2

we! beenringen en beenplaten.

Muil

trompetvormig.
21

Cottidae

Donderpadden

1

Brede platte stekelige kop, buikvinnen
tot stralen. Brede borstvinnen.

gereduceerd

Dubbele rugvin voorzien van doornen.

Gestroomlijnde zilverkleurige vissen. Twee
22

Serranidae

Zeebaarzen

1

gescheiden rugvinnen, vooraan voorzien van
doornen.

23

Centrarchidae

Zonnebaarzen

4

24

Percidae

Baarzen

3

Zoetwatervissen met vrij hoge lichaamsvorm.
Een rugvin waarvan het eerste deel van doornen
voorzien is.
Roofvissen met ofwel een lange rugvin vooraan,

voorzien van doornen, ofwel twee gescheiden
rugvinnen. Anaalvin met doornen. Stekelige
(ctenoi'ede) schubben.

Warmwaterminnende soorten, met één rugvin

voorzien van stekels
25

Cichlidae

Bontbaarzen

1

26

Carangidae

Horsmakrelen

1

in het

voorste deel en

zachte stralen achteraan. Anaalvin met doornen.
Gescheiden zijlijn. Eén neusgat aan elke kant
van de snuit. Keelbeen met tanden.
Zeevissen met éen rij grote verdikte schubben

op de zijlijn. Twee

rugvinnen. Twee korte

doornen voor de anaalvin.

Twee korte gescheiden rugvinnen, vooraan
27

Mugilidae

Harders

2

28

Zoarcidae

Puitalen

1

bestaat de rugvin uit 4 doornen. Korte brede en
platte kop met brede muil.

Bodemvis met zeet lange rug- en anaalvin,
confluent met de staartvin. Grote borstvinnen.
Buikvin met 3 stralen.

29

Ammodytidae

Zandspieringen

1

Kleine langwerpige vissen met spitse snuit en
vooruitstekende onderkaak. Lange rug- en
anaalvinnen. Geen buikvinnen.

Kleine vissen met twee rugvinnen

30

Gobiidae

Brakwatergrondels

5

en

aaneengegroeide buikvinnen. Brede kop met
hoog geplaatste ogen.

31

Bothidae

Tarbotten

1

Asymmetrische, afgeplatte vissen met
eindstandige muil en ogen op linkerzijde van het
lichaam. Eerste rugvinstralen ruim voor het
rechteroog ingeplant.

Asymetrische, afgeplatte vissen
32

Pleuronectidae

Platvissen

3

33

Soleidae

Tongen

1

met

eindstandige muil en ogen op de rechterzijde
van het lichaam.
Asymmetrische, afgeplatte vissen met afgeronde

snuit. Muil situeert zich achter de
Ovaalvormig voorkomen.

1

snuit.

Uit het algemeen voorkomen van de verschillende families is al duidelijk dat de moÍologie
van de vissoorten onderling danig verschilt. Zo zijn er soorten die 3 à 4m lang (Europese
meerval en steur) kunnen worden terwijl andere soorten qua afmetingen beperkt blijven tot
enkele cm (bijvoorbeeld tiendoornige stekelbaars). Lange, gestroomlijnde vissen kunnen
weerstaan aan sterke stroomsnelheden en hebben goede zwemcapaciteiten, terwijl andere
soorten met een hogere en zwaardere lichaamsbouw in kalmer water verblijven. Sommige
soorten vertonen een lichaamsbouw aangepast aan het leven op de bodem. Bepaalde
soorten zrln zo klein en slank dat zij zich tussen de stenen kunnen ophouden of zichzelf in
het zand kunnen ingraven, en aldus weerstand bieden aan sterke stroomsnelheden. Nog
andere bezitten speciale adaptaties en kunnen zelfs een korte periode op het land overleven.
Bij sommige is het lichaam asymmetrisch, zij bezitten een verschillende linker- en
rechterhelft (bijvoorbeeld bij platvissen). Er zijn talloze voorbeelden van specifieke vormen
aangepast aan speciale functies of levensomstandigheden, slechts enkele staan
geïllustreerd in figuur 8.
Morfologische verschillen zin zeet dikwijls gerelateerd met verschillende functionele
vereisten (bijvoorbeeld voeding, voortplanting, ecologie, ...). Voedingsgewoonten kunnen
zeer uiteenlopend z[n (trofische specialisatie). Enkele soorten met hun specifiek
voedingsgedrag worden genoemd in figuur 9. ln figuur 10 worden voorbeelden aangehaald
van verschillende voortplantingsstrategieën bij onze vis- en rondbeksoorten.
Ook wat ecologie betreft zijn geen twee soorten identisch: zoals in figuur 11 voorgesteld
staat kan het habitat danig uiteenlopen, van kleine snelstromende beekjes, tot brede en
diepe traagstromende waters, van vijvers met geringe diepte tot uitgestrekte en diepe meren,
van volledig zoet water naar brakwatersystemen tot haast volledig zoute estuaria, enz...

8

figuur 8 - Enkele voorbeelden van vorÍnaanpassingen aan specifieke functies oflevensomstandigheden.

o

Gestroomlijnde vissen, waarvan

het lichaam weerstand kan bieden aan

sterke

stroomsnelheden.

beekforel

o

Zijdelings sterk samengedrukte vissen met hoge lichaamsvorm, die alleen in stilstaande
of anrak stromende waters kunnen overleven.

brasem
o

Slangachtig voorkomen, dat ook toelaat om zich op het land te kunnen bewegen.

paling

o

De grote oppervlakte van rug-, staart- en anaalvin vormen een sterk propulsie-orgaan dat
de snoek toelaat om op korte afstand en een minimum van tijd een zeer hoge snelheid te
bereiken.

snoek
9

o

Extreem afgeplatte soorten die vlak tegen

de bodem rusten, dikwijls onder een

camouflerend zandlaagje.
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griet, bot, pladijs
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Langwerpige vis- en rondbeksoorten kunnen zich vaak helemaal in het bodemsubstraat
ingraven.
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zandspiering, beekprik, paling

o

De buikvinnen zijn vergroeid tot een zuigschijf, waarmee zy zich enigszins kunnen
vastzuigen aan het bodemsubstraat.

brakwatergrondel , zwarte grondel, dikkopje

10

o

Sommige vinstralen kunnen volledig of gedeeltelijk omgevormd zijn tot stekels. Deze
fungeren als beschermingsmechanisme tegen diverse predatoren

)

baars, driedoornige stekelbaars, rivierdonderpad

o

Het kleurenpatroon kan totaal verschillende functies bezitten: bijvoorbeeld camouflage brj

de snoek, imponering en intimidatie tijdens het voortplantingsgedrag van driedoornige
stekelbaars en zalm.
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snoek, driedoornige stekelbaars, zalm
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figuur 9 - Enkele voorbeelden van trofische specialisatie.

O

De grote en zeeÍ protactiele muil veroorzaakt een zuigend effect bij het vangend van
prooivis. De scherpe en stevige tanden zrln brlzonder geschikt voor het vastgrijpen van
de prooi.

Piscivore voeding

il"e4'
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c
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c)
o

snoek, baars

o

Bij sommige soorten zijn de kieuwboogaanhangsels vervormd tot een zeefstructuur
waarmee voedselpartikels (planktonische invertebraten) uit het water gezeefd worden.

Planktonivore voeding

(

@

2

t
,rfr
elft, fint

t2

o

De muil is omgevormd tot een zuigmachine waarb'rj sommige prikken zich parasitair
gedragen t.o.v. andere vissoorten, of zich op het substraat kunnen vastzuigen.

Parasitaire voeding

È

0
É
,
I

zeeprik, rivierprik

a

Onderstandige muil voorzien van baarddraden is typisch voor bodembewonende,
benthivore soorten die aangepast zijn om in de bodem op invertebraten te predateren.

Benthivore voeding

I11 iln tllltlt

l.

\

steur, bermpje, riviergrondel, barbeel

t3

o

Sommige soorten predateren op zoöplankton

Zoöpl an kto nofage voedi ng

alver, winde, driedoornige stekelbaars

o

Soorten die zich voeden met hoofdzakelijk plantaardig materiaal

Fytofage voeding

C)

i

T.

f'

blankvoorn, rietvoorn

o

Sommige soorten zijn niet gespecialiseerd in een welbepaalde voedselcategorie, maar
zijn alleseters. Sommige voeden zich met dierlijk of plantaardig afval.

Omnivoor - detritivoor

\

C)
U
o

pal i ng,

Amerikaanse dwergmeerval

t4

figuur

o

10 : Enkele voorbeelden van voortplantingswijzen

bij onze vis-

en rondbeksoorten.

Sommige soorten zetten hun eieren af op stenen of grind, deze eieren blijven aan dit
substraat kleven. Zij kunnen hun legsel al dan niet bewaken. Veelal gebeurt dit in
stromend water waarbij de stroming - of soms ook de ouderlijke broed-zorg - de eieren
van de nodige zuurstof voorzien.

Lith ofiel e re prod ucti e

C
o

o
o

rivierdonderpad, barbeel, kopvoorn

o

Veel soorten reproduceren zich op of nabij waterplanten. Bepaalde vissoorten zijn voor
een goed broedsucces afhankelijk van periodes van hoge waterstanden in het voorjaar
waarbij bijvoorbeeld weilanden onder water komen te staan.

Fyth ofi el e reprod u cti e
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o

ln stromende water leggen veel soorten hun eieren af in of tussen het bodemsubstraat.
AÍhankelijk van de soort en o.a. van de diameter van de eieren kan dit bijvoorbeeld grof
zand, kiezel of grond zijn. Ook hier garandeert de continue doorstroming een goede
zuurstofvoorziening.
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Het voortplantingsgedrag van de biftervoorn is uniek. Het wijfje deponeert haar eieren
d.m.v. een lange legbuis in een zwanemossel of schildersmossel, waarna het mannetje
de eieren bevrucht. De eieren worden geïncubeerd in de mantelholte van de mossel,
waardoor ze extra bescherming genieten. De continue pompwerking van de mossel
garandeert het legsel de noodzakel ijke zuurstofuoorzieni ng.
stracofi el e rep rod u cti e
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Sommige vissoorten vertonen een sterk doorgedreven broedzorg en bewaken eieren en

jongen zorgvuldig. Soms wordt een 'nest' gemaakt (tunnelnest van door mucus
aaneengekl it vegetatief materiaal ), (Ariad nofiele reprod uctie).
Tu n n e In e

stre p ro d u cti e

driedoornige stekelbaars, tiendoornige stekelbaars
a

Soms bestaat het'nest' uit een kuitje in het zand. Via bewegingen van de vinnen creëren

de oudervissen een waterstroom die het broedsel van de nodige zuurstof voorzien.
Eventuele belagers worden verjaagd.

Kuilnestreproductie
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c

ltt-

- -l+.

snoekbaars, tilapia, beekprik

a

Bepaalde vissoorten (veel van onze brakwatersoorten die hun voortplanting in zee
hebben) leggen hun eieren vrij af. Deze eieren drijven in de waterkolom, de larven zijn
pelagisch.
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figuur
o

11 - Enkele voorbeelden van habitats met hun typische soortassociaties.

Stromende waters van de beekforelzone: kleine rivier bovenlopen
snelstromend en zuurstofrijk water,

beekforel, beekpri k, rivierdonderpad
bijvoorbeeld de bovenlopen van de Zenne en de Zwalm.

o

Stromende waters van de vlagzalmzone,

vlagzalm
bijvoorbeeld sommige stroken van de Benruijn.

o

Stromende waters van de barbeelzone,

barbeel, kopvoorn, sneep
bijvoorbeeld de Grensmaas.
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met

koud,

o

Stromende waters van de brasemzone,

snoek, blankvoorn, paling
bijvoorbeeld de lJzer

o

Stromende waters van de brakwaterzone,

brakwatergrondels, spierihg, paling
bijvoorbeeld de Beneden - Zeeschelde.

o

Traagstromende of stilstaande brakke waters (achterhavens of kanalen nabij de kust)
met hoog zoutgehalte,

)-'

harder, bot, paling
bijvoorbeeld het Boudewijnkanaal.

t9

o

Zure afgesloten waters,

Amerikaanse hondsvis, kroeskarper
bijvoorbeeld de Turnhoutse vennen.

o

Heldere, oligotrofe en plantenrijke vijvers of meren,

,
I

snoek, zeelt, rietvoorn
bijvoorbeeld het Meer van Rotselaar.

o

Troebele, eutrofe vijvers en meren,

snoekbaars, pos, brasem
bijvoorbeeld het natuurreservaat De Blankaart.
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o

Sterk eutrofe, stromende of stilstaande waters met slechte waterkwaliteit,

V

é

a

paling, driedoornige stekelbaars
bijvoorbeeld de Handzamevaart.

o

Diepe kunstmatige reservoirs, koude temperatuur,

baars
bijvoorbeeld het Water Productie Centrum Kluizen

a

Laaglandbeken,

I

riviergrondel, kleine modderkruiper, beekprik
Bijvoorbeeld het Netebekken

2t

2. Toestand van de visstand in Vlaanderen.

2.1. Algemeen
ln het algemeen mag men stellen dat de toestand van onze vissen in de Vlaamse waters als
slecht dient geëvalueerd te worden. Nochtans is het duidelijk dat op een aantal belangrijke
wateren - vooral de grote rivieren - de situatie momenteel beter is dan omstreeks 1990. !n de
vele zijrivieren is de situatie echter nog steeds beroerd: op veel plaatsen is de visstand
onbestaande als gevolg van de slechte waterkwaliteit. ln andere gevallen zijn het veelal
enkel de resistente (pollutie-ongevoelige) soorten die zich hebben kunnen handhaven. Enkel
op een vrij beperkt aanta! zijrivieren en beken, vooral in de provincies Limburg en
Antwerpen, kan de visstand nog als ecologisch waardevol omschreven worden.

