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1. INLEIDING

In het Vlaamse gewest zijn alle typen van oppervlaktewateren die behoren tot het
hydrografisch net ernstig beschadigd. De geofysische structuren, de natuurlij ke
waterkwaliteit van de oppervlaktewateren, evenals de planten en de dieren die eraan
gebonden zijn, komen niet meer of slechts in zeer gedegenereerde vorm voor. De
verarming van de natuur treedt niet alleen op in Vlaanderen, maar doet zich ook op
Europees en mondiaal vlak voor.
Het Indicatief Programma Natuurontwikkeling (1994-1996) wil een eerste aanzet geven tot
het verwezenlijken van de maatregelen die op maximale wijze het behoud en/of de
ontwikkeling van de natuurwaarden in ruime zin in Vlaanderen kunnen bevorderen. Het
programma is essentieel gericht op het behoud van de biodiversiteit in het Vlaamse
Gewest en het omvat zowel maatregelen gericht op de bescherming van natuurwaarden als
acties inzake natuurbeheer en, waar nodig, natuurbouw in sites waar de voorheen
aanwezige natuur is verdwenen. Daarbij wordt rekening gehouden met een maximaal
ecologische inpasbaarheid van de aanwezige natuurlijke hulpbronnen door de mens via
bosbouw, jacht, binnenvisserij en parkaanleg.
Het te voeren beleid zal steunen op enkele grote principes zoals een duurzame
ontwikkeling, het behoud van de omgevingskwaliteit, de plicht zorgvuldig met de natuur
om te gaan, de aansprakelijkheid van de natuurgebruiker, de planmatige aanpak, de
subsidiariteit van de overheidsacties en het gebruik van de best beschikbare technieken.

