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Schelde

Deze bevindingen wiizen eroP dat de Dender
vele potenties inhoudt voor'de toekomst. De
hengelaars hebben hun plaats langs de Dender
teruggevonden. Ze nemen vooral plaats rond de

- \ai

DEilDERT'IONDE

invalswegen naar de Dender vanaf de grens met
Wallonië tot en met Denderleeuw. Momenteel
is de Dender opnieuw het grootste viswater van
de provincie.
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Uigt van de vissen waargenomeh op de Dender
in april ryg6 (gegevens Instituut voor Bosbouw
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GERAARDSBERGEN

"'Grens Wallonië

'dathet Denderhkkètr Uhet verleden had.
De Dender waidan ook een paradiis voor de
hengelaars.
Na 196o verslechterde de waterl«valiteit van de
Dender drastis ch.'H e t afvloe iwate-r .van de làndbouwgronden en de industriële en huishoudeIiike lozinge nzorgden ervoor daï elk leven in de
Dender onmogeliik werd. Ook de toenemende
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het visbestand uiteirnate gevarieerd en is het
goede snoek-, zeelt- en winde-bestand zelfs biizonder opvallend. Hoopgevend is bovendien het
voorkomen van gevoeliger soorten zoals bermpie en serpeling. Bovendien ziiner indicaties
dat ook rninstens één migrerende vissoort
(paling) er in slaagt o* ràrruit de Scfrelöe de .
Dender te bereiken en dit ondanki de fysische

migratie obstrrcties.'

Kaart van de Dcndcr met aanduidingvan de zoncs met interes'
sanie hengelmogctijkheden cn inplontingvan stuwen en sluizen
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Het is echter voorbarig bm reeds te spreken van
een alge{neen herstel van de Dender.
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de iaarlijks terugkerende vissterften duiden nog
steeds op suboptimale coridities. Vooral de
waterl§,valiteit iaat op vers chillende trai ecten
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slecht tot zeer slecht. ook de meeste ,i;b.t .n
hebben nog een slechte waterkwaliteit. Ectrter
de inspanningen die momenteel op vlak vanwaterkwditeit door de overheid en de industiie
worden ondernomen zijn hoopgevend voor de
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nog te wensen over. Zo is tussen de grens
en Ninove de kwaliteit enigszins
beterd-maar vanaf Ninove is deze nog

Wrllqië

Een groter probleem stelt zich op.het vlak van
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evenwichite versioren.
Vanuit overwegingen van natuurbehoud en
milieubeheer en rekeninghoudend met waterloraliteit, waterkwantiteit, structuurkenmerken,
vegetatie en hengelsport möet men komen tot
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mogeliike toestand waarbii de versóillende
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gen, schanskorven en stortsteen doen de ' ., , ,,
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natuurlijkheid yan de rivier teniet eà leggen een Momenteel is er dan ook eén studig aan de gang
iernstigehlpotheel-op.deontwikkelingvaneen diedeontwikkelingenhetherstelvande
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visbevismden
van

gediversifieerde visstand. Uit de recente
duidelijk gebleken dat
populaties v:n sdranskorfoevers vele
minder dens en soorten armer zijn dan die
natuurliike oevers. Het is daarom bijzonder
bedroevend dat ook nu nog bepaalde natuurlijke
oevers door het aanbrengerr van schanskorven
worden bedreigd. Momenteel worden sóans- .
kowen geplaatst tussen Aalst en Gijzegem
ter hoogte van de stuw te Idegem.
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Een optimaal visstandsbeheer zal een visstand
moeten creëren die voldoet aan de wensen van
alle watergebruikers zonder het biologisdr

structuurkwaliteitvandezerivier:betonnerin' ..functieslangsheendeDendersamengaan.
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Op
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migratie
herte
structuurhrali
evenwichtig
liggend
dat voorstellen hieromtrent (bv. bouw van vistrappen, aanleg van natuurwiendeliike
,
Ook fysische obstructies belemmeren de
migratie van vissen en staan de
van een even*ichtig visbestand in de weg.
Vlaams grondgebied bevinden zich acht
(zie kaartje) die de stroomopwaartse
verhinderèn. Hier ligt.de uitdaging om een
stel van het natuurlijk verloop van de Dender
viseren, een verbetering van de
teit vormt de basis van een rijk en
natuurlijk biotoop. Het is voor de hand

oevers,...) in samenspraak gebeuren

betrokken

l6

partners.

Dender beoogt. Dit onderzoek wordt uitgevoerd
door het Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer

(IBW) in samenwerking met de Provinciale
Visseriicommissie van Oost-Vlaanderen.
Het doel van dit ontrvikkelingsplan is voorstellen te formuleren die de basis leggen voor een
evenwidrtig visstandsbeheei. Dit gebeurt aan de
hand van een uiwoerige beschriiving van de
huiöge visstand, de bevissing en het natuurliike biotoop van de Dender. Hieibij wordt nauwlettend r&ening gehouden met de beslissingen
inzake waterkwaliteit, waterkwantiteit, natuurbehoud en natuurontrrikkeling. Aan de hand
van deze gegevens worden beleidsobjectieven
en ontwikkelingsvisies geformuleerd. Zij vormen het kader waarbinnen voorstellen worden
uitgewerkt die het heistel en de'bescherming
van de aquatisdre lgvensgemeenschappen in de
Dender viseren enerzijds en een evenwichtige
reseatieve bevissing nastreven anderziids.
Beideóiectieven moeten garanties bieden voor
een duurzame ontwill<eling van de Dender.

metde
C..Belpaire,l. Vandei Auweele, G. YanThuyne.

cn paaimogelijkhedcn''
ruime kapsen biedt aan
de visstand.

KUNDIG OilDERZOE
van Oostin 1995 vier maal.
vergaderingen \iverden de normale
zaken behàndeld: het goedkeurekeningen, het besprevan het bepotingsplan en de

l«vamen
van Oostvlaamse viswaters
op snoek'en snoekbaars mag worden
tussen r ianuari en 15 april;
van de opgestelde knelpuntenv.m. de kwaliteit van de Oostvlaamse
viswaters;
tussen botulisme bii watervogels
van vissen door de hengelaar.
2o april Ígg1vond een eerste
plaats in het kader van het

ITZEÏTINGEN'
Zoals jaarliiks \r/ordt bepaald, werden via
opzetten van campagnes, verschillende visinventarisaties verricht. Deze werden uitgevoerd
door een vaste kracht van de Commissie,'aange'
\ruld met.personeelsleden van de milieudiensten van de Provincie Oost-Vlaanderen (visserii',
bioloog, laboranten), het Instituut voor
'
Bosbouw en Wildbeheér en Aftleling Bos en
Groen. Er moet even\ /el gesteld ïrvorden dat de
geplande electrische afuiisingen in het voo4aar
niet ziindoorgegaan omdat er niet aan de
gestelde veiligheidseisen, confoqm " Hèt
Algemeen Reglement op de Electrische installaties',''werd voldaan.
Daarnaast werden op regelmatige tiidstippen en
volgens de bepalingen van het bepotingsplan,
vi suitzettin gen yerricht. Een overziclt van deze
uitzettingen vindt u in een aparte biilage.

In ianuari 1995 werd de "Knelpuntennota i.v.m.
de kwaliteit van de Ooswlaamse openbare vis-
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