Wat onze vissoorten betreft mag men stellen dat, rekening houdende met de na 1900
verdwenen vissoorten, met de uitheemse soorten, en met de typische brakwatersoorten en
een aantal zeevissoorten die momenteel (na 1985) in onze binnenwaters werden
waargenomen de visstand in Vlaanderen 86 vis- en rondbeksoorten telt. Een lijst van deze
soorten staat voorgesteld in tabel 2 met vermelding van hun status, geëvalueerd op basis
van literatuurgegevens en van de laatste verspreidingsgegevens.
Het aandeel van niet-inheemse vissoorten in Vlaanderen vertegenwoordigt bijna een vierde
(23 o/o) van onze soorten. Nog eens een vierde (24 o/o') van onze visfauna z$n zee- of
brakwatersoorten die hoofdzakelijk in onze estuariene of brakke waters terug te vinden zijn.
Van de overige soorten zijn circa 20 o/o verdwenen en circa 60 % zijn bedreigd of sterk
bedreigd, terwijl slechts 20 % het relatief goed stellen.
ln figuur 12 is in een taartdiagram schematisch de toestand weergegeven.
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o
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a
o

Rivierprik, Lampetra fluviatilis
Beekprik, Lampetra planeri
Zeeprik, Petromyzon marinusl
Steu r, Acipenser sturio2
Paling, Anguitta anguillas

+

1

1

a
a
a

Elft, Alosa alosa'
Fint, Alosa faltaÍ
Haring,

C

lupea harenguso

o

Sprot, Sprattus sprattusa
Ansjovis, Engraulis encrasicoluss
Braiem , Abramis bramaq
o

+
o

-à

+
+
+
+
+
a

+
o

o

+
+
-+

+
+
o
o
o

o

Baars , Perca fluviatilis2a
Snoekbaars , Sander lucioperca'o
Tilapia, Oreochromis nitoticLts'u
Horsmakreel, Trachurus trachurus'u
Dunlipharder, Cheton ramada2'
Diklipharder, Crenimugit laprosus"
Puitaa l, Zoarces viviparus'o
Zandspieri ng, Am modytes tobian us'n
Lozano's grondel , PomatoschtsÍus

+
+

Zwarte Am

eri

kaanse dwerg

m

lozanofo

"

o

Kleurige grondel, Pomatoschistus
Dikkopje, Pomatoschistus
Zwarte grondel, Gobius
Griet, Scophtalmus
Pladijs, Pleuronectes
Schar, Limanda
Bot, Platichthys
Tong , Solea

eerva l,

Ameiurus melase
Bruine Amerikaanse dwergmeerval,

Ameiurus nebulo.sus'
o

Forelbaars, Micropterus salmoi'des2s
Pos , Gymnocephalus cernua'o

Winde , Leuclscus iduso
Serpeling , Leuciscus leuciscusu

Blankvoorn, Rutitus rutiluso
Rietvoorn, Scardinius erythrophtalmusï
Zeelt, Tinca tincaq
Kleine modderkruiper, Cobitis taeniaT
Grote modderkruiper, Misguryus fossilisT
Bermpje, Barbatula barbatula'

Zonnebaars, Lepomis gibbosus"
Zwarte baars , [ltlicropterus dolomieÉs

o

Blauwbandgrondel, Pseudorasbora parvau

a

Tiendoornige stekelbaars, Pungitius
pungitiusle
Kleine zeenaald, Syngnathus rostellatus2}
Grote zeenaald, Singnathus aQys2o
Rivierdonderpad , Cittus gobio"^
Zeebaa rs, D icentrarch us-I ab rai2
Steenbaars, Ambtoplistes ru pestris2s

+

Vetje, Leucàspius delineatusï
Kofvoorn , Leucr'scus cgphalusï

Dikkopelrits, Pimephales promelaso
Bittervoorn , Rhodeus sericeus amarusu

+

o

Karper, Cyprinus carpioï
Riviergrondel , Gobio gobioï

-+

+

aculeatnsl''

nobiliso

Elrits , Phoxinus phoxinusi

O

o

Gestippelde alver, Alburnoi'des
bipunctatus6
Alver, Alburnus alburnusu
Roofblei, As pius aspiusa
Barbeel, Barbus barbusu
Kolblei , Blicca bjoerknai
Giebel, Carassius auratus gibelioï
Kroeskarper, Carassius carassius'
Sneep, Chondrostoma nasusu
Graskarper, Ctenopharyngodon idella6
Zilverkarper, Hypophthat m ichthys mol itrixï
Grootkopkarper, Hypophthalm ichthys

o

a

o

Bronforel, Salvelinus fontinalisla
Grote marene, Coregonus lavaretusls
Houting, Coregonus oxyrhyn"hy§'u
Vlagzalm, Thymallus thymallug="
Steenbolk , Trisopterus luscus"
7
Dwergbolk, Trisopterus minutus-l
Wijting, Merlangíus, merlanguslT
Kwabaal, Lota lota"
B
Koornaarvis, Atherina presbyterl
Driedoornige stekelbaars, Gasterosteus

Europese meerval, Silurus glanisl)
Snoek

,

Esox luciusll

Amerikaanse hondsvis, lJmbra pygmaea"
Spiering, Osmerus eperlant)s'u
Regenboogforel, OncorhynchLlp mykissla
Atlantische zdm, Salmo salar'"
Beekforel, Salmo trutta fariola
Zeeforel, Salmo trutta truttala

.

: Verdwenen vissoort in Vlaanderen, mogelijk

c

: Sterk bedreigde vissoort.

terug ingevoerd.
: Bedreigde vissoort.

§ : Niet bedreigde vissoort
= : Zeevissoort, in brak water terug te vinden.
+ . Geïmporteerde uitheemse vissoort.

Tabel2: Lijst van de na 1900 verdwenen of momenteel nog in Vlaanderen voorkomende typische
zoetwatervissoorten. Ook de brakwater- en zeevissoorten die na 1985 in onze binnenwaters werden waargenomen,
worden vermeld. De cijfers verwijzen naar de familie (cfr tabel l).
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IVerdwenen vissoort in Vlaanderen, mogelijk terug ingevoerd (10%)

ISterk

tr Bedreigde vissoort

I

I

(17o/o)

bedreigde vissoort (13%)

Niet bedreigde vissoorl (12%)

E Geïmporteerde, niet-inheemse vissoort (23%)

Zeevissoort, in brak water terug te vinden (2aYo)

figuur 12 - Percentuele verdeling van de vissoorten in Vlaanderen volgens hun status of bedreiging.

2.2. Actuele toestand
ln het recentste natuunapport (Van Thuyne en Schneiders, 2001) werd aan de hand van de
gegevens van visbestandsopnames van de periode 1994-2000 een analyse gemaakt van de
verspreiding van de vissoorten in Vlaanderen. ln totaal betreft het gegevens van 2.093
staalnameplaatsen.
Aan- of afovezigheid van visleven in het algemeen, maar ook van het aantal soorten, en
welke specifieke soorten (bijvoorbeeld zeer resistente, of zeer vervuiling gevoelige die hoge
kwaliteitseisen stellen aan het milieu) er op een bepaald water aanwezig zijn kan ons veel
vertellen over de kwaliteit van de meetplaats, of van een set van meetplaatsen.
Zokan men alstellen dat globaalgezien het met de kwalitelt van het water in Vlaanderen in
het algemeen niet zo best gesteld is. lmmers, van de 2.093 plaatsen waren er 1.466 (70 Yo)
waar vis werd gevangen en 627 (30 o/o) waar geen vis werd gevangen.
Figuur 13 illustreert de aanwezigheid van vis in de verschillende bekkens. Het Leiebekken
scoort het minst goed, op de 126 bemonsterde meetplaatsenztln er 81 punten (ot 64 o/o)
waar geen vis werd gevangen. Het Denderbekken, het Dijlebekken en het
Bovenscheldebekken scoren eveneens slecht, op iets meer dan 50 % van de meetplaatsen
was vis aanwezig. Het best scoort het lJzerbekken, slechts 1 van de 94 meetpunten was er
visloos.
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figuur 13 - Percentage van het aantal onderzochte meetplaatsen waar vis werd aangetroffen per bekken. Het
aantal meetplaatsen staat weergegeven. Belkens : U - Uzerbekken, BP - Bekken van de Brugse Polders, GK Bekken van de Gentse Kanalen, BES - Benedenscheldebekken, L - Leiebekken, BOS - Bovenscheldebekken,
DD - Denderbekken, DI - Dijlebekken, DE - Demerbekken, MA - Maasbekken (naar gegevens van het NARA
rapport).

ln totaal over Vlaanderen werden op deze 2.093 meetplaatsen 51 vis- en rondbeksoorten
gevangen.
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figuur 14 - Aantal aangetroffen vissoorten in de verschillende bekkens. Het aantal meetplaatsen staat
weergegeven. Bekkens : IJ - IJzerbekken, BP - Bekken van de Brugse Polders, GK - Bekken van de Gentse
Kanalen, BES - Benedenscheldebekken, L - Leiebekken, BOS - Bovenscheldebekken, DD - Denderbekken, DI Dijlebekken, DE - Demerbekken, MA - Maasbekken (naar gegevens van het NARA rapport).
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De geografische distributie (verspreiding) van de verschillende soorten over Vlaanderen is
niet voor alle soorten gelijk. ln figuur 14 staat het aantal verschillende soorten aangetroffen in
de Vlaamse bekkens weergegeven. Er zijn duidelijke verschillen tussen de bekkens, hetgeen
kan duiden op de variabele ecologische kwaliteit van de beken en rivieren in deze bekkens,
maar ook een gevolg is van de verschillen in typologie van de waterlopen uit deze bekkens.
Het Maasbekken is het rijkst aan soorten (38 soorten). ln de Maas zelf werden 24 soorten
gerapporteerd (Breine et a|.,1998). Onder deze soorten vinden we bedreigde soorten zoals
o.a. gestippelde alver, zeeforelen beekprik. Qua soortenrijkdom wordt het Maasbekken
gevolgd door het Demerbekken (34 soorten) en het Benedenscheldebekken (33 soorten).
Het bekken van de Gentse kanalen scoort het slechtst; er werden slechts 20 soorten
gerapporteerd.
In figuur 15 staan in orde van belangrijkheid de twintig meest verspreide soorten in
Vlaanderen weergegeven. ln Vlaanderen is driedoornige stekelbaars de meest verspreide
soort (906 plaatsen, 43o/o), gevolgd door blankvoorn (753 plaatsen, 36%) en paling (580
plaatsen, 28o/o). Ook achtereenvolgens tiendoornige stekelbaars, baars, riviergrondel,
rietvoorn, giebel, bermpje en karper behoren tot de tien meest verspreide soorten in
Vlaanderen.
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figuur 15 -De20 in Vlaanderen meest verspreide soorten op basis van hun aanwezigheid op 2.093 meetplaatsen
(naar gegevens van het NARA rapport).

Onder de - volgens de databank - tien minst verspreide soorten (als het ware de
'zeldzaamste' in Vlaanderen )vinden we dikkopelrits, gestippelde alver, dunlipharder,
Europese meerval, schol, steenbolk, steur, zeebaars, zeeforel en zilverkarper.
Vanzelfsprekend dienen hier ook de vissoorten vermeld te worden die omwille van hun
afwezigheid op de in de databank opgenomen meetplaatsen niet in de analyse voorkwamen
maarwaarvan we welweten datze in sommige Vlaamse waters voorkomen (vooral de
brakwatersoorten uit de Benedenzeeschelde en het Boudewijnkanaal, maar ook de zalm
waarvan één- of tweejarige exemplaren in het voorjaar door het Albertkanaal migreren).
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Deze in Vlaanderen meest voorkomende vissoorten zijn echter niet in alle bekkens op
gelijkaardige wijze verspreid. Figuur 16 geeft voor de verschillende bekkens een overzicht
van het voorkomen van de tien meest verspreide soorten. Hieruit is duidelijk dat het beeld
voor sommige bekkens danig verschilt. ln het lJzerbekken bijvoorbeeld zijn blankvoorn,
paling en giebel de meest verspreide soorten, terwijl in het bekken van de Demer de beide
stekelbaarssoorten en de riviergrondel het meest verspreid zijn. Ook dit is het resultaat van
enerzijds verschillen in ecologische kwaliteit maar anderzijds ook van verschillen in typologie
tussen de verschillende bekkens.
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figuur 16 - De 10 in Vlaanderen meest verspreide soorten op basis van hun aanwezigheid in de
verschillende bekkens (naar gegevens van het NARA rapport).

verspreidingspatronen kunnen geïllustreerd worden aan de hand van
verspreidingskaarten (figuur 17)- Soorten zoals bijvoorbeeld blankvoorn en baars stellen
weinig eisen aan hun habitat en hebben een ruime verspreiding, terwijl een soort zoals de
beekprik welbepaalde condities vereist en daarom een beperkter distributiepatroon vertoont.
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IBW databalk; meetplaatsen

2.3. Temporele trends

Het op wetenschappelijke wijze opvolgen van de (kwaliteit van de) visbestanden in
Vlaanderen dateert van na 1980. Vóór die periode is de kennis van de status van onze
vissoorten zeer fragmentarisch, met uitzondering van enkele auteurs (o.a. De SelysLongchamps en Poll) die wel op een vrij gedetailleerde wijze over de verspreiding van onze
vissen rapporteerden (respectievelijk circa 1850 en 1940). Nochtans is deze historische
informatie noodzakelijk om temporele trends in de toestand van onze visstand te kunnen
schetsen. Ook voor het opmaken van streefbeelden en het achterhalen van de
referentietoestand van waterlopen is de kennis van de historische toestand van onze vissen
belangrijk. ln het kader van het Mina-plan 2 (het Vlaamse Milieubeleidsplan 1997-2001)
poogt men momenteel de referentietoestand van stromende waters te achterhalen, onder
andere door het bijeenbrengen en opzoeken van historische gegevens over de visbestanden
in Vlaamse waterlopen en het vergelijken van de toestand van de visbestanden vroeger en
nu. De resultaten van het onderzoek laten toe om, voor elk van onze vis- en rondbeksoorten,
de evolutie in hun status te schetsen. Als algemeen besluit kan men stellen dat, over de

voorbije 150 jaar drie belangrijke tendenzen blijken

te bestaan (lBW rapport, in

voorbereiding):