1.1. Planafbakening

Het NatuurDrol!ramma voor de Binnenvisserij (1994-1996) situeert zich binnen het
indicatief programma natuurontwikkeling en richt zich op het behoud, de uitbreiding en
het specifiek beheer van het visleven in hun natuurlijke en semi-natuurlijke
leefomgeving. Visstandsbeheer moet gebeuren binnen grote delen van het hydrografisch
net en van de bron tot de monding, zodat natuurlijke processen en duurzame ontwikkeling
mogelijk worden. Het beschikbaar stellen van een deel van het visbestand ten behoeve van
de sportvisserij moet gewaarborgd blijven binnen de reglementering ter zake.
Het plan is te beschouwen als een bijdrage van de openbare visserij aan het algemene
milieu- en natuurbeleid van de Vlaamse Gemeenschap. De binnenvisserij wordt
ingeschakeld in de Groene Hoofdstructuur, de Impuls- en Landinrichtingsprogramma's en
sluit zich ook aan bij het rivierbekkenbeleid. Het integraal visstandsbeheer zal bij
voorrang gerealiseerd moeten worden in de prioritair te saneren bekkens.
In het plan worden de karakteristieken van de binnenvisserij in het Vlaamse Gewest
besproken. Hierbij wordt uitgegaan van de huidige toestand van het visie ven en het
visbiotoop in het natuurlijke en gekanaliseerde hydrografisch net. Zowel kwantitatieve als
kwalitatieve aspecten van het visleven komen aan bod. De taakstellingen vormen een
eerste aanzet om te komen tot een praktische aanpak van enkele prioritaire doelstellingen.
Ze moeten leiden tot een gebiedsgericht beleid waardoor de vissen, evenals andere
waterbewoners, en de vegetatie betere kansen krijgen. Tevens is een soortgericht beleid ter
bescherming van de waterorganismen aanvullend en noodzakelijk. Tenslotte wordt de
aandacht gevraagd voor de integratie van de hengelaar als waterrecreant bij uitstek in het
natuurbeleid en het planmatig visstandsbeheer als onderdeel ervan.
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1.2. Raakvlakken met andere sectorale plannen
De relatie van de visserij met andere sectoren spreekt voor zichzelf. Het water, de bodem,
de oevers en andere structuren bepalen de kwaliteit van de visserij. Het visstandsbeheer
moet worden ingepast in het integraal, ecologisch gericht waterbeheer.
Voor de realisatie van de ontwikkelingsplannen voor de binnenvisserij is dus
samenwerking met andere sectoren noodzakelijk. Voornamelijk de sectoren water, bodem,
natuurbehoud en open ruimte vertonen enkele aspecten gemeenschappelijk met de
binnenvisserij. Enkele raakvlakken worden hieronder opgesomd.
Daar de meeste van onze waterlopen sterk vervuild zijn, is een verbetering van de
waterkwaliteit primair noodzakelijk. Een efficiënt waterbeleid heeft rechtstreeks invloed
op de biotoopkwaliteit, op de vegetatie en op het visbestand. De knelpunten met
betrekking tot het visserij beleid zijn:
de
ligging
en
waterkwaliteit
van
de
overstorten,
effluenten
van
afvalwaterzuiveringsinstallaties en diffuse lozingen, die een toenemende bedreiging en
hindernis vormen voor het ecologisch herstel;
- zware metalen, PCB en poly-aromatische koolwaterstoffen (voornamelijk in het
bodemslib) die zich kunnen opstapelen in de voedselketen;
- ecotoxicologie in verband met de consumeerbaarheid van de vis;
- veel oppervlaktewater verdwijnt in collectoren, zodat beken sneller droogvallen;
- het voorkomen van zeldzame en evenwichtige visbestanden kan als criterium gebruikt
worden bij het vaststellen van prioritair te saneren bekkens.
Een positieve actie zou kunnen zijn dat het meetnet van de Vlaamse Milieumaatschappij
de ontwikkeling van het visbestand meet als parameter voor de verbetering van het
viswater.
Een eenzijdig gericht waterkwantiteitsbeheer (hercallibratie; peilbeheer, ruimingsbeleid,
stroomregime en pompgemalen; compartimentering en verstening van waterlopen) heeft
een .grote invloed op de structuurdiversiteit van de waterlopen en de migratie- en
paaimogelijkheden voor vissen. Herstel van de structuurdiversiteit via natuurtechnische
herstelmaatregelen zijn noodzakelijk om te komen tot een zichzelf instandhoudende
vispopulatie. Bufferzones langs waterlopen kunnen de druk op het oeverbiotoop
verminderen.
Allerhande extreme vormen van bodemgebruik (bebouwing, wegeninfrastructuur) vergroten
de druk op het waterecosysteem. Directe en diffuse lozingen voornamelijk afkomstig van
de landbouw en van niet geïsoleerde verspreide bebouwing hebben een invloed op de
eutrofiëring van de waterlopen en op het visbestand. Ook de effecten van erosie, door te
intensief bodemgebruik, voornamelijk in de oeverzones van de waterlopen beïnvloeden het
waterecosysteem negatief. Een betere bescherming van de oeverzones in de vorm van
bufferzones van de bron tot monding van beken en rivieren is nodig.
De Groene Hoofdstructuur en de eruitvolgende programma's kun~en van groot belang zijn
voor de binnenvisserij. Deze relatie komt vooral tot uiting in het aanduiden van ecologisch
waardevolle waterlopen als natuurontwikkelingsgebieden. Tevens loopt de vraag voor
ecologisch herstel door de technieken van milieu - technische natu urbou w en de aankoop
van bufferzones parallel. Bij het ecologisch herstel van de wateren kan de herintroductie
van de voor het biotoop typische vissoorten van belang zijn. De relatie tussen het visrecht
en natuurbehoud moet eveneens besproken worden. Tenslotte is er ook de vraag naar het
instellen van visreservaten om bepaalde biotopen te beschermen.
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1.3. Begrippen
In het ontwikkelingsplan worden een aantal begrippen opgenomen die nader omschreven
moeten worden:
Binnenwater: zoete en brakke wateren, zowel stromend als stilstaand.
Sportvisserij: hengelactiviteit in binnenwateren, waarvoor de wet op de riviervisserij van
toepassing is.
Aquatische biodiversiteit: omvat de variatie tussen en in genen, soorten, gemeenschappen
en de ecosystemen waar zij in voorkomen. Aquatische biodiversiteit garandeert de
leefbaarheid van natuurlijke en gekweekte populaties, laat toe dat soorten zich aanpassen
aan wijzigende milieuomstandigheden, is de basis voor genetische selectie, domesticatie en
teeltverbetering en verschaft esthetische waarde door de variëteit van vormen en kleuren
van het aquatische biotoop (3).
Duurzaam visbestand: levensgemeenschap in dynamisch evenwicht waarbij de
soortensamenstelling, diversiteit en functionele organisatie in overeenstemming zijn met
het biotoop in het betreffende gebied (30).
Visstandsbeheer: het creëren of handhaven van een visstand, binnen door het milieu
gestelde grenzen, die optimaal voldoet aan de wensen van de watergebruikers, waaronder
de hengelaars, voor zover het verwezenlij ken van deze wensen het biologisch even wicht
niet verstoren (4).
Planmatig visstandsbeheer: visstandsbeheer waarin visstand, waterkwaliteit, vegetatie,
voedselketen en de hengelsport worden geïntegreerd (23).
Integraal waterbeheer: het integraal waterbeheer streeft naar een integratie van het beheer
van de kwaliteit en kwantiteit van het water (de waterhuishouding) en de ecologische en
natuurbehoudsaspecten. Deze integratie is noodzakelij k om een verantwoord
multifunctioneel karakter van een waterecosysteem in de toekomst mogelijk te maken
(22,23).
Ecologische natuurlijkheid: het behouden of herstellen van waterlopen zodat de van nature
voorkomende en bij de fysisch-geografische situatie behorende levensgemeenschap er
blijvend kan voorkomen (22,23).
Biologische natuurlijkheid: de spontane veStlglDg of successie van autochtone orgamsmen
ongeacht het al of niet natuurlij k zijn van het milieu (22,23).

Noot: de cijfers tussen de haakjes verwijzen naar de referenties
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2. SITUATIESCHETS VAN DE BINNENVISSERIJ

2.1. Het waterbiotoop en het visleven
2.1.1. Het openbaar hydrografisch net en de visserij
Het natuurlijk hydrografisch net van het Vlaamse gewest omvat het bekken van de IJzer,
de Schelde en een klein gedeelte van het Maasbekken (kaart 1).

-'. -,.:':

Legende:
_ _ _ Grenzen bekkens
• • • • • Grenzen gewesten

Kaart 1. De hydrografische bekkens in België (1)
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Er zijn in België 2.035 km (12.752 ha) bevaarbare waterlopen en 26.500 km (10.646 ha)
onbevaarbare waterlopen.
Daarvan liggen in het Vlaamse Gewest 1.150 km bevaarbare waterlopen en 12.450 km
onbevaarbare waterlopen.
Bij deze oppervlaktewaters die in principe in aanmerking komen voor bevissing komen
nog de stilstaande waters zoals vijvers, zandwinningsputten, grintgaten, kreken, afgesloten
rivierarmen en waterreservoirs. De totale vij veroppervlakte in België bedraagt ongeveer
9.800 ha waarvan ruim 60 % in het Vlaamse Gewest. De provincie Antwerpen (23 %),
Limburg (16 %), en Brabant (14 %) hebben de grootste vijveroppervlakte.
Het precieze gebruik van deze vijvers is niet gekend, maar men kan aannemen dat een
kleine 3.000 ha geëxploiteerd wordt voor visteelt, terwijl een aanzienlij k deel van de
overige vijveroppervlakte in aanmerking komt voor het hengelen, al dan niet samen met
andere waterrecreatie.
Visserijbiologisch gezien behoren de waterlopen, in het Vlaamse Gewest voor het grootste
deel tot de brasemzone. Slechts in zeer geringe mate komen vissen van stromend water
voor.
Door de algemene eutrofiëring van de oppervlaktewateren in het Vlaamse Gewest is het
visleven op veel plaatsen practisch onmogelijk geworden. Dit betekent jaarlijks een verlies
van duizenden ton natuurlij ke visreproductie en een bestendige aantasting van het
visserij kapitaal dat vermoedelijk miljarden franken waard zou zijn. Jaarlijks komen dan
ook ongeveer grote vissterften voor die in om vang de visuitzettingen overstijgen (tabel 1).

Tabel 1. Belangrij ke vissterftes in de periode tussen 1983 en 1992

JAAR

WATERLOOP

OORZAAK

WAARDE (BF)

1983

Kanaal van Willebroek

Lozing in Darsedok

2.000.000

1983

Zuid-Willemsvaart

02-gebrek en pollutie

1.500.000

1986

Kanaal Ieper-IJzer

Eutrofiering en bediening kunstwerk

746.000

1986

Kanaal Nieuwpoort-Duinkerke

Pollutie door industrie

210.000

1987

Grote Beverdijk

Droogtrekken onder ijs

512.000

1988

Zuidlede

Bezinkingsbekken suikerbieten

182.000

1988

L.aambeek

Onbekend

150.000

1989

Zuunbeek

Waterwerken

220.000
~

1989

Velpe

Zuurstofgebrek

300.000

1990

Kanaal Kortrijk-Bossuyt

Eutrofiering

142.000

1990

Blankaart

Laag peil (-60 cm)

6.000.000

1991

Kleine Nete

Ongeval in biobedrijf

54.000

1992

Zuid-Willemsvaart

Niet vermeld

1.600.000

1992

Smeermaas & Albertkanaal

Lozing uit Jeker en Wallonie

16.000.000
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Een ander kenmerk van het hydrografisch net is de sterke kanalisatie en
compartimentering. De noodzakelij ke structuren (broedstockreservoirs, paaimogelij kheden,
migratiemogelijkheden) die het visIe ven mogelijk maken en bevorderen ontbreken (kaart
in bijlage 1).
De voorkeur inzake bevissing van de viswaters is bij de hengelaars ongeveer als volgt:
1) kanalen: 50 %
2) vijversystemen (winningsputten van zand, klei, grint, kreken, oude meanders): 30 %
3) rivieren en beken: 10 %
4) andere waters (o.a. polderwaterlopen): 10 %

2.1.2. Het beheer van het waterwegennet

2.1.2.1. De bevaarbare waterwegen
Het Vlaamse waterwegennet heeft een dubbele functie:
- een transport/unctie nl. het verzekeren van het binnenscheepvaartverkeer;
- een waterbeheersings/unctie met haar twee componenten: enerzijds het bestrijden van het
overstromingsgevaar ingevolge stormvloeden op de Noordzee en grote wasdebieten op de
bovenrivieren en anderzijds de verdeling van het beschikbare water voor irrigatie en
drink watervoorziening.
Op dit ogenblik wordt het Belgisch waterwegennet gemoderniseerd volgens Europese
normen. Algemeen worden als bevaarbare waterlopen de waterlopen beschouwd die
vermeld zijn in het algemeen reglement van de scheepvaartwegen.
De Vlaamse waterwegen bevinden zich nu in het eindstadium van een omvangrij k
investeringsprogramma. Binnenkort beschikt het Vlaams Gewest over een milieuvriendelijk
transportnetwerk, met grote capaciteitsreserves, dat evenwel nog moet geïntegreerd worden
in het bestaande vervoerbeleid.
Het toezicht op het beheer, onderhoud en modernisering van de bevaarbare waterlopen en
kanalen berust bij de Administratie Waterinfrastructuur en Zeewezen, dat deel uitmaakt
van de diensten van het Vlaamse Gewest. Bij herstel van oevers en beheer van de
bevaarbare waterlopen wordt steeds meer met de visserij kundige overwegingen rekening
gehouden. Het overleg heeft momenteel nog geen wettelijk karakter. Toch vertoont het net
van bevaarbare waterwegen een aantal knelpunten voor de visstand, o.a. betonnen oevers,
sluizen, pompen, watervangen, ... Hoewel het visrecht in de bevaarbare waterloop aan het
gewest is, en ter beschikking wordt gesteld van de hengelaar, zij n deze oevers dikwij Is
moeilijk bereikbaar en is er weinig ruimte om te vissen. Veel oevers zijn bovendien zeer
gevaarlij k terrein.