1. Eén van de eerste tekenen van verstoring van onze vispopulaties was de

alqemene achteruitqanq van de (qrote) migratoren. Anadrome en katadrome
trekvissen zoals rivier- en zeeprik, steur, bot, de salmoniden, elft, fint, houting,
paling e.a. waren de eerste soorten die achteruitgang vertoonden, sommigen zelfs
mate
volledig
Vlaanderen verdwenen. Vooral
geschikte
migratiebelemmeringen
verstoring
reproductieomstandigheden lijken aan de basis te liggen van hun verdwijning.
Naast deze migratoren valt het op dat vooral ook de toestand van de rheofiele
(stroomminnende) soorten in de loop van voriqe eeuw daniq achteruitqinq. Soorten
zoals kopvoorn, serpeling, alver en rivierdonderpad, kwabaal en beekprik die nogal
wat eisen stellen aan de kwaliteit van hun habitat of aan de waterkwaliteit blijken in
heel wat gevallen de eerste soorten te zijn die verdwenen.
De periode blijkt ook gekenmerkt te zajn door toenemende introductie en
verspreidinq van exoten. Er blijken rond de eeuwwisseling heel wat introducties van
diverse vissoorten gebeurd te zijn en dit op talrijke plaatsen. Deze introducties
hadden wisselend succes: soorten zoals o.a. de forelbaars en de zwarte baars
werden in veel bekkens uitgezet (rond 1912) maar bleken zich niet te kunnen
verspreiden. Anderzijds had de introductie van een aantal soorten wel het beoogde
succes: zwarte en bruine Amerikaanse dwergmeervallen werden in 1891 vanuit
Amerika naar België overgebracht. Snoekbaars werd eveneens rond 1890
geïntroduceerd. Recentelijk blijken introducties nog voor te komen en beïnvloeden
het beeld van de actuele visstand. Pseudorasbora parva (blauwbandgrondel) en
Pimephales promelas zijn twee niet-inheemse vissoorten die zich tijdens vorig
decennium hebben weten te verspreiden in een aantal Vlaamse waterlopen (zie
verder).
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2.3.1 . De

grote rivieren

Dat de visstand van de grote rivieren er in de jaren 1980 zeer slecht aan toe was, is een feit.
Heel wat van onze grootste waterlopen waren dood. Sedert een tiental jaren is er duidelijk
voor deze grote waterlopen een kentering. De situatie was misschien het meest spectaculair
op de Beneden-Zeeschelde, maar ook op andere grote rivieren herstelt de visstand zich. Bij
wijze van voorbeeld behandelen we hier achtereenvolgens de Zeeschelde, de Demer, de
Dender en de Leie.

De Zeeschelde

De Zeeschelde (gelegen tussen Gent en de Belgisch-Nederlandse grens) vormt een
bijzonder ecosysteem. Enerzijds zijn estuaria meestal rijk aan voedingsstoffen vanwege de
aanvoer vanuit stroomopwaartse gebieden. Anderzijds worden ze gekenmerkt door
getijwerking waardoor het visbestand in belangrijke mate beïnvloed wordt. Vooral op de
Beneden-Zeeschelde is de visstand dan ook meestal divers en dens, hetgeen geleid heeft
tot een belangrijke beroepsvisserij. Reeds vanaf de middeleeuwen werd de Zeeschelde
intensief bevist en deze commerciële exploitatie ging door tot vlak na de eerste wereldoorlog.
Ondermeer fint, spiering, paling en bot werden in relatief grote aantallen gevangen (Van
Damme en De Pauw, 1996). De commerciële visserij is echter ingestort na de verslechtering
van de waterkwaliteit in de dertiger jaren.
De kwaliteit van het estuarium van de Zeeschelde is de laatste vijftien jaar merkelijk
verbeterd, althans voor wat de visstand betreft. Rond de jaren 80 liet de waterkwaliteit van
de Zeeschelde nauwelijks enig visleven toe. Het visbestand was er quasi onbestaande. De
situatie verbeterde, door de toenemende waterzuivering daalde de organische belasting van
de Zeeschelde. Dit heeft een verbetering van de zuurstofhuishouding met zich meegebracht
(Van Damme et al., 1995). Ook de concentraties ammonium en orthofosfaat vertonen de
laatste 15 jaar een dalende trend (Van Damme et a\.,1995), en ook de gehaltes aan auate
metalen evolueerden in gunstige richting (VIBNA, 1994). De effiecten op de visstand bleven
niet uit. Verbeteringen op niveau van de visstand konden van nabij opgevolgd worden door
studies ter hoogte van de watervang van de electriciteitscentrales op de Schelde (Doel, Kallo
en Schelle), waar vissen op de filterroosters in de koelwatercircuits terechtkomen. Reeds
vele jaren wordt het visbestand daar opgevolgd door de KU Leuven (werk van P. Van
Damme en J. Maes).

De eerste schriftelijke bron waarin de soorten die voorkomen in de Beneden-Zeeschelde
vermeld staan, dateert van de 19de eeuw (De Selys-Longchamp, 1842a). Deze auteur
noteerde 38 soorten. Later rapporteerde Poll (1945) 40 mariene soorten en 11
zoetwatersoorten voor de Beneden-Zeeschelde tussen Antwerpen en de BelgischNederlandse grens.
ln fuikvangsten uitgevoerd door de KULeuven en aan de hand van stalen in het koelwater
van de centrale van Schelle werden recentelijk tussen Gent en Antwerpen 21 vissoorten
aangetroffen. Wat het brakwatergebied tussen Antwerpen en de grens met Nederland betreft
werden in stalen uit het koelwater van de kerncentrale van Doel in de periode 1994-1996 60
verschillende vissoorten waargenomen. Al deze soorten behoren tot de volgende
ecologische klassen: mariene soorten, estuariene soorten, zoetwatersoorten, katadrome
soorten (zoetwatersoorten die hun voortplanting in zee hebben, bv paling) en anadrome
soorten (voortplanting in zoet water, bijvoorbeeld zalm). Van al deze soorten komen slechts
een beperkt aantal soorten in grote aantallen voor. Het zijn: haring, sprot en drie
grondelsoorten. ln de stalen genomen in voornoemde studies vertegenwoordigen ze meer
dan 99 o/o yàÍr alle aantallen. Niet alle soorten komen op het zeltde moment voor. ln de
zomer bereiken paling en kleine zeenaald maximale densiteiten. ln de herfst worden
voornamelijk brakwatergrondels gevangen. Haring en sprot komen vooral voor in de winter.
Ook zoetwatervissen kunnen in dit jaargetijde profiteren van de lagere zoutgehaltes door de
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verhoogde rivierafuoer van zoet water. ln de lente worden vooral migrerende soorten
aangetroffen zoals rivierprik, bot en harder.
Deze duidelijke temporele verdeling toont aan dat het Schelde-estuarium drie ecologische
functies vervult: een kraamkamerfunctie voor jonge individuen van ondermeer grondels en
garnalen, een overwinteringsfunctie voor haring, sprot en zoetwatervissen en een passageof doortochtfunctie voor migrerende vissen die trekken van de rivier naar de zee (Belpaire eÍ
a/., 1998).
Opvallend is het vrij recent terug voorkomen van finten (Alosa fallax) in het Scheldeestuarium. De Scheldepopulatie zou rond de jaren dertig uitgestorven zijn. De terugkeer van
de finten illustreert de verbetering van de waterkwaliteit van de brakwaterzone van de
Schelde. Wegens het ontbreken van geschikte paaiplaatsen (oorspronkelijk de zandplaten
ter hoogte van de monding van Rupel en Dender) lijkt het herstel van een zichzelÍ
reproducerende populatie op de Schelde momenteel echter nog onmogelijk (Maes,2001).
Op dit moment is een beperkte visserij mogelijk op de Beneden-Zeeschelde. Met
ankerkuilnetten, boomkorren en fuiken vissen vooral Nederlandse vissers op paling, bot,
garnalen en haring. Bij een toenemende verbetering van de waterkwaliteit kan commerciële
visvangst op de Zeeschelde opnieuw rendabel worden mits de uitwerking van een strikte
reglementering die past in het kader van integraal waterbeheer.

De Demer
Heel wat vissoorten kwamen vroeger (rond de eeuwwisseling) op de Demer voor, waaronder
anadrome en katadrome trekvissen zoals steur, zeeprik, rivierprik en paling. Ook soorten
typisch voor de barbeelzone (kopvoorn, barbeel, serpeling, bermpje) en soorten die in de
meer rustige trajecten gedijen (snoek, karper, zeelt, rietvoorn, brasem, grote modderkruiper,
kwabaal en andere.) werden aangetroffen. Hogerop in de zijlopen is er sprake van het
voorkomen van o.a. de beekforel, de rivierdonderpad en de beekprik.
Rond 1990 was de Demer - toch zeker wat haar benedenloop betreft - als visloos te
beschouwen. Geregeld hadden de bewoners van Aarschot te kampen met stankhinder van
de Demer die daar door de stad loopt. Ook hier evolueerde de situatie in vrij gunstige zin.
Visbestandsopnames met behulp van elektrovisserij langs de oevers op 22 meetplaatsen
langs het ganse verloop van de Demer wezen in 1995 uit dat de visstand zich aan het
herstellen was. Op alle meetplaatsen kon de aanwezigheid van vis vastgesteld worden. ln
totaal werden 23 vissoorten gerapporteerd. ln vergelijking met vroegere literatuurgegevens
moet men stellen dat er verscheidene soorten uit de Demer verdwenen zijn (o.a. de
Europese steur, de rivierprik, de zeeprik, de serpeling, de kopvoorn, de barbeel, de pos, de
kwabaal en de alver). Anderzijds worden soorten aangetroffen die eerder niet op de Demer
gemeld waren (de winde, de kolblei, de giebel, de bittervoorn, de zilverkarper, de bruine
Amerikaanse dwergmeerval, de Amerikaanse hondsvis, de zonnebaars en de
blauwbandgrondel) (Belpaire ef a/., 1998).
Bij een gelijkaardig en vergelijkbaar ondezoek werd vijf jaar later, in 1999 op bijna alle
locaties een toename van het aantal vissoorten vastgesteld (figuur 18).
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figuur 1 8 - Vergelijkin g 1995 - 1999 : Toename van het aantal soorten op 22 locaties op de Demer (van monding
naar bron), vastgesteld tijdens bemonsteringen met elektrovisserij (naar Breine et a|.,1999).

ln totaal werden in 1999 over de ganse Demer 28 vissoorten aangetroffen. Zoals ook op
andere rivieren het geval is, stijgt ook hier de abundantie van exoten (vooral
blauwbandgrondel). Het voorkomen van een aantal zeldzame en beschermde soorten
(bermpje, bittervoorn, grote modderkruiper en vetje) geven aan de Demer een ecologische
meerwaarde. Er bestaat in de Demer een duidelijk onderscheid in de visstand tussen de
bovenloop en de benedenloop, zowel wat betreft soortenassociaties als qua aantal soorten.
Het aantal soorten neemt stroomafwaarts toe (Breine ef a/., 1999).

De Dender
Van de Dender vóór 1900 is het historisch beeld van de visstand slechts fragmentarisch.
Kroeskarper en winde waren zeker aanwezig te Denderleeuw (Van Aelbroeck en Rentier,
1913), en rond 1880 werden grote hoeveelheden karper, blankvoorn en riviergrondel op de
Dender gemeld (Steven, 1920). Vanaf dan echter blijkt de toestand drastisch te
verslechteren, vooral stroomafwaarts Aalst, voornamelijk als gevolg van de toenemende
industrialisatie. Tijdens de eerste wereldoorlog is er een periode van tijdelijke verbetering en
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kennen

de visserij en de stroperij een korte opleving. Bossu (1927) beschrijft de

waterkwaliteit van de Dender rond 1925 als zeer kritisch voor de visstand en geeft een lijst
van de belangrijkste lozingspunten. Ook tijdens de periode van de tweede wereldoorlog kan
de visstand zich herstellen en blijkt veel vis aanwezig. Legrand en Rouleau (1949)
vermelden de aanwezigheid van baars, blankvoorn, brasem, karper, paling, pos,
riviergrondel en snoek. Opnieuw echter, met het hernemen van de industriële activiteiten,
verdwijnt de visstand. Rond de tachtiger jaren is er echter terug een geleidelijke verbetering
merkbaar. Spectaculaire vissterftes (o.a. de vismortaliteiten in 1983, 1984 en 1985 tussen
Geraardsbergen en Denderleeuw) zijn het gevolg van dit onevenwicht tussen waterkwaliteit
en visstand. ln 1987 wordt een kleine visstand gesignaleerd rond de stuwen en in de
monding van enkele zijbeken (met blankvoorn, brasem, kolblei, karper, driedoornige
stekelbaars en Amerikaanse dwergmeerval).
Sedert ca. 1994 lijkt de situatie aan de beterhand. Experimentele bevissingen op de Dender
door het Oost-Vlaamse Provinciaal Centrum voor Milieuonderzoek en de afdeling Bos &
Groen (AMINAL) toonden het voorkomen van 16 vissoorten aan. Bovendien werd in mei
1994 melding gemaakt van de opwaartse migratie van glasaal die ter hoogte van het Sas
van Denderbelle vanuit de Schelde de Dender poogt op te zwemmen. Ook de jaarlijks
optredende vissterftes tussen 1993 en 1997 ztln tekenen dat de visstand zich poogt te
ontwikkelen.

In april 1996 werd de Dender op systematische wijze onderzocht op haar visbestand met
behulp van electrovisserij, fuik- en kieuwnetbevissing. Op 14 van de 17 geïnventariseerde
plaatsen werd aangetoond dat er terug visleven is. ln totaal werden 20 verschillende soorten
geïnventariseerd. Op sommige plaatsen blijkt het visbestand gevarieerd te zijn en werden
zelfs grote exemplaren van snoek, zeelt en winde aangetroffen. Opvallend is het voorkomen
van een aantal gevoelige en stroomminnende soorten zoals bermpje en serpeling.
Bovendien zijn er indicaties dat ook minstens één migrerende vissoort (paling) er in slaagt
om vanuit de Schelde de Dender te bereiken en dit ondanks de fysische migratieobstructies.
Ook de recente exoot, de blauwbandgrondel, is klaarblijkelijk aan een kolonisatie van de
Dender en haar zijrivieren begonnen.