2.1.2.2. De onbevaarbare waterlopen
Onbevaarbare waterlopen hebben hun specifiek belang. De kleine waterlopen hebben hun
belang voor de landbouw, de grotere zijn belangrijk voor aspecten van de
waterbeheersing. Ze zijn eveneens belangrij k in de beveiliging van kleinere woonkernen,
de aanleg van wachtkommen, de bemaling van landbouw- en tuinbouwgronden en de
irrigatie.
De wet van 28 december 1967 betreffende de onbevaarbare waterlopen heeft deze
waterlopen in drie categoriën ingedeeld.
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De onbevaarbare waterlopen van deze drie categoriën zijn gerangschikte waterlopen, die
met hun naam en nummer opgenomen zijn in de atlas van de onbevaarbare waterlopen, te
raadplegen op iedere gemeente. Daarnaast zijn er nog een aanzienlijk aantal nietgeklasseerde waterlopen die lokaal instaan voor de plaatselij ke ontwatering en waterafvoer
en voornamelijk te situeren zijn in de gebieden van Polders en Wateringen.
Op de onbevaarbare waterlopen van de eerste categorie houdt het Ministerie van de
Vlaamse Gemeenschap toezicht. De totale lengte ervan bedraagt ongeveer 1 300 km. De
provincies beheren de onbevaarbare waterlopen van de tweede catgorie en de gemeenten
deze van de derde categorie. Tabel 2. geeft de oppervlakte van de waterlopen in ha weer.
De niet-gerangschikte waterlopen vallen onder het beheer van hun eigenaars. Elke
beheerder heeft onder meer tot opdracht deze waterlopen te onderhouden en de daaraan
verbonden kosten te dragen.

Tabel 2. Oppervlakte in ha van de waterlopen in het Vlaamse Gewest

Provincie

Bevaarbare

Onbevaarbare

waterlopen

waterlopen

1e cat.

2ecat

3ecat

4.691,22

95,15

246,40

140,70

5.175,47

40

4.3,64

127

180

53

790,64

6,10

West-Vlaanderen

1.068,43

151,40

262,40

131,80

1.614,03

12,48

Oost-Vlaanderen

3.314,95

40,25

320,90

146,40

3.888,50

29,53

Umburg

1.161,30

122,35

187,40

66,90

1.537,95

11,89

10.666,54

538,15

1.197,10

538,80

12.940,59

100

Antwerpen
Brabant

Vlaams Gewest

totaal
1

%

+2

- eerste categorie: gemiddelde breedte: 5 m
- tweede categorie: gemiddelde breedte: 2 m
- derde categorie: gemiddelde breedte: 1 m

De belangen functies die in ogenschouw moeten genomen worden in relatie tot de Vlaamse
oppervlaktewateren zijn:
-

de kwantiteitsbeheersing;
de kwaliteitsbeheersing;
het grondwaterbeheer;
het landbeheer (agrarisch, urbaan);
het natuurbeheer (terrestrisch en aquatisch);
het recreatief beheer;
het cultuurhistorisch gegeven.

De werken van de onbevaarbare waterlopen hebben in eerste instantie tot doel de
overstromingen en de wateroverlast in woongebieden te voorkomen. Andere
omstandigheden waarin werken aan waterlopen nodig en/of nuttig worde!} geacht zijn
velerlei, waarvan de volgende beperkte opsomming: erosiebestrijding, cultuurtechnische
aspecten,
waterwinning,
waterkwaliteitsbeheer,
bedrij fs- economische
motieven,
natuurbehoudsen
cultuurhistorische
motieven,
milieuhygiënische
aspecten,
natuurbeheersingsaspecten, e.a.. In het Vlaamse Gewest staan vier instanties in voor het
waterbeheer van de onbevaarbare waterlopen:
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- Landelijk Waterdienst: plannen en ontwerpen, aanbestedingen en uitvoering van werken,
onderhoud, beheer van bestaande kunstwerken op onbevaarbare waterlopen van eerste
categorie
- Polders en Wateringen: beheer, constructie en onderhoud van waterlopen en de
kunstwerken in gebieden van Polders en Wateringen
- Provinciale Technische Diensten: beheer en onderhoud van waterlopen van tweede
categorie die niet binnen een omschreven gebied van Polder of Watering vallen
- Gemeenten: beheer van waterlopen van derde categorie. Dikwijls wordt het beheer
overgedragen aan de Polders en Wateringen in de buurt van het betreffende gebied
(2,3).
Als werken ten behoeve van de visserij zijn volgende realisaties te vermelden:
- het invoeren van beek-vijver-ecosystemen ter ondersteuning van het zelfreinigend
vermogen van de waterloop;
- de aanleg van vistrappen en palinggoten ter hoogte van watermolens en peilregelende
kunstwerken;
- het aanwenden van meer visvriendelijke pompgemaalsystemen;
- het voorzien en uitrusten van paaiplaatsen en verblij fzones voor vissen;
- het uitvoeren van natuurbeheerswerken in uitgebouwde wachtbekkens;
- het voorzien van peilregelende kunstwerken voor de instelling van de ontwateringsbasis
in natuur- en reservaatgebieden.

Een regelmatig overleg wordt officieel binnen AMINAL georganiseerd voor de gewone
ruimings-, onderhouds- en herstellingswerken.
Gezonde naijver tussen enerzijds de sectoren waterbeheersing en anderzijds natuur- en
landschapsbehoud heeft de verschillende disciplines verenigd in een multidisciplinair
samengesteld team van ambtenaren, dat door een open en gestructureerde dialoog, een
uitgebreide rapportering en een wederzijdse bevraging, het conflictmodel tracht om te
buigen in een consensusmodel.
Al deze facetten en de voornoemde werkmethode zijn geconcretiseerd 10
"haalbaarheidsstudies".
2.1.2.3. Verwijzing naar het actieplan (hoofdactie 2, acties A en B)
Door het klassiek waterbeheer in bevaarbare en onbevaarbare waterlopen is de
structuurdiversiteit verloren gegaan. Het waterkwantiteitsbeheer gaat ten koste van de
biologische potenties van het beeksysteem.
In een waterloop waar die natuurlijke structuurdiversiteit niet meer aanwezig is, kan men
toch open migratiewegen voor tal van migrerende vissoorten. Structuurdiversiteit, open
migratiewegen creëren en paaiplaatsen zij n noodzakelij k voor ~et in stand houden van
vispopulaties en het beheer van de visstand. Met het actieplan wordt getracht de
oorspronkelijke structurele diversiteit van de waterloop zoveel mogelijk te benaderen (met
behulp van natuurtechnische milieubouw), wat moet leiden tot het instandhouden van de
vispopulaties en het succesvol herintroduceren van soorten (soortherstel). Deze actie kadert
in het steunen van pilootprojecten voor natuurtechnische milieubouw. Zo kunnen
habitataanpassingen in een rechtgetrokken beek de structuurdiversiteit opnieuw verhogen,
zodat ook de biologische potenties terug verhoogd worden. Enkele voorbeelden om de
habitatdiversiteit te verhogen zijn:
- het aanleggen van moeras- en plasbermen: hierdoor worden opnieuw ondiepere plaatsen
gecreëerd, die dienst kunnen doen als schuilplaats, paaiplaats, ...;
- het terug in verbinding stellen van oude meanders (broedstockreservoirs);
- het creëeren van artificiële schuilplaatsen;
- het plaatsen van stroomdeflectoren;
- het aanpassen van de ruimingswerken;
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- het overbruggen van barrières door vistrappen, -sluizen, ...;
- het terug inschakelen van aangrenzende percelen in het beek-beekdal-ecosystemen.
Dergelijke technieken worden in het buitenland (Engeland, Denemarken, West Duitsland
en Nederland) reeds frequent toegepast met duidelij ke verhoging in soortenaantallen en
biomassa's voor gevolg (23).