Er zijn duidelijke verschillen tussen de visstand in de rivierstrook stroomopwaarts Ninove
met een gevarieerde visstand met riviergrondel, blankvoorn, karper, giebel en snoek als
dominante soorten, en de strook stroomafwaarts richting Aalst waar de slechte waterkwaliteit
enkel nog het overleven van de driedoornige stekelbaars toelaat. Stroomafwaarts de stuw
van Dendermonde aan de monding in de Schelde werd snoekbaars, kolblei, paling,
bla

n

kvoorn en d riedoorn ige stekel baars aangetroffen.

De Leie
Historische gegevens over het visbestand in de Leie werden onlangs door het IBW
gecompileerd. Rond de eeuwwisseling werd kwabaal er aangetroffen (Maes, 1898). Ook
zeeprik werd gemeld (Rousseau, 1915). Stroomafwaarts van Astene was er blankvoorn,
brasem, karper, baars en snoek. Ter vergelijking geven we in tabel 3 de gerapporteerde
soorten op de Leie in de periode begin vorige eeuw (gegevens IBW rapport). Als gevolg van
de slechte waterkwaliteit is de visstand gedurende vorige eeuw gehalveerd. Stroomopwaarts
Astene echter blijkt de Leie rond 1924 al dood (An, 1924). Alhoewel hierover geen
wetenschappelijke rapportage bestaat, mag men aannemen dat in de periode 1980-1990 de
visstand onbestaand was.
ln 1996 werden de eerste tekenen van visleven terug waargenomen. De Leie werd op 23
plaatsen, van Wervik tot Sint-Martens-Leerne, bemonsterd. Vier pollutieresistente soorten
(slechts enkele exemplaren) werden aangetroffen op 2 van de 23 onderzochte plaatsen (Van
Thuyne et al., 1997). Niet toevallig zijn de twee plaatsen waar vis werd aangetroffen, ook
plaatsen die op de biologisch waterkwaliteitskaart van de Vlaamse Mllieumaatschappij de
score 'matige waterkwaliteit' hebben gekregen. Van het voorkomen van een evenwichtige
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vispopulatie in de Leie kon men niet spreken, wel zijn er plaatselijke biotopen waarin vissen
kunnen overleven. Het waren de eerste voorzichtige signalen van herstel van het visbestand.
Tijdens afuissingen in het kader van het palingmeetnet in 2000 (meten van de
bioaccumulatie van polluenten in paling) werden vijf plaatsen op de Leie bemonsterd, op alle
plaatsen werd vis aangetroffen, meermaals in vrij grote hoeveelheden. Het betrof in totaal 16
vissoorten. Ook de blauwbandgrondel heeft de Leie weten te bereiken en is aan de
kolonisatie ervan begonnen. Bot echter, die begin deze eeuw in de Leie voorkwam, is
momenteel niet aanwezig. Waarschijnlijk beletten de vele stuwen de migratie van deze
trekvis.
De verbetering van de visstand van de Leie is geïllustreerd in tabel 3.
Tabel 3 - Soortenlijsten van de visstand op de Leie rond 1900, in 1996 en in 2000 (naar gegevens van
het IBW). Rond 1990 was de Leie visloos.

1890 - 1930

Leie
alver
baars
bittervoorn
blankvoorn
rondel
bot
brasem
stekelbaars
giebel
grote modderkruiper
karper
kolblei
kleine
kwabaal
paling
pos

+
+
+
+

I 996
+
+

+
+

?

+
+

+
+
+
+

+

+
+
+

+
+
+
+

+
+

+
+
+

+

+

riviergrondel
rietvoorn
snoek
snoekbaars
stekelbaars

+

+
+
+
+
+
+
+
+

zeelt
zeeprik
zonnebaars
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+
+
+
+

2.3.2. Kleinere rivieren en beken

ln de "Atlas van de Vlaamse beek- en riviervissen" (Vandelannoote et al., 1998) werd
nagegaan of er een trend bestaat in de toestand van de vissen van Vlaamse beken en
rivieren aan de hand van een analyse van gegevens over de visstand van 457 meetplaatsen
die een eerste maal bevist werden in de periode 1983-1987 en een tweede maal in de
periode 1994-1997. De meetplaatsen liggen hoofdzakel[k op doorwaadbare beken, en
geven dus geen beeld van de evoluties in de grote rivieren. De verschuiving in aantal
soorten levert geen eenduidig beeld op. Het aantal waters waar geen vis gevangen werd
neemt toe van ca 30 o/o naar ca 50 o/o vàn de onderzochte meetplaatsen en dit spijts de
globale verbetering van de waterkwaliteit (figuur 19). Het is echter opvallend dat deze hoge
score voor visloze waters nogal afwijkt van de eerder aangehaalde cijfers (30 % visloze
plaatsen op 2.093 staalnameplaatsen in de periode 1994-2000). Uit de analyse blijkt ook dat
slechts een gering aantal van de soortenarme punten is verschoven naar meer soortenrijkere
viswaters. Er wordt een zeer geringe toename vastgesteld in het aantal meetpunten met een
soortenrijkere visgemeenschap (meer dan 7 soorten). Het lijkt dus zo te zijn dat op de
kleinere, doorwaadbare beken en rivieren de toestand van de visstand er niet op
vooruitgegaan is.
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figuur 19 - Frequentiedistributie van het aantal aangetroffen vissoorten per meetplaats (Vandelannoote et al.,
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998)(donkere balken 1 983- 1 987, lichte balken 1994-1991).

Naast deze studie bestaan er een aantal gedocumenteerde soort- of gebiedsgerichte
studies, waaruit temporele evoluties met betrekking tot een bepaalde soort of een bepaald
bekken kunnen geschetst worden.
ln een studie (Seeuws et a1.,1996) naar het opstellen van een soortbeschermingsplan voor
de beekprik werd o.a. de negatieve evolutie van de verspreiding van de beekprik in het
Netebekken geïllustreerd (figuur 20). Hier is duidelijk te zien hoe het verspreidingsgebied van
de beekprik in de zijlopen van de Kleine Nete op circa 20 jaar beetje bij beetje inkromp.
Beekprik is nu enkel nog in de Desselse Nete terug te vinden.
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figuur 20 - Evolutie van de verspreiding van beekprik Lampetra planeri in het bekken van de Kleine Nete
(Seeuws et al., 1996Xa: 1978, b: 1984, c: 1989, d: 1996-97, KN: Kleine Nete, ZN: Zwarte Nete, DN: Desselse
Nete, VN: Voorste Nete, AN: Achterste Nete).

De Berwijn

ln 1998 werden op de Berwijn visbestandsopnames uitgevoerd. Wij geven hier kort de
resultaten weer daar de visstand van deze rivier toch wel uniek is voor Vlaanderen. De rivier
kan getypeerd worden als een mengeling van barbeelzone en vlagzalmzone. Men vindt er
naast baars, driedoornige stekelbaars, paling en blankvoorn, de typische rheofiele
(stroomminnende) soorten zoals bermpje, riviergrondel, beekforel, zeeforel, serpeling,
kopvoorn, barbeel, sneep, elrits en gestippelde alver (Breine eÍ a/., 1999). Sommige van
deze soorten zijn voor Vlaanderen zeer zeldzaam. Ook hier ontbreken gedetailleerde
historische gegevens (behalve vermeldingen van zalm in het begin van vorige eeuw), zodat
geen duidelijke trends aangegeven kunnen worden.

2.3.3. Afgesloten waters
Goede historische informatie omtrent de visstand van afgesloten waters is schaars. De
gegevens beperken zich meestal tot de vermelding in oude hengeltijdschriften van het
voorkomen van de belangrijkste hengelsportsoorten. Voor dit type water is het daarom
moeilijk om algemene trends aan te geven. ln veel afgesloten waters zoals vijvers, meren of
afgesloten rivierarmen is de biodiversiteit aan vissoorten afgenomen en bestaat de visstand
voornamelijk nog uit een aantal van de meest resistente soorten. Het eutrofiëringproces en
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visuitzettingen hebben hier de visbestanden het meest beïnvloed. Oligotrofe plantenrijke
snoek-zeelt waters zijn zeldzaam geworden. Veel van deze waters zijn geëvolueerd naar
een snoekbaars-brasem typologie. Toch is het vaak in de stilstaande wateren dat in
Vlaanderen de grootste soortenrijkdom aangetroffen wordt (37 soorten)(NARA, 2001 in
druk). Het is ook een zeer diverse groep gaande van grindgaten tot afgesneden meanders.
Een voorbeeld van temporele trend kan geïllustreerd worden aan de hand van de resultaten
van onderzoek in het Schulensmeer (Vlaanderens grootste meer) waarbij de visstand op een
vrij intensieve en gestandaardiseerde wijze werd onderzocht zowel in 1988 (Belpaire et al.,
1989), als in 1999 (Simoens ef a1.,2000). Hier kan een korte termijn evolutie geschetst
worden.

Het Schulensmeer is een visserij-biologisch waardevol meer met een soortendiversiteit
van 23 vissoorten. Bij deze soorten horen de algemeen voorkomende vissen als baars,
blankvoorn, brasem, pos en paling. Er werden echter ook zeldzamere soorten gevangen
zoals de grote moddderkruiper, de bittervoorn, het bermpje en de Europese meerval.
Het meer wordt gebruikt als wachtbekken bij overstromingsgevaar van de Demer . ln
1988 werd op basis van het visbestand aangetoond dat er een eutrofiëringsgradiënt
bestond van oost (waterinlaat vanuit de Demer) naar west. Vooral de snoek- en zeelt
densiteiten waren merkelijk hoger in de westelijke zone, waardoor deze zone als een
resultaten van de
snoek-zeelt-rietvoornwatertype geklasseerd werd. Uit
visbestandsopnames in 1999 kan men afleiden dat de eutrofiëring zich over het ganse
meer heeft voortgezet en het meer in zijn geheel nu als blankvoorn-brasem-watertype
dient beschouwd te worden. Vooral het terugvallen van de snoekpopulatie in de
westelijke zone, gekoppeld aan de toename van de snoekbaars, is een duidelijke
indicator. Ten opzichte van 1988 is er een zeer grote toename van pos en een duidelijke
toename van paling en brasem. Vooral snoek en Amerikaanse dwergmeerval zijn
duidelijk afgenomen, maar ook blankvoorn, baars en zeelt lijken afgenomen te zijn
afgaande op de relatieve vangstverhoudingen van de soorten in 1988 versus 1999.
ln 1988 werd de Europese meerval niet gevangen in het Schulensmeer. Tien jaar later
werden jonge exemplaren aangetroffen. Hoogstwaarschijnlijk is de Europese meerval via
illegale uitzettingen begin jaren '90 in het meer terecht gekomen. Het voorkomen van
vissen behorende tot de eerste jaarsklasse zou er op wijzen dat de vroeger uitgezette
exemplaren zich in het meer voortgeplant hebben. Dit is een eerste melding voor een
natuurlijke rekrutering van de Europese meerval in Vlaanderen. Hieruit blijkt dat het
Schulensmeer over het juiste paaibiotoop voor het paaien van Europese meerval
beschikt.
De blauwbandgrondel is ook een soort die in 1988 nog niet in het meer was
gesignaleerd. Waarschijnlijk heeft de soort vanuit de Demer het meer kunnen bereiken.
De blauwbandgrondel werd in 1999 voornamelijk in het oostelijk deel gevonden maar
heeft zich ook over alle andere zones verspreid. Dit wijst erop dat deze soort goed gedijt
in een stilstaand water en zich waarschijnlijk nog zal uitbreiden.

de

2.3.4. Kanalen
ln de Vlaamse kanalen vindt men meestal nog een dens visbestand, met een groot aantal
soorten. Toch zijn het ook hier de meest resistente soorten die de meerderheid van het
visbestand uitmaken, brasem-snoekbaars-associaties zijn op kanalen algemeen. Hierbij
dient echter opgemerkt te worden dat visstandonderzoek op kanalen vrij moeizaam verloopt
en dat het bijgevolg uitzonderlijk is om een correct en volledig beeld van de visstand van
kanalen te verkrijgen. Met de conventionele bemonsteringstechnieken kan in de meeste
gevallen de aanwezigheid van een vijftientalvissoorten aangetoond worden.
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Op de Ringvaart bijvoorbeeld werden onlangs (1998) 15 soorten gerapporteerd en dit
niettegenstaande de minder goede water- en structuurkwaliteit (Monden et al., í998).
ln specifieke gevallen is het mogelijk om een meer gedetailleerde inventaris te bekomen,
waaruit het ichthyologisch potentieel van kanalen kan blijken: op het Albertkanaal
bijvoorbeeld werd in 1990 de aanwezigheid van 39 vissoorten vastgesteld, dank zij
onderzoek ter hoogte van de watervang van een elektriciteitsproducerend bedrijf
(Verreycken et al., 1990). De aanwezigheid van een aantal migrerende soorten bevestigt
hierbij duidelijk dat kanalen
verbindingswegen tussen stroomgebieden de
zoögeografische verschillen tussen de stroombekkens gedeeltelijk opheffen.