2.1.3. Natuurtechnische milieubouw
Werken aan waterlopen hebben steeds een zekere weerslag op de natuurlij ke omgeving.
Een nadelige invloed moet zoveel mogelijk worden verzacht of opgevangen door het
bevoegd bestuur. Dit kadert volledig in de filosofie van de duurzame ontwikkeling. Het
Bestuur Natuurbehoud en -ontwikkeling werkt sedert enkele jaren deze filosofie in
practische zin verder uit. Binnenkort komt een vademecum inzake natuurtechnische
milieubouw ter beschikking.
De hoofddoelstelling van de natuurtechnische milieubouw is steeds de kansen of de
mogelij kheden van de uitgangspositie voor de natuur te optimaliseren.
Bij natuurtechnische milieubouw maakt men een uitgangspositie (milieubouw), waarop
men de natuur spontaan laat ontwikkelen, al dan niet geholpen door een bepaald beheer
(natuurtechniek).
Natuurtechnische maatregelen zijn doelbewuste handelingen, gericht op het scheppen,
ontwikkelen, bevorderen, herstellen of handhaven van de levensvoorwaarden van de
streekgebonden flora, fauna en levensgemeenschappen in hun onderling verband.
Natuurtechniek is dus een middel om bepaalde structuren te bereiken. Waar mogelij k
wordt hierbij ook de natuur ingeschakeld.
Milieubouw is het scheppen van een geschikte uitgangspOSItIe voor het milieu. Hierbij
kunnen twee vormen van milieubouw onderscheiden worden:
1. abiotische milieubouw waarbij men vertrekt van de abiotische uitgangssituatie, waarop
de natuur reageert.
2. biotische milieubouw waarbij men vertrekt van de biotische uitgangsposItie. Er kan
sturend worden ingegrepen op de zich ontwikkelende levensgemeenschappen.
De algemene doelstellingen van de natuurtechnische milieubouw kunnen als volgt worden
samengevat: integratie van de ecologie, gestructureerd en interdisciplinair overleg,
voorlichting en sensibilisering en een pragmatische aanpak (13).
In het kader van natuurtechnische milieubouw staan voor de visserij de oevers en de
migratiewegen centraal.
2.1.3.1. Paaiplaatsen
2.1.3.1.1. Inleiding
Naast sanering van de waterkwaliteit moeten ook de geschikte biotopen worden gecreëerd
voor de vissen. Het creëren van paaiplaatsen voor het voortplanten, het zoeken naar
voedsel en rust voor de vissen is in onze voor een groot deel gekanaliseerde waterlopen
noodzakelij k om natuurlij ke recrutering toe te laten.
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Figuur 1. Schematische voorstelling van de plant- vis- relatie
Het zijn vooral ondiepe en begroeide plaatsen langs de oevers van een waterloop die door
de vissen worden gebruikt voor het afzetten van de eitjes. De jonge vissen verblij ven hier
tijdens de eerste periode van hun leven. Wanneer de oever echter te steil is, indien weinig
vegetatie voorkomt, of indien door het rechttrekken van de rivier en het uitdiepen tot een
homogene diepte, de variatie in stroomsnelheid en profiel zijn verdwenen, wordt
natuurlijke recrutering zeer moeilijk of zelfs onmogelijk.
Door natuurtechnische milieubouw kunnen ondiepe waterrij ke oeverstroken (plasbermen)
worden aangelegd. Deze moeten voorzien zijn van een rijke en ge diversifieerde vegetatie,
waarop eitjes kunnen worden afgezet en waartussen het broed zich kan schuilhouden om
predatoren te ontwij ken. Ook kunnen artificiële paaiplaatsen en/ of paaisubstraten worden
aangelegd, of kunnen omliggende ondiepe waterrij ke zones of vij vers met de waterloop in
verbinding worden gesteld, indien in de waterloop zelf geen paaiplaatsen kunnen worden
aangelegd. In grotere bevaarbare waterlopen moet de invloed van de golfwerking door
scheepvaart op de paaizones vermeden worden door de aanleg van een
vooroeververdediging. Op deze plaatsen kunnen water- en oeverplanten aangebracht
worden, gekozen in functie van de visstand die moet in stand worden gehouden. In
natuurlij ke of natuurvriendelij k ingerichte waterlopen is de ·aanleg van paaiplaatsen
overbodig omdat daarin spontaan de structuren en planten ontstaan die de voortplanting
veilig stellen (4,5,6,7,8,51).
De paai voorwaarden en substraatvereisten verschillen van vissoort tot vissoort. Als
illustratie worden hieronder de specifieke voorwaarden voor het paaibiotoop van een
aantal vissoorten aangegeven:
snoek: uitgesproken voorkeur voor ondergelopen weilanden of ondiepe
watergedeelten met een fijne grasachtige vegetatie met vertakte en ondergedoken
plante delen. Het ontbreken van dergelijke biotopen (door tal van cultuurtechnische ingrepen) heeft geleid tot een sterke achteruitgang van het
snoekbestand.
- bittervoorn: begroeide oevers als leefgebied voor de jonge vis, schuilplaats en
fourageergebied
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blankvoorn: als paaiplaats worden vooral ondiepe zones opgezocht waarin een
aanzienlijke hoeveelheid ondergedoken waterplanten aanwezig zijn. Eitjes kunnen
eveneens afgezet worden op inerte substraten zoals fijnmazig draad werk
- bermpje: begroeide oevers doen dienst als aanhechtingsplaats voor eieren en als
fourageergebied
- kleine modderkruiper: begroeide oevers doen dienst als aanhechtingsplaats voor
eieren en mogelij k als leefgebied voor jonge en volwassen vissen
- beekforel, serpeling: gebonden aan een grindbed.
2.1.3.1.2. Toestand
paaiplaatsen

van

de

water-

en

oeverplanten,

inventarisaties

van potentiële

Recent werden een aantal studies uitgevoerd die een eerste overzicht geven van reeds
bestaande en potentiële paaiplaatsen in het Vlaamse Gewest. Door het VVHV werd in
1989 een 'basisinventarisatie' uitgevoerd (9). Deze werd verder aangevuld door het instituut
voor Bosbouw en Wildbeheer, de Provinciale Visserij commissie en Waters & Bossen.
De inventarisaties bevestigen duidelijk het gebrek aan waterplanten en de bedreiging van
bestaande vegetatiezones en tonen aan hoe dramatisch de toestand is wat betreft de
mogelij kheid tot natuurlij ke recrutering.
Op basis van de inventarisatiegegevens kunnen voorstellen geformuleerd worden voor
behoud, herstel en beheer van oeverzones in functie van de visstand.
Onder invloed
van
ingrijpende
veranderingen
ID
het
biotoop,
zoals
de
waterbeheersingswerken, bemesting, verdieping van de wateren, ruilverkaveling en
drainage is een zeer sterke achteruitgang van de aquatische en de oevervegetatie
waargenomen.
Bijzonder bedreigd zijn de plantesoorten kenmerkend voor voedselarm water. Negen op de
tien soorten eigen aan dit milieu zijn bedreigd. Onderstaande tabel geeft de verdeling van
de verschillende categoriën bedreigde en verdwenen planten van zoete tot brakke waters
en oevers over de socio-ecologische groepen (10,11,12).

Tabel 3. Verdeling van de verschillende categoriën verdwenen en zeldzame plantensoorten
(1-15) over de socio -ecologische groep "planten van zoete tot brakke waters en oevers" (ae) van de Belgische standaardlijst (10)
Categorieën van zeldzame en verdwenen soorten
1

2

3

a

1

3

2

b

3

1

4

5

6

1
1

1

7

8

1
3

2

2

1

c

9

1

10

11

12

13

14

15

4

2

r

1

3

2

4

4

4

2

1

1

2

1

d

e

1

Totaal

5

1
5

6

2

2

5

3

2

7

5

11

2

1

1

1

10

8

2

2

3

11

8

Verklaring:
a: zoete tot matig brakke, matig voedselrijke wateren (overwegend obligate waterplanten)
b: zoete, voedselarme wateren en periodiek droogvallende oevers ervan
c: verlandingsvegetaties in zoete, matig voedselrijke, stagnerende of licht stromende,
ondiepe tot diepe wateren; dikwijls venen vormend
d: verlandingsvegetaties in zoute, voedselrij ke stromende of periodiek droogvallende
wateren; niet veenvormend
e: aanspoelingsgordels, natte ruigten en rivierbegeleidende wilgenstruwelen van voedselrijk
milieu
1-2: verdwenen soorten
3-9: zeer bedreigde soorten
10 -13: bedreigde soorten
14-15: soorten bedreigd in de toekomst

Het zijn vooral abiotische factoren (zoals oevervorm, profiel, stroming, licht,
bodemsamenstelling) die de zonatie van oever- en waterplanten bepalen. De plantengroei
op de oeverzone onderscheidt zich in drie zones (figuur 1):
1. de zone met boven het water uitgroeiende planten, die dikwijls in functie van de
plantenassociaties de rietgordelzone genoemd wordt. Hier worden o.a. riet, gele lis,
lisdodde, egelskop en liesgras aangetroffen.
2. Zone van drijfplanten. hiertoe behoren gele plomp, waterlelie, kikkerbeet en
watergentiaan.
3. Zone met ondergedoken waterplanten. Deze groeien tot op diepten waar licht nog kan
doordringen. Hiertoe behoren o.a. waterpest, hoornblad, waterranonkel en sterrekroos.
De belangrijkste vegetatiezones voor de vissen zijn de fonteinkruidzone en de rietzone (4).

2

~,

Figuur 1. Oeverzone onderverdeeld in drie zones (4)
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2.1.3.1.3. Concrete voorstellen voor behoud en aanleg
Paaiplaatsen dienen te worden aangelegd in functie van het type waterloop en de visstand.
Een gerichte aanleg via natuurtechnische milieubouw en via beplantingscampagnes en het
behoud van nog interessante paaibiotopen zullen het mogelij k maken dat via natuurlij ke
recrutering het aanwezige visbestand in stand kan worden gehouden.
Ten eerste moeten bestaande vegetatiestroken worden beschermd, met speciale nadruk op
onderwaterplanten en planten van natte oeverzones. Verder dienen de bestaande
vegetatiezones te worden uitgebreid. Het aansluiten van bestaande plantenrij ke vij vers
(broedstockreservoirs) of grachten of het aanleggen van wetlands naast het traject van de
waterloop bieden eveneens een oplossing.
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Figuur 2. Type dwarsdoorsnede van een natuurtechnische oeveropbouw (13)
De heraanleg van paaiplaatsen dient planmatig te gebeuren. Enkele betere viswateren wat
betreft de waterkwaliteit kunnen als pilootwateren fungeren.
Naast de verdere inventarisaties in alle provincies werden recentelijk een aantal concrete
voorstellen gedaan voor het uitbouwen van bepaalde zones als paaiplaats voor bepaalde
watertypen (in samenspraak met de beheerder van de waterloop). Enkele voorbeelden:
meer: verbetering van de paaimogelij kheden in het Séhulens meer, door de
herintroductie van water- en oeverplanten en de aanleg van paal VIJ vers.
- kanaal: de bescherming van een rietkraag en de aanleg van een oeververdediging in bet
kanaal BochoIt-Herentals te St. Huibrechts Lille. De achteruitgang van de rietkraag is
er voornamelijk te wijten aan de golfslag door de intensieve scheepvaart op het kanaal.
- beek: in Antwerpen wordt gewerkt aan een project inzake rivierherstel op de Witte en
Desselse Nete.
- rivier: milieutechnische oeververstevigingen langs de Leie.
Een globale beleidsvisie en een wettelijke onderbouwing ontbreken echter nog.
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2.1.3.2. Migratie

2.1.3.2.1. Inleiding
Vissen migreren over min of meer grote afstand op zoek naar geschikte paai-, rust-,
overlevings- en voedselplaatsen. De meest opvallende migratie gebeurt in functie van de
voortplanting (paaimigratie). Tijdens de trek kunnen grote afstanden worden afgelegd,
zoals bij migratie van zoet- naar zeewater en omgekeerd door o.a. zalm, zeeforel, steur en
paling (14,15). De migratie route van de paling (Anguilla anguilla) van de Sargasso Zee
naar het continent (als Leptocephalus en glasaal) en omgekeerd (als zilverpaling) wordt
weergegeven in figuur 3.
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Figuur 3. Migratieroute van Anguilla anguilla van de Sargassozee naar het continent (door
Leptocephalus en glasaal) en omgekeerd (door zilverpaling) (16)
Ook een beperktere vorm van migratie (door tal van vissoorten die over kleinere afstand
binnen een waterloop migreren) kan het gevolg zijn van het zoeken naar een geschikte
paaiplaats, maar kunnen eveneens gebeuren voor het zoeken naar geschikte voedsel- of
opgroeibiotopen en als vlucht voor verontreiniging.