als

2.4. Meetnet zoetwatervis
Momenteel wordt dooor het lnstituut voor Bosbouw en Wildbeheer een meetnet zoetwatervis
uitgebouwd. Hiermee is het de bedoeling te komen tot een systematische monitoring van de
kwaliteit van de visbestanden en van de verontreinigingstoestand van vissen door
polluenten. Het meetnet zal een voldoende aantal meetpunten omvatten, waarvan de
kwaliteit van de visstand op reguliere tijdstippen gemeten wordt, teneinde spatiële en
ruimtelijke evoluties in (de kwaliteit van) de visstand te meten en aldus basiselementen voor
het te voeren beleid rond aquatische habitats aan te reiken. Het meetnet (ca. 825 meetpunten) heeft een periodiciteitvan 2jaar voor de stromende wateren, 4 jaar voor kanalen en
poldenraterlopen en 6 jaar voor afgesloten waters.
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3. Niet-inheemse vissoorten
Net zoals het ook het geval is bij de meeste andere dieren- en plantengroepen wordt de
Vlaamse visfauna ook in belangrijke mate beïnvloed door de aanwezigheid van een aantal
niet-inheemse soorten.23 Yo van onze vissoorten zijn niet inheems (zie figuur 21). Het
betreft soorten die vaak bewust maar soms ook onbewust, door de mens geïntroduceerd
werden, en die zich hebben weten te verspreiden en te vermenigvuldigen. Sommige vormen
dan ook stabiele, zichzelt instandhoudende populaties (bijvoorbeeld bruine Amerikaanse
dwergmeerval, Amerikaanse hondsvis, zonnebaars, blauwbandgrondel, ...).
Andere soorten daarentegen zijn niet in staat om zichzelf instandhoudende populaties te
vormen omdat de levensomstandigheden (vaak de noodzakelijke reproductievoorwaarden)
suboptimaal zi1n, hun voorkomen in onze oppervlaktewaters is het gevolg van al dan niet
bewuste uitzettingen, vrijlatingen (bijvoorbeeld van vissen uit aquaria) of ontsnappingen
(bijvoorbeeld uit private vijvers of uit viskwekerijen). Dit laatste is het geval voor o.a. de
regen boogforel, de

g

raskarper en versch lende steursoorten.
iI

Sommige niet-inheemse soorten worden enkel aangetroffen in zeer beperkte gebieden, op
plaatsen waar bepaalde abiotische factoren een cruciale rol spelen in de overleving van deze
soort.
Zo is de tilapia, een van oorsprong Afrikaanse cichlidensoort, die omwille van de
economische marktwaarde en zijn groeipotentieel, ook bij ons gekweekt wordt, in onze
waters soms te vinden waar verhoogde temperaturen zijn overleving toelaten (nl. ter hoogte
van de uitlaten van de koelwatercircuits van energieproducerende bedrijven).
De Europese meeryal is op verschillende waters gemeld geweest (gevolg van onwettige
uitzettingen of ontsnappingen) maar tot nu toe werden enkel in het Schulensmeer jonge
exemplaren aangetroffen, wijzend op een mogelijk reproductiesucces (Simoens et al., 2000).

De lijst weergegeven in tabel 2 geeft de niet-inheemse vissoorten weer, voor sommige
soorten bestaat er zeker discussie over hun statuut en dit omdat verschillende definities
omtrent exoten gehanteerd worden, of omdat er over bepaalde soorten onvoldoende
wetenschappelijke informatie bekend is. Tevens behoren verschillende soorten tot de OostEuropese visfauna en leven ze hier op de 'rand' van hun verspreidingsgebied of werden
mogelijk hier ingevoerd.
Er blijken rond de jaren 1900 heel wat introducties van diverse vissoorten gebeurd te zijn, en
dit op talrijke plaatsen. Deze introducties hadden wisselend succes: soorten zoals de
forelbaars en de zutarte baars werden in veel bekkens uitgezet (rond 1912) maar bleken zich
niet te kunnen verspreiden.
Anderzijds had de introductie van een aantal soorten wel het beoogde succes: zwarte en
bruine Amerikaanse dwergmeervallen werden
1891 vanuit Amerika naar België
overgebracht. Andere bronnen geven aan dat de verspreiding vanuit Nederland zou gebeurd
zijn. Snoekbaars werd eveneens rond 1890 geïntroduceerd via bevruchte eieren. Andere
bronnen (1913) vermelden de eerste uitzetting van snoekbaars in de vijvers van
Groenendaal.
Ook recentelijk blijken introducties nog voor te komen en beïnvloeden ze het beeld van de
actuele visstand. Pseudorasbora parua (blauwbandgrondel) en Pimephales promelas
(dikkopelrits) zijn twee niet-inheemse vissoorten die zich tijdens vorig decennium hebben
weten te verspreiden in een aantal Vlaamse waterlopen.

in

Zoals eerder aangehaald gebeurden de introducties met verschillende doelstellingen. Vissen
werden geïntroduceerd omwille van hun viskweekwaarde, hun waarde als siervis voor
aquaria, als aasvis, als bestrijdingsorganisme tegen waterplanten, als interessante
hengelsportsoort (roofvissen of 'grote specimens'), of 'toevallig' (onbewust) mee met andere
getransporteerde of uitgezette soorten. Figuur 22 geeft een overzicht voor een aantal niet45

inheemse soorten van het doel van hun introductie, hun status en verspreidingsstrategieën
De verspreiding van de niet-inheemse soorten is duidelijk aan bepaalde soortspecifieke
randvoorwaarden gebonden. De verspreidingspatronen van de verschillende soorten kunnen
dan ook danig verschillen. Figuur 21 geeft een beeld van de actuele verspreiding van een
aantal niet-inheemse soorten over de Vlaamse rivierbekkens. Van de zes voorgestelde
soorten (zie figuur) kent de blauwbandgrondel de ruimste verspreiding. Circa 10 jaar na zijn
eerste melding is de blauwbandgrondel nu in alle bekkens terug te vinden. Ook de
zonnebaars is ruim verspreid. Men vindt de soort in 7 van de 11 bekkens terug. De soort lijkt
afwezig in het bekken van de lJzer en in de bekkens van de Brugse polders en de Gentse
kanalen, alsook in het Bovenscheldebekken. ln het Netebekken vindt men zonnebaars liefst
op 38% van de meetplaatsen waar vis aanwezig is.

Circa 60 jaar na zijn eerste vondst

in

Noord-Limburg blfft het voorkomen van de
Amerikaanse hondsvis beperkt tot het Nete-, Maas- en Demerbekken. De verspreiding van
de bruine Amerikaanse dwergmeerval over de bekkens is zeer gelijkaardig. Het meest vindt
men hem terug in de bekkens van Nete, Demer en Maas, alhoewel hij ook sporadisch
voorkomt in het Dijlebekken en het bekken van de Benedenschelde. De aanwezigheid van
de regenboogforel is beperkt tot de bekkens van Dijle, Demer, Maas en Bovenschelde. Nooit
wordt deze soort op meer dan 5% van de meetplaatsen met vis aangetroffen. Zijn
aanwezigheid is waarschijnlijk sterk gecorreleerd met het voorkomen van nabijgelegen
viskwekerijen of hengelvijvers. De minst verspreide soort is de dikkopelrits Pimephales
promelas die recentelijk op enkele plaatsen in het Demerbekken gemeld werd en zich ook
lijkt te verspreiden.

Met betrekking tot de zes beschouwde soorten blijken vooral het Netebekken en het
Demerbekken de meeste niet-inheemse soorten te herbergen.
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figuur 21 - Het voorkomen van enkele niet-inheemse soorten in de Vlaamse bekkens. De staven stellen per
rivierbekken het aantal meetplaatsen voor, waar de exoot voorkomt, uitgedrukt als percentage van het aantal
meetplaatsen waar vis aarrwezig was. Het aantal meetplaatsen met vis staat weergegeven onder de bekkenafkorting. Bekkens : IJ - IJzerbekken, BP - Bekken van de Brugse Polders, GK - Bekken van de Gentse Kanalen,
BES - Benedenscheldebekken, L - Leiebekken, BOS - Bovenscheldebekken, DD - Denderbekken, DI Dijlebekken, DE - Demerbekken, MA - Maasbekken (naar gegevens van het NARA rapport).
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Biotische en ecologische interacties tussen niet-inheemse en inheemse soorten zijn complex
en moeilijk te analyseren. Er zijn dan ook weinig eenduidige wetenschappelijke gegevens
gepubliceerd over de impact van niet-inheemse soorten op de inheemse visstand. Toch is
het vanzelfsprekend dat hun impact belangrijk is, al was het maar omwille van het
voedingsgedrag van bepaalde soorten. Soorten zoals snoekbaars en Europese meerval
kunnen een sterke predatiedruk uitoefenen op andere soorten en kunnen in bepaalde
gevallen
competitie komen met inheemse soorten zoals snoek. Amerikaanse
dwergmeerval en zonnebaars zijn dan weer bekend als rovers van broed en/of juvenielen.
Ook het facultatief parasitisme, waargenomen bij blauwbandgrondels in aanwezigheid van
andere soorten onder aquariumomstandigheden (zie onder 3.1), heeft indrukwekkende
nefaste gevolgen voor zijn slachtoffers. Daarenboven kunnen samen met de
geïntroduceerde soorten bepaalde pathogenen (virussen, bacteriën, parasieten) ingevoerd
worden waarvan sommige ook bij de inheemse soorten schade kunnen verwekken

in
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Tabel 4 - Literatuurmeldingen van de introductie of het voorkomen van enkele niet-inheemse vissoorten in het Scheldebekken in de periode I 880- 1940.

SOORT
zwarte en bruine
Amerikaanse
dwergmeerval
bruine Amerikaanse
dwergmeerval

Periode

Opmerkingen

1

891

Per schip vanuit Amerika via Antwerpen verdeeld voor uitzetting

1

905

Op de Nete, in de polderwateringen van Hingene en in de Calfortbeek te Puurs

1913

Afgebeeld in de Dijle

1917

Een exemplaar van 3 kg gevangen op de Dijle rond Haacht (ongetwijfeld afkomstig van de eerste uitzettingen)

ln Maas en Schelde uitgezet,
Veel uitgezet op het Kanaal Brussel-Charleroi. Een van deze regenboogforellen werd zelfs gevangen in 1908 te

forelbaars

1

890

regenboogforel

1

908

1

896

Brussel!
Uitgezet ter hoogte van Westmeerbeek op de Nete

1

906

Uitgezet in de Leie ter hoogte van Astene

1921

snoekbaars

1905 - 1908

Uitgezet op de Dijle (in 1908 worden grote exemplaren gevangen)

Voor 1896

Eerst in de vijvers van Groenendaal

1915
1

896

Rond 1890
1

909

Snoekbaarsintroducties in het Maas-, Demer- en Netebekken

Via gefertiliseerde eieren onder leiding van Bloch en Lacépède
Uitzetting in de Kempische en Turnhoutse vaarten
De eerste vangsten te Arendonk (Kanaal Bocholt-Herentals?) en in de Kleine Nete te Grobbendonk

1913

Uitzetting van snoekbaars op de afgesloten Leiearm ter hoogte van Astene

1932

Op de Nete eerst te Mol. Ook op de Nete tussen Postel en Retie en in de zandputten van Mol
Te Mol herhaaldelijk vangst (zelfs één van 7 kilo) maar ook op vele andere plaatsen van de Kempische vaart
'ln elk geval is het bij enkele exemplaren gebleven; een bewijs dat deze vischsoort in onze wateren met
sliikerioen bodem niet aardt.'
Ontsnapt uit aanpalende (kweek)vijvers en zwemt de Demer op, blijkbaar met succes

1

908

1934

zwarte baars

De eerste melding van snoekbaars op de Leie.

1910

1927 of 1 928

zonnebaars

Uitgezet op de Demer ter hoogte van Zichem en Diest

1

890

Wordt in grote getale gevangen op de Leie
ln Maas en Schelde uitgezet
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zonnebaars
- Kleur en vorm (aquariofilie)
1885 NO-Amerika
- Wel reproducerend
- Ruim verspreid in Vlaander€r, niet in de

meest westelijke bekkens

Amerikaanse hondsvis
- Aasvis
1913 NO-Amerika
- Wel reproducerend, sporadisch
- Kolonisatie vanuit Nederland
- Algemeen verspreid in de bekkens van
Nete, Demer en Maas

EiEËil

I

graskarper
- Vegetatiecontrole
1949ZO-Azaë
- Niet reproducerend, sporadisch
- Rechtstreeks gevolg van uitzetting

snoekbaars
- Sportvis en visvangst
1890 Centraal-Europa
- Wel reproducerend, algemeen
- Natuurlijke verspreiding en uitzetting
- Komt in de meeste bekkens voor (uitz.
Denderbekken en Bovenscheldebekken), vnl.
in traagstromende waters

$,,!,!lq:l

bru i ne Ameri kaanse dwergmeerval

r---r- :-

- Visteelt en consumptie
- 1871 NO-Amerika
- Wel reproducerend, natuurlijke verspreiding
- Algemeen in bekkens van Nete, Demer en
Maas, sporadisch in de Dijle- en
Benede nscheldebekkens
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regenboogforel
- Visteelt en consumptie/Visserij
1884 - Nw-Amerika
Niet reproducerend, voorkomen is gevolg
van uitzetting of ontsnapping
- Sporadisch in Dijle-, Demer-, [Vlaas- en
Bovenscheldebekkens

figt»r 22 - Voorstelling van een aantal niet-inheemse vissoorten, in min of meerdere mate in Vlaanderen
ingeburgerd. Achtereenvolgens staan aangegeven het doel van de introductie, de vermoedelijke periode van de
eerste introducties in Vlaanderen, de streek van herkomst en aspecten van het voorkomen van de soort en de
verspreidingsstrategie in Vlaanderen (Foto's OVB).
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3.1 . De
Een

blauwbandgrondel,

Aziatische soort die Europa verovert.