Door het plaatsen van visonvriendelij ke pompsystemen, sluizen, schotten en stuwen
werden migratieroutes afgesloten en werden paaigebieden zeer moeilij k of niet meer
bereikbaar. Een aantal belangrijke vissoorten zijn als gevolg hiervan uit onze wateren
verdwenen.
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Vaak wordt bij het migreren langs moeilijk passeerbare barrières schade aan de vissen
berokkend doordat ze in de mechanische structuren terecht komen die lichamelij ke letsels
veroorzaken. Zo kunnen pompgemalen, hevelsystemen, turbines van waterkrachtcentrales,
waterproductiecentra, zuiveringsstations en andere industrieën die water inzuigen voor hun
werking of koeling, ernstige schade, zelfs mortaliteit, aan de visstand veroorzaken. De
schade is afhankelijk van de grootte van de vis, de vissoort, het debiet en de
stroomsnelheid van het ingezogen water, het rooster en het opvangsysteem (17). Bij
pompgemalen is de veroorzaakte schade voornamelijk afhankelijk van het pomptype.
Schroefpompen (bvb. Stenensluisvaart te Woumen) veroorzaken een haast totale mortaliteit
bij passerende vissen. Vijzelpompen berokkenen minder schade. Uit proeven met
vijzelpompen blijkt dat de mortaliteit sterk varieert van soort tot soort. Bij de paling werd
een geringe mortaliteit waargenomen (3.5%), bij de voorn is deze aanzienlij k hoger
(43.9%). Het schadepercentage (uitwendig zichtbare beschadigingen) vertoont minder
variatie. Het percentage beschadigde vissen ligt, ongeacht de vissoort, tussen 10 en 20%
(18).

2.1.3.2.2. Naar een oplossing voor de migratieproblematiek
Natuurlijke migratie aan stuwen, sluizen, schotten en kleppen is een zeer belangrijk
knelpunt voor de natuurlijke recrutering en overleving van tal van migrerende vissoorten.
Voor het bevorderen van de migratie dienen op diverse niveaus van het beleid, onderzoek
en uitvoering, stappen genomen te worden.
Op internationaal niveau dringt de FAO erop aan dat door de EIFAC-lidstaten (European
Inland Advisory Commision) aanpassingen worden gedaan om migratie mogelijk te maken
en biotoop verbetering na te streven.
In 1991 werd door de toenmalige Gemeenschapsminister beslist om voor de bevaarbare
waterlopen geen nieuwe hindernissen te creëren. Tevens werd in 1992 een principiële
beslissing genomen door de huidige Gemeenschapsminister ten gunste van de aanleg van
vispassages op de onbevaarbare waterlopen van eerste categorie en de waterlopen van
Polders en Wateringen. De Landelijke Waterdienst heeft in haar werkprogramma voor de
komende jaren diverse vistrappen opgenomen onder andere op de Kleine, de Grote en de
Witte Nete, de Molenbeek, de Kemmelbeek, de Velpe en de Dommel. Ook de
provinciebesturen werden gestimuleerd om bij het bouwen van stuwen visdoorgangen te
creëren, zoals bij voorbeeld de constructie van een palingpij p op een stuw op de Grote
Beverdijk.
Dit jaar werd een inventarisatie gemaakt van de pompgemalen op de waterlopen van het
Vlaamse Gewest (kaart in bijlage 2). De gegevens werden bekomen bij de Administratie
voor Waterinfrastructuur en Zeewezen, de Landelijke Waterdienst, de Polders en
Wateringen en bij de Provinciale Technische Diensten. Het uitrusten van pompgemalen
met visvriendelijke tuigen en de problematiek van de peilbeh~ersing moeten dringend
wettelijk geregeld worden. Voorstellen zullen geformuleerd worden om de prioritaire
knelpunten op te stellen.
2.1.3.2.3. Aanpassingen aan de systemen
• Vispassages (figuur 4) (18)
De vis kan stroomopwaarts geleid worden via twee systemen:
- vistrappen: verdelen van een hoogteverschil over kleinere trappen die de vis zelf kan
overbruggen;
- vissluizen en visliften: mechanisch overbrengen van de vissen.
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De constructie van een vispassage is afhankelij k van de vissoort, het verval, het debiet en
de hydrologische toestand.
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Figuur 4. A. Vissluis (boven) en vislift (onder)
B. Visstuw: barrière (boven) en bekkentrap (onder)

• Pompgemalen (18)
Een aantal aanpassingen aan pompsystemen kunnen deze migratieknelpunten makkelijker
overbrugbaar maken:
- vervangen door meer visvriendelijke pompsystemen zoals de Archimedes-vijzels;
- nieuw aan te leggen pompen visvriendelijk bouwen;
afleiden van de vis via