De blauwbandgrondel is een kleine, cyprinide vissoort die in Vlaanderen voor het eerst
gemeld werd in 1992. Zijn oorspronkelijk verspreidingsgebied situeert zich in Korea, China,
Japan en het uiterste zuidoosten van de voormalige U.S.S.R.. De soort zou accidenteel
geïntroduceerd zijn in Europa met verschepingen van Chinees karperbroed (eerste melding
uit Roemenië in 1960). Ondertussen heeft Pseudorasbora parua of blauwbandgrondel, als
resultaat van visbepotingshandel bijna gans Europa met uitzondering van de Scandinavische
Eilanden en de lberische Archipel bereikt. ln Vlaanderen heeft hij zich mee kunnen
verspreiden met onvoldoende gecontroleerde visuitzettingen maar ook doordat hij als aasvis
gebruikt en verhandeld wordt.
Blauwbandgrondels zijn sterk invasieve vissen die zeer goed aangepast ziln aan allerlei
omstandigheden, zowel in stilstaande als stromende waters met zeer grote tolerantie voor
eutrofiëring, vervuiling, temperatuurverschillen en zuurstofgebrek. Na zijn eerste melding in
het Demerbekken in 1992 is zijn verpreidingsgebied in Vlaanderen danig uitgebreid (zie
figuur 24) en de blauwbandgrondel is nu in alle bekkens terug te vinden (zie figuur 21), ztl het
niet overal even talrijk. Deze ruime expansie naar alle bekkens staat in tegenstelling tot
sommige andere niet-inheemse soorten zoals zonnebaars, bruine Amerikaanse
dwergmeerval en Amerikaanse hondsvis, die momenteel wat hun verspreidingsareaal
betreft, beperkt blijven tot enkele bekkens en dit 50 tot 100 jaar na hun introductie. Gezien
zijn zeer efficiënte reproductiestrategie (het vrouwtje kan vier tot negen maal in één seizoen
eieren afleggen, maximaal een duizendtal eitjes per individu) en z'rjn sterk invasief karakter
wordt hij als een pestsoort beschouwd. Daarenboven werd in aquaria en in vijvers met dense
populaties een sterk agressief gedrag t.o.v. andere soorten (facultatief parasitisme)
waargenomen. Blauwbandgrondels gaan andere vissoorten (zelfs grote vissen) aanvallen en
via die herhaalde aanvallen kunnen ze deze zeer ernstige verwondingen toebrengen
(wegvreten van slijmlaag, schubben en spienreefsel) met soms de dood tot gevolg. Of dit
ook onder natuurlijke omstandigheden gebeurt is niet bekend. Over de algemene impact van
de introductie en de verspreiding van de soort in onze waters is er momenteel nog geen
duidelijkheid. Vooral in instabiele wateren lijkt er een sterk negatieve invloed te zijn op de
overige visfauna, in afgesloten stilstaande wateren kunnen blauwbandgrondels in zeer hoge
dichtheden voorkomen en aldus via voedselcompetitie andere vissoorten doen verdwijnen
(o.a. vetje Leucaspius delineatus). Zijn voedsel bestaat uit kleine insecten en vissen en
viseieren. ln stromende wateren is de impact waarschijnlijk beperkter aangezien de
blauwbandgrondelpopulaties er meestal niet zo dens zijn. Sommigen beschouwen de soort
als een pionierssoort die hoge densiteiten gaat bereiken bij het koloniseren van nieuwe
(gesaneerde) waters en wellicht na verloop van tijd terug gaat afnemen (naar Verreycken,
2001).
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figuur 23 - De blauwbandgrondel Pseudorasbora parva (Foto: IBW). De soort is herkenbaar aan zijn
bovenstandige muil en aan de blauwe band over de ganse lengte van de flank. Maximale afmeting ca 10 cm.
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de blauwbandgrordel Pseudorasbora parva in Vlaanderen naar gegevens van
visbestandsopnames tussen 1992 en 2000 (IBV/ databank).
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3.2. De Europese meerval, Silurus glanis
Exoot of terug van weggeweest?

figuur 25 - De Europese meerval Silurus glanis (Foto Rollin Verlinde).

Deze zeer grote vis (maximale lengte gerapporteerd 5m en maximaal gewicht 306k9) is onze
enige vertegenwoordiger van de Siluridae en herkenbaar aan ziln zes baarddraden, een
opmerkelijk kleine rugvin en een lange anaalvin die vergroeid is met de staartvin. De meerval
is een nocturne soort die zich ophoudt in grote traagstromende rivieren en meren. Hij leeft
van vis. Europese meervallen leggen hun eieren af in een nest (tot 47 000 per wijfje), in de
periode mei-juni.
Wat zijn verspreiding betreft, zijn er weinig historische aanduidingen over het voorkomen van
de Europese meeryal in België. Nochtans vermelden Van Neer en Ervynck (1993) dat deze
soort eertijds hier voorkwam en dit aan de hand van archeologisch botonderzoek. De soort
zou waargenomen zijn in het Maas- (o.a. te Namen) en Scheldebekken. De oudste vondsten
stammen uit het Neolithicum (Oudenaarde-Donk), terwijl de laatste van de 12de eeuw
dateren (Grimbergen). Na deze periode wordt de Europese meerval niet meer vermeld als
aanwezig in België (Raveret-Wattel, 1900 e.a.), hij zouzi1n verspreiding hebben in Middenen Oost-Europa. Het is niet duidelijk wat de juiste oorzaken zijn van het verdwijnen van de
Europese meerval in Vlaanderen na de twaalfde eeuw. Overbevissing en achteruitgang van
gunstige paaiplaatsen, maar ook klimatologische veranderingen worden niet uitgesloten.

Momenteel wordt de Europese meerval sporadisch in Vlaanderen waargenomen,
waarschijnlijk als gevolg van visteeltactiviteiten, ontsnappingen en al dan niet bewuste
uitzettingen. Zo werd meerval aangetroffen in een private vijver te Retie (Bruylants ef a{
1989), en verschillende exemplaren werden gevangen op het Albertkanaal, nabij de
inkomende warmwatereffluenten van een elektriciteitscentrale (Verreycken et al, 1990). Het
betrof altijd enkele grote exemplaren en er waren nergens indicaties omtrent het voorkomen
vanzichzelf in stand houdende populaties. ln 1999 echter werden in het Schulensmeer acht
juvenielen (tussen 8 en 14 cm) van Silurus glanis gevangen (Simoens et a1.,2000). Het was
al eerder bekend dat er grotere exemplaren in het meer aanwezig waren als gevolg van een
introductie. De vondst van juvenielen lijkt aan te tonen dat de soort zich in het meer heeft
kunnen reproduceren. Het ziet er daarom naar uit dat deze populatie zich ook op termijn zal
weten in stand te houden. Afwachten dus.
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4. Overzicht van enkele vissooÉen met sterk verschillende levenswijze
4.í. De prikken, Lampetra fluviatilis, de rivierprik en Lampetra planeri, de beekprik
Geen echte vissen
Systematisch gezien zijn prikken geen echte vissen, het zijn rondbekken of Cyclostomata. Zt1
bezitten geen benig skelet, geen kaken en geen wervels. De priksoorten die bij ons aanwezig zijn
behoren tot de familie van de Petromyzonidae.
Morfologisch zijn ze te herkennen door de afwezigheid van pare vinnen. Zij hebben zeven paar
kieuwopeningen. De mondopening van de adulten is een zuigschijf. Alleen adulten bezitten
duidelijke ogen. Beek- en rivierprikken zijn moeilijk van elkaar te onderscheiden, zij verschillen
vooral op basis van de mondstructuur. Tevens zijn bij de rivierprik de dorsale vinnen gescheiden
De distinctieve kenmerken kunnen echter overlappen.

Adulte rivierprikken zijn 25 tot 40 cm lang, beekprikken zijn kleiner (ca. 15 cm).
De rivierprik is een anadrome rondbeksoort die het grootste deel van zijn leven in zee doorbrengt
en er op vissen parasiteert. ln het najaar trekt hij de rivieren op tot in de inferieure forelzone waar
hijzich op een stenige bodem voortplant. Beekprikken daarentegen zijn uitsluitend
zoetwaterdieren die in (ondiepe) vrij snel stromende riviertjes voorkomen.
ln zee voeden rivierprikken zich parasiterend ten koste van hun gastheer, meestal haring- of
kabeljauwachtigen. De larven van beide soorten voeden zich met kleine invertebraten. Van de
volwassen beekprik wordt aangenomen dat deze zich niet voedt.
Beide soorten planten zich voort in een nest op een kiezelbed (lithofiele reproductie). De paaitijd
loopt van februari tot mei - juni voor de rivierprik en van maart tot juni voor de beekprik.

Volgens verschillende auteurs was de rivierprik voor 1900 de minst zeldzame van onze
rondbeksoorten. De rivierprik kwam voor in de Schelde, de Maas, de Ourthe, ... Poll (1945)
beschrijft haar voorkomen in de Beneden-Schelde nog als algemeen in 1942 en 1943. Rentiers en
Van Aelbroeck (1913) vermelden de aanwezigheid van rivierprik op het Kanaal Brugge-Gent.
De toestand van de rivierprik is bijzonder slecht geweest, in de jaren 1970-'80 was de vondst van
een rivierprik een zeldzaamheid: één exemplaar op de Looiense Nete in 1977 en één op de
Warmbeek (1985-1987) (Bruylants et al, 1989). ln 1990 (februari-maart) werden acht rivierprikken
waargenomen die ingezogen werden door de watervang van een elektriciteitsbedrijf op het
Albertkanaal.
Maebe (1992) rapporteert 3 rivierprikken op de Schelde ter hoogte van Doel (periode december
1991-februari 1992). Ook deze exemplaren werden door een elektriciteitsbedrijf ingezogen.
Nadien is de toestand van de populatie rivierprik op de Beneden-Zeeschelde in de loop van de
negentiger jaren opmerkelijk verbeterd. Onderzoek van de KUL ter hoogte van de Doelse centrale
heeft aangetoond dat momenteel veel rivierprikken op de filters van de centrale terechtkomen.
Rond 1900 was de beekprik zeldzaam maar was aanwezig in Maas en Schelde en hun zijrivieren
(o.a. ook Dijle en Demer)(Maes, 1898).
Momenteel is de beekprik sterk bedreigd: de nog resterende populaties zijn voornamelijk nog te
vinden in de provincies Antwerpen (bovenlopen van het Netebekken) en Limburg (verschillende
beken van het Demerbekken en van het Maasbekken). ln Oost-Vlaanderen op de bovenlopen van
de beken van het Zwalmbekken en in één beek van het Denderbekken en in West-Vlaanderen
werd enkel op de Jabbeekse beek in 1986 één beekprik aangetroffen. ln Vlaams-Brabant vindt
men beekprik in het Hallerbos (bovenlopen van het Zennebekken).
Een derde rondbeksoort die in Vlaanderen voorkwam is de zeeprik die ca. 1940 volledig
verdwenen is.
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De prikken genieten volledige bescherming door de Wet op de Riviervisserij. Het biotoop van de
resterende beekprikpopulaties dient beschermd te worden. Vooral lozingen van afvalwater van
huishoudelijke en agrarische oorsprong dient vermeden.
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figtur 26 - De rivierprik werd in de periode 1990-2000 gesignaleerd éénmalig in het Boudewijnkanaal (1994), in het
voorjaar in kleine aantallen in het Albertkanaal ter hoogte van Genk, en vanaf halfweg de jaren '90 grote aantallen op
de Zeeschelde (Cenrale Doel). Hier een foto van een exemplaar teruggevonden ter hoogte van de aanzuigfilters van het
koelwatercircuit van een elektriciteitsproducerend bedrijf in Langerlo, Albertkanaal in maart 1996 (Foto : J. Auwerx).

figuur 27 - De drie priksoorten afgebeeld door Houghton, 1884 (British Fresh Water Fishes)
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figuur 28 - Een voorbeeld van een typisch beekprikhabitat, hier een weinig verontreinigde en structuurrijke bronbeek in
het Zwalmbekken, de Verrebeek (Opbrakel) (Foto : Ilse Simoens, maaÍ 2000).
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4.2. Acipenser sturio, steur
Steur als streefbeeld voor de Schelde?
Morfologisch worden ze vooral gekenmerkt door hun grote afmeting, de asymmetrische
(heterocerke) staartvin en de vijf longitudinale rijen van grote beenplaten op het lichaam. De muil
is onderstandig en de snuit is sterk naar voor verlengd. Mannelijke steuren worden matuur op 1416 jaar bij een lengte van 145 cm (20 kg), vrouwelijke op 16-18 jaar bij 165 cm (30 kg)(Williot,
1991). Steuren kunnen echter opmerkelijk groter worden (5 m, 500 kg).
De steur is een amphihaliene (verdraagt wisselende zoutconcentraties) vis van de kustwateren en
de estuaria, die in het voorjaar onze rivieren optrekt om zich in de bovenlopen voort te planten
(anadrome migratie). Juveniele steuren blijven minstens één jaar in zoet water alvorens naar de
zee terug te trekken. Er werden geen meldingen teruggevonden van reproductie van steur in onze
waters, alhoewel er aangenomen mag worden dat hij zich eertijds hier reproduceerde.
Zin voedsel bestaat uit benthische invertebraten, Annelida (wormen) en Crustacea
(keeftachtigen).
De kleverige steureieren hebben een diameter van 2,6-3 mm, en zijn sterk gegeerd (kaviaar). De
broedtijd is mei-juni.
De aanleg van stuwen en sluizen en de hiermee gepaard gaande migratiebelemmeringen worden
verantwoordelijk geacht voor het verdwijnen van onze steur. Nochtans ziln er aanwijzingen dat de
steur al veel vroeger (8ste-13de eeuw) in achteruitgang was, mogelijk als gevolg van een sterke
overbevissing.

Op tal van sites in Vlaanderen (o.a. te Antwerpen, Gent, Londerzeel, Ename en Sinaai) zijn
steurresten gedetermineerd uit archeologische vondsten daterend uit de 14de tot de 18de eeuw
(Van Neer en Ervynck, 1993). Steeds was het voorkomen van steurresten minimaal hetgeen erop
kan wijzen dat de steur ook in deze periode zeldzaam was. Ook middeleeuwse kronieken
vermelden de vangst van de bijzonder waardevolle steur als een uitzonderlijk gebeuren. ln 1887
vermeldde De Selys-Longchamps dat de steur vrij algemeen voorkwam op de Maas tot Luik, maar
ook waargenomen werd op de Beneden-Schelde. Later wordt de vangst gemeld van een steur
van 1 m op de Demer te Aarschot rond 1919. Reeds toen echter waren steuren zeldzaam en
Rousseau verwachtte dat deze soort weldra in België zou verdwijnen. ln 1916 is nog een
vermelding bekend van de vangst van een 3 m lange steur (Poll, 1945). ln de periode van 1935
tot 1943 werden geen waarnemingen meer gedaan (Poll, 1945). Momenteel komt Acipenser
sturio niet meer voor in onze waters.
ln Vlaandereen is de steur volledig beschermd door de Wet op de Riviervisserij.
lnternationale kweekprogramma's en herintroductiecampagnes worden opgezet in een poging
Acipenser sturio te redden.

Verschillende andere steursoorten zijn gegeerd als ornementsvis, voor hun consumptiewaarde of
voor hun kaviaarproductie. Verschillende van deze niet-inheemse vissoorten werden daarom in
Vlaanderen door viskwekers ingevoerd. Het is daarom ook niet ongewoon om exemplaren van
deze niet-inheemse soorten in onze waters aan te treffen.
Wil men op termijn de kans creëren om terug steur op de Schelde te krijgen dan dient Vlaanderen
mee te werken aan internationale coördinatie en kweekprogramma's. Vanzelfsprekend dienen de
nodige vereisten qua waterstructuurkwaliteit aanwezig
Eventuele
herintroductieprogramma's dienen bovendien ook gekoppeld
worden aan scherpe
beschermingsmaatregelen op het vlak van de commerciële visserij.
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figuur 29 - Verschillende niet-inheemse steursoorten worden in ons land gekweekt voor hun vlees, als producent van
kaviaar of als siervis. Hier Acipenser baeri (Foto C. Belpaire).
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4.3. Anguilla anguilla, de Europese paling
I

nternationaal stockbeheer gevraagd

De paling (familie Anguillidae) is voldoende bekend en herkenbaar aan zijn slangachtig uiterlijk
(rug-, anaal- en staartvin lopen in elkaar over), ztln zeer kleine schubben en de afwezigheid van
buikvinnen. W'rjfjes kunnen een lengte bereiken van 100 cm, bij een gewicht gaande tot 2 kg. In
uitzonderlijke omstandigheden werden grotere en veel zwaardere dieren gerapporteerd.
Paling is een bodemvis, die zich overdag schuilhoudt en 's nachts actief is. Hij is hoofdzakelijk
carnivoor, en voedt zich met insekten, wormen en vanaf ca. 30 cm met vis.
Geslachtsrijpe zilverpalingen trekken weg in het najaar (september-oktober) om in zee (Sargasso
Zee) te paaien (katadrome migratie). De jonge glasaal trekt onze rivieren op in april-mei. Deze
wegen dan ca. 300 mg bij een lengte van 8 cm.
De paling kent tijdens zijn leven verschillende ontwikkelingsstadia en metamorfoses: ei leptocephalus - glasaal - elver - gele aal - zilverpaling.
Voor een wijfje van 1,5 kg kan het legsel ca. 2 000 000 eieren bedragen, de paaitijd situeert zich in
september - oktober.
De hoeveelheid van jonge aaltjes (glasaal) die in het voorjaar onze rivieren opzwemmen bedraagt
slechts nog een fractie van hetgeen rond 1970 optrok.
Het opvolgen van de hoeveelheden glasaal die jaarlijks het zoet water van Europa binnendringt, is
een goede indicator voor de evolutie in de Europese stock van Anguilla anguilla. Dit gebeurt op
een tiental plaatsen aan de monding van Europese rivieren. Ook Nieuwpoort aan de lJzer is zo'n
monitoringssite, er bestaan vrij gestandaardiseerde migratiegegevens van glasaal sinds 1964.
Ondanks de algemene achteruitgang van de palingstocks blijft de soort ook bij ons nog algemeen
verspreid (derde meest verspreide soort in Vlaanderen), maar op veel plaatsen wordt zijn
voorkomen beperkt door de moeilijke bereikbaarheid van vele van onze waters. Ook mature
schieraal die wil wegtrekken wordt vaak tegengehouden door mechanische structuren en in
sommige gevallen zelfs in grote getale vermalen door draineringspompen. Natuurtechnische
maatregelen (aanleg van aalpijpen, pompgemalen visvriendelijk aanpassen) en aangepaste
beheer- en beleidsmaatregelen (bescherming van de wegtrekkende schieraal, uitzetten van
glasaal) moeten hieraan tegemoetkomen. Sommige rietrijke gebieden in Vlaanderen zijn zeer
belangrijke en druk beviste palingbiotopen (o.a. de polders van het lJzerbekken, het
Meetjeslandse krekengebied, ...).

Beschermingsmaatregelen voor de paling dienen vooral op Europees niveau te gebeuren (één
Europese stock afkomstig van één paaigebied), daarom zouden de internationale én nationale
maatregelen zich in eerste instantie moeten richten op het beschermen van de paairijpe
zilverpaling die het Europees continent verlaat. Dit beschermingsbeleid is momenteel (nog) niet
mogelijk omwille van economische motieven (de beroepsvisserij op zilverpaling is in verschillende
landen immers een economisch belangrijke visserijtak).
ln Vlaanderen wordt paling opgekweekt onder gecontroleerde omstandigheden (warm water in
recirculatie kwekerijen).
Sedert enkele jaren wordt paling gebruikt als indicatororganisme voor de hoeveelheid aan toxische
stoffen die in ons milieu voorkomen. Omwille van diverse factoren worden deze stoffen door paling
in belangrijke mate gebioaccumuleerd (hoog vetgehalte, bodemvis, carnivoor). De concentraties
van deze stoffen in paling zijn vaak van die aard dat consumptie van paling (maar ook van
bepaalde andere soorten) afgeraden wordt.
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figuur 30 - Palingen volgens een tekening uit 1884 (British Fresh-water Fishes, Houghton, 1884)
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3l - Totale jaarvangst van glasaal in de Iepersluis aan de IJzermonding te Nieuwpoort. Net zoals in vele andere
Europese estuaria is de glasaalrecrutering ook op de Uzer drastisch teruggevallen begin de tachtiger jaren (Belpaire,
2001) (Foto C. Belpaire).
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4.4. Modderkruipers en bermpjes

lndicatoren voor water en structuur
ln Vlaanderen komen drie vertegenwoordigers van de families van de modderkruipers (Cobitidae)
bermpjes (Balitoridae) voor, nl. de kleine modderkruiper (Cobitis taenia), de grote
modderkruiper (Misgurnr's foss/rs) en het bermpje (Barbatula barbatula).

en

De kleine modderkruiper is herkenbaar aan ztln zes baarddraden, allen gelijk van lengte (vrij
kort). Zij hebben een hoge en smalle kop, en het lichaam is zijdelings afgeplat. Ze zijn gemiddeld
8-12 cm.
De kleine modderkruiper heeft een nachtelijke levenswijze. Hij komt voor in beken en riviertjes met
trage stroming met zand of slibbodem, ook soms in stilstaand water, maar steeds in water van een
zeer goede kwaliteit.
Voor zijn voedsel zeeft hij organische bestanddelen uit het substraat.
De eieren worden afgelegd in april - juní en kleven vast aan de vegetatie (phytofiele reproductie).
De grote modderkruiper bezit een zeer langwerpige lichaam met 10 baarddraden op de kop. De
rug is donkerbruin met op de flanken overlangse gele strepen. Hij bereikt een maximale lengte van
30-35 cm.
De soort houdt van traagstromende of stilstaande waters met een goed ontwikkelde en
voedselrijke sliblaag waarin hij zich overdag schuilhoudt. Hij is dan ook voornamelijk's nachts
actief.
Zijn voedsel bestaat uit ongewervelden. ln de periode mei-juli legt het wijfje tot 150 000 eieren.

Het bermpje bezit zes vrij lange baarddraden, waarvan één paar langer is dan de andere. De
soort vertoont een afgeplatte kop, het lichaam is subcylindrisch. Bermpjes zijn 10-15 cm groot.
Hij heeft een nachtelijke en benthische (bodemvis) levenswijze. Hij is rheofiel en verkiest ondiepe
kiezelbodems in stromend water van de forelzone. Het bermpje is iets meer rheofiel dan de kleine
modderkruiper waardoor hij zich meer stroomopwaarts ophoudt. Men treft hem dikwÍjls aan in
associatie met de riviergrondel. Op niveau van microhabitats stellen beide soorten lichtjes
verschillende eisen.
Het bermpje is een nocturne zoöbenthofaag, het wijfje kan tot 800 000 eieren afleggen (april-juni).

Deze drie vertegenwoordigers van de modderkruipers genieten in Vlaanderen een volledige
bescherming. De kleine modderkruiper is op Vlaams niveau als zeldzaam te beschouwen, van de
grote modderkruiper zijn echter weinig gegevens gekend. Bermpje wordt als niet bedreigd
beschouwd. ln de Rode Lijst van bedreigde en beschermde vissoorten in Nederland wordt de
grote modderkruiper als kwetsbaar beschouwd, kleine modderkruiper en bermpje worden in
Nederland als niet bedreigd gezien. De grote en de kleine modderkruiper staan vermeld in bijlage
2 van de Habitatrichtlijn. De drie soorten worden ook vermeld in bijlage 3 van de Conventie van
Bern. Bovendien worden zij beschermd door de Wet op de Riviervisserij.
Eertijds werd de kleine modderkruiper gerapporteerd als algemeen onder stenen in de meeste
stromende waters (Rousseau, 1915), in Vlaanderen vooral in de Schelde en haar zijrivieren.
Momenteel is de kleine modderkruiper nog plaatselijk te vinden in het Scheldebekken (o.a. vooral
in het stroomgebied van de Nete (Bruylants et al, 1989) en in het Schulensmeer (Belpaire et al,
1989). ln Oost-Vlaanderen werd in 1990 één exemplaar aangetroffen op de Driessesloot. Ook is
hij enkele malen waargenomen in de bovenloop van de lJzer (Franse grens). ln het Maasbekken
(Wallonië) is de soort waarschijnlijk uitgestorven. Bovenlopen van rivieren en beken dienen
gevrijwaard te worden van waterverontreiniging wil men de populaties van deze pollutiegevoelige
soort behouden of herstellen.
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De grote modderkruiper is in Vlaanderen sterk achteruitgegaan en waarnemingen van grote
modderkruiper zijn tegenwoordig zeldzaamheid. De verspreidingsgegevens zijn meestal
gebaseerd op vangsten van 1 of 2 specimens. De verspreiding is zeer discontinu en waarschijnlijk
beperkt tot enkele kleine lokale populaties. Gezien zijn leefwijze is het niet uitgesloten dat
klassieke visbestandsopnames niet doeltreffend zijn om zijn aanwezigheid op te sporen en is zijn
verspreiding mogelijk algemener dan bekend. Slibruimingen kunnen de resterende populaties
bedreigen. Biotoopbescherming is de aangewezen beheersmaatregel voor deze vissoort, maar
ook kweek- en herintroductieprogramma's kunnen bijdragen tot het herstel van de populaties de
grote modderkruiper.
Vroeger was volgens de Selys-Longchamps (1842) de grote modderkruiper algemeen op de
Schelde en haar zijrivieren, vooral in traagstromende delen met een modderbodem. Ook Maes
(1910) beschrijft zeer grote populaties van grote modderkruiper op Schelde en Leie en op het
Kanaal Gent-Terneuzen. Van Aelbroeck en Rentiers (1913)vermeldden het voorkomen van deze
soort op de lJzer nabij Diksmuide. ln Hoog-België is de soort zeer zeldzaam, grote
modderkruipers werden vooral waargenomen in vijvers in Vlaanderen en de Kempen (de SelysLongchamp, 1867).

Enkele exemplaren van deze soort werden in 1992 teruggevonden in de vijvers van het
Provinciedomein Bokrijk. Grote modderkruipers werden ook gesignaleerd op de vijvers van het
Wiek. Ook in Postelse visteeltvijvers werd hij nog recent door kwekers waargenomen.
Het Demerbekken blijkt nog een uitermate belangrijk gebied te zijn voor de grote modderkruiper.
Vooral in het waterrijk gebied van Midden-Limburg, het Vijvergebied, werd deze soort
verschillende keren gemeld, evenals in de hierbij aansluitende regio rond het Schulensmeer. Een
herstel van het biotoop, rekening houdende met de leefuoorwaarden voor de grote modderkruiper,
is daarom van zeer groot belang. Het herstel en de inrichting van deze vijvers naar hun vroegere
functie, zijnde extensieve viskweekvijvers welke om de twee of drie jaar werden afgevist, is
daarom uitermate belangrijk. Waar dat zeker ook rekening mee gehouden moet worden is het
belang van de beken en grachten, welke in belangrijke mate kunnen bijdragen aan het behoud of
misschien herstel van de populaties. Anderzijds laten zij ook toe dat er uitwisseling kan gebeuren
tussen nog bestaande populaties, wat zeker de levensvatbaarheid van die populaties ten goede
zal komen. Ruimingswerken, beekherstelprojecten moeten met deze verbindingsfunctie van deze
grachten rekening houden. Dat dit gebied van Limburg zo belangrijk is voor de grote
modderkruiper, is dat praktisch alle meldingen van voorkomen van deze vissoort uit dit gebied
komen. Slechts enkele sporadische meldingen komen uit andere provincies, maar dateren reeds
van enkele jaren terug. De biotopen van voorkomen zijn wel vergelijkbaar. Het vijvergebied van
midden-Limburg, met daarbij aansluitend het gebied van en rond het Schulensmeer, waar de
samenvoegingen zijn van Demer met Mangelbeek, Herk, Gete en Zwarte Beek, is klaarblijkelijk
voor de populatie van grote modderkruiper nog een geschikt leefgebied (Beyens en Belpaire,
199e).

Een onderzoek naar de artificiële reproductie van de grote modderkruiper

in

functie van
herintroductiemogelijkheden (Roelants eÍ a/., 1995) toonde aan dat het technisch haalbaar is om
deze soort onder gecontroleerde omstandigheden te reproduceren en op te kweken. Dit biedt
perspectieven om op termijn via gerichte herintroducties opniew kansen te geven aan deze soort.
Het spreekt vanzelf dat dergel'rjke herintroducties aan welomlijnde voonaraarden dienen
onderworpen te worden en zeer voozichtig en goed gepland en opgevolgd dienen te gebeuren.
Alhoewel het bermpje als een indicator van zuiver water vernoemd wordt kan het een beperkte
organische vervuiling weerstaan.
Er zijn weinig accurate gegevens over de voegere verspreiding van het bermpje in Vlaanderen.
Rousseau (1915) meldt dat de soort in de meeste waters algemeen voorkomt onder stenen. Maar
ook in het slib en tussen de watervegetatie van rivieren of kleine - haast uitgedroogde - beken
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maar ook vuvers was deze soort blijkbaar algemeen (Maes, 1898). Ook op de lJzer zou het
bermpje rond de eeuwwisseling aanwezig geweest zijn (Rentiers en Van Albroeck, 1913).
Ook nu nog vindt men stabiele populaties van bermpjes in verschillende rivieren en beken van het
Schelde- en Maasbekken. Ook in het lJzerbekken is hij aanwezig alhoewel zijn voorkomen daar
eerder een zeldzaamheid is.

figuur 32 - Grote modderkruiper (rechts) en kunstmatig gereproduceerde larven van de grote moddderkruiper op een
leeftijd van 45 dagen (Foto KU Leuven uit Roelants et a1.,1995).
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4.5. Abramis brama, brasem

Verbraseming : ongewenst of hengelplezter?
Deze vertegenwoordiger van de Cyprinidae (karperachtigen)is zowel ecologisch als morfologisch
nauw verwant aan de blei. Beide bezitten een hoge rug, een lange anaalvin en zijn zijdelings sterk
afgeplat. ln tegenstelling tot de blei is bij de brasem de oogdiameter kleiner dan de preorbitale
afstand (=afstand van de punt van de muil tot de voorste oogrand). De brasem heeft elf tot vijftien
rijen schubben tussen de rugvin en de zijlijn (8-10 bij de blei). Brasems kunnen tot 80 cm groot
worden.
De soort is een typische vissoort uit de brasemzone (traagstromende of stilstaande waters), en is
weerstandig aan hoge temperaturen en lage zuurstofconcentraties (eutrofe waters). Als gevolg
van eutrofiëring (troebele zuurstofarme waters) krijgt men vaak verbraseming : de aangroei van de
brasempopulaties wordt gestimuleerd, waarbij andere soorten in het gedrang komen (brasem snoekbaars watertype). ln bepaalde gevallen kan uitdunning van de brasemstand wenselijk zijn en
bevorderlijk voor de waterkwaliteit en het visbestand.
Brasems zijn zoöbenthofaag (neemt iets grotere prooien dan de blei).
Het legsel kan ca. 200 000 eieren per kg lichaamsgewicht omvatten. Paaitijd is mei-juni.
In 1915 (Rousseau, 1915) wordt de brasem gerapporteerd als algemeen in onze Belgische
rivieren, kanalen en vijvers. De soort is meer talrijk aanwezig in het lJzer en het Scheldebekken
dan in het Maasbekken waar zij in achteruitgang zou zr1n. Ook momenteel komt de soort in
Vlaanderen zeer algemeen voor, alleen in de kleine, ondiepe of snelstromende beken is hij niet
aanwezig. Vooral in meren of vijvers, in kanalen en in polderwaterlopen kan de brasemstand zeer
groot zijn.

4
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figuur 33 - Brasem (British Fresh Water Fishes, Houghton, 1884).
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4.6. Esox lucius, de snoek
Verschuilen om aan te vallen
De snoek is in Vlaanderen de enige vertegenwoordiger van de familie Esocidae (snoekachtigen).
De soort is zeer gemakkelijk herkenbaar aan zijn langwerpig gestroomlijnd lichaam met grote muil
en sterk ontwikkelde tanden. De rugvin situeert zich posterieur t.o.v. anus. Snoeken kunnen een
lengte van maximaal 1m 50 en een gewicht van 40 kg bereiken.
Het zijn sedentaire oevervissen van meren en rivieren, waar ze vaak schuil houden op een rustige
ondiepe schuilplaats tussen waterplanten (macrophyten) waat ze met een plotse beweging hun
prooien kan verschalken. De snoek houdt zich solitair op, en vertoont een sterk territoriumgedrag.
Het voedsel bestaat eerst (na de dooierzakperiode) uit zoöplankton, maar vanaf ca 5 cm voeden
ze zich al op visjes. Daarna is de snoek uitsluitend carnivoor, hoofdzakelijk vis staat op zijn menu.
De broedtijd situeert zich vanaf (eind) februari tot april, het wijfje legt ca. 30 000 eieren (2,5-3mm
diameter) per kg lichaamsgewicht. ln België neemt de paaiactiviteit doorgaans een aanvang rond
20 maarl, maar is sterk afhankelijk van de watertemperaturen. Deze moet 6-8" bedragen. ln de
natuur onderneemt de snoek een paaimigratie naar de ondiepere waters (oeverzones, grachten of
ondergelopen weilanden) waar de eieren afgezet worden, doorgaans op waterplanten.

Reeds in het begin van vorige eeuw zijn er al indicaties dat de snoek toen al in achteruitgang zou
geweest zijn (Rousseau, 1915). De meldingen komen meestal vanuit de visserswereld, hetgeen
logisch is in het geval van snoek die altijd al een door vissers sterk gegeerde soort was.
Daar waar vroeger in haast elk stilstaand of traagstromend water snoek voorkwam, is de
achteruitgang van de waterkwaliteit en vooral de eutrofiëring verantwoordelijk voor het verdwijnen
van snoek als gevolg van een toenemende troebelheid van het water gepaard gaande met een
teloorgang van de hogere planten. Er wordt vastgesteld dat de snoekbaars die veel toleranter is
voor eutrofiëring de plaats van de snoek ingenomen heeft. Ongetwijfeld speelt ook de hengeldruk
op sommige waters een belangrijke rol in de structuur van de populatie.
Daar op veel waters de snoek niet meer op natuurlijke wijze tot voortplanting kan komen (gebrek
aan hogere waterplanten) en gezien zin belangrijke plaats in het aquatisch ecosysteem
(eindpredator) wordt in het kader van visstandsbeheer door de provinciale visserijcommissies
snoek uitgezet. Het Centrum voor Visteelt te Linkebeek (lnstituut voor Bosbouw en Wildbeheer)
produceert hiertoe elk jaar ongeveer 400 000 snoeklarfjes die dan in de andere viskwekerijen van
het Vlaamse Gewest (Rijkevorsel, Lozen) verder opgekweekt worden tot zesweekse snoekjes.

Een aangepast beheer in bepaalde van onze waterlopen (bijvoorbeeld in de polderwaterlopen)
kan de reproductiemogelijkheden van de snoek danig verbeteren. Dit kan bijvoorbeeld door in de
paaitijd zo hoog mogelijke waterniveaus na te streven (ondergelopen weilanden) of door
zijgrachten terug toegankelijk te maken.
Gezien zijn positie in de voedselketen (toppredator) is de snoek bijzonder gevoelig aan pollutie
door persistente polluenten die zich via bioaccumulatie en biomagnificatie in deze soort kunnen
opstapelen. Het is op dit ogenblik nog maar weinig bekend in hoeverre deze opgestapelde
micropolluenten (PCB's, organochloorpesticiden, zware metalen, ...) effecten hebben op o.a. het
voortplantingssucces van deze soort.
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figuur 34 - Afbeelding van snoek uit 1959 (Poissons van Bloch, 1959).

figuur 35 - Een voorbeeld van niet onderhouden verlande grachten (hier in het IJzerbekken) die onder andere de
mogelijkheden voor het fourageren en paaien van de snoek verminderen (Foto : IBW).
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4.7. Gasterosteus aculeatus, driedoornige stekelbaars

Klein maar sterk
Samen met de tiendoornige stekelbaars behoort de driedoornige stekelbaars tot de familie van de
Gasterosteidae. Het zijn kleine spoelvormige visjes met beenplaten en doornen. De driedoornige
stekelbaars onderscheidt zich van de tiendoornige o.a. door een kleiner aantal grote dorsale
doornen (minder dan vijf), smalle kieuwopeningen (beperkt tot de flanken) en de kleur van de
mannetjes tijdens het broedseizoen (helrode keel bU driedoornige en zwarte keel bij de
tiendoornige). De maximale afmeting is 9 cm.
De driedoornige stekelbaars is heel euryhalien (verdraagt water met variërende zoutconcentraties)
en sommige populaties leven nabij de kusten in sterk brak water. De soort stelt geen hoge eisen
wat betreft de waterkwaliteit en is zeer polluoresistent. Hierdoor is de driedoornige stekelbaars de
meest verspreide soort in Vlaanderen.

Zijn voedsel bestaat uit zoöplankton, wormen, insektenlarven, viseieren en broed.
ln april-juli leggen de wijfjes een honderdtal eieren af in een tunnelnest. Het wijfje wordt nadien
weggejaagd door het mannetje dat sterk territoriaal geworden is en verder het nest zal bewaken
en het broed zal beschermen.

Vroeger werd de verspreiding van de driedoornige stekelbaars beschreven als algemeen
voorkomend in België, zelfs in zee (er werd driedoornige stekelbaars gevangen tot op een mijl van
de Belgische kust)(Rousseau, 1 91 5).

De driedoornige stekelbaars kan nog overleven in sterk verontreinigde waters, waar andere
soorten niet meer voorkomen en kan dan in belangrijke densiteiten aangetroffen worden. Zo
bestond de visstand van de lJzer in 1976 uit 139 kg vis/ha waaryan 112 kglha driedoornige
stekelbaars. Er bestaan volledige zoetwatervormen maar ook populaties die in zee leven en die
voor hun voortplanting anadroom migreren. Momenteel wordt de soort in Vlaanderen op 43 o/o van
de meetplaatsen aangetroffen en is hiermee de meest algemene soort. Voor Vlaanderen vormt de
stekelbaars een goede indicator, het is meestal de eerste soort die terug te vinden is bij het
geleidelijk herstel van een waterloop. De afirezigheid van structuurvariatie in de waterlopen
beperken wel heel dikwijls het voorkomen van stekelbaars.

figuur 36 - Een prent uit 1884 over het voortplantingsgedrag van de driedoornige stekelbaars (uit British Fresh Water
Fishes door Houghton). Toen reeds werd het typische baltsgedrag en de lokhouding van territoriale en nestbouwende
mannetjes (met rode buik) vrij natuurgetrouw weergegeven.
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4.8. Salmo trutta fario, beekforel
Rel

ictpopu laties of u itgezet?

De beekforel (familie Salmonidae) is een sterk gestroomlijnde vis met ronde antarte of geelrode
vlekken op het lichaam. Zoals bij alle zalmachtigen is er een vetvin aanwezig.
ln zijn normale habitat (bovenlopen van rivieren) bereikt hij doorgaans slechts ca. 40 cm bereikt,
kg). Het zin rheofiele
maar in (stuw)meren kan hij aanzienlijk groter worden (tot
(stroomminnende) vissen, typisch voor de forelzone, maar ook aanwezig in vlagzalm- en
barbeelzone.

5

De beekforel is carnivoor, eerst eet hij invertebraten, maar later vis.
De eieren worden afgezet op grindbedden in de bovenloop van ondiepe snelstromende riviertjes
(2.500 eieren/kg lichaamsgewicht). De paaitijd is november-december.
Rousseau (1915) beschrijft het voorkomen van beekforel in het Maasbekken (vooral in de
Ardennen). Vroegere auteurs vermelden beekforel over gans het land (Bruylants et al, 1989). Er
zijn echter weinig concrete historische verspreidingsgegevens voor beekforel in Vlaanderen, tenzij
voor de zijrivieren van de linker Maasoever waar de beekforel voorkwam (Poll, 1956).

Momenteel zijn de natuurlijke populaties van beekÍorel in het Vlaamse landsgedeelte zeer
bedreigd. ln het Maasbekken wordt het overleven van de populaties eertijds bekend uit Voer en
Berwijn nu in vraag gesteld (Bruylants et al, 1989) en ook de enkele exemplaren die recentelijk
gevangen werden op de Limburgse Aabeek en Warmbeek kunnen bezwaarlijk getuigen van
evenwichtige natuurlijke populaties. ln het Scheldebekken overleven er nog enkele zeer kleine
(natuurlijke?) populaties (in enkele beken van het Zwalmbekken en van het Hallerbos). Andere
meldingen van beekforel (bovenlopen van Kleine en Grote Gete, Dommel, Aabeek en Warmbeek)
zijn het gevolg van gerichte uitzettingen, hetzij in het kader van reïntroductie-projecten, hetzij ten
behoeve van de hengelsport.
Door het lnstituut voor Bosbouw en Wildbeheer worden inlandse beekforelrassen gekweekt als
basismateriaal voor reïntroducties op plaatsen waar populaties uitgestorven zijn.
Het verdwijnen van de beekforelpopulaties zijn het gevolg van de waterverontreiniging (vooral in
de bovenlopen), van het ontbreken van geschikte paaibedden en van de aanleg van kunstwerken
(stuwen) of normalisatie van de waterloop in het kader van waterbeheersing. Verschillende
beheersmaatregelen zijn mogelijk voor het beschermen van onze laatste inheemse
beekforelpopulaties: vastlegging van de laatste vindplaatsen als prioritair te saneren waterkwaliteit
(Aquafin programma), natuurtechnische milieubouw (aanleg van vistrappen, structuurverbetering
in de bedding, aanleg van paaiplaatsen, enz.), maar ook aanvulling van de Riviervisserijwet met
beekforel als beschermde vissoort.
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figuur 37 - De beekforel Salmo truttafario, zoals afgebeeeld door L'Agassiz in 1839 (Histoire Naturelle des poissons
d'eau douce de I'Europe centrale).

frguur 38 - Een typische bovenloop van een riviertje behorende tot de beekforelzone, hier de Kapittelbeek in het
Hallerbos (Foto : Machteld van Gils, november 2000).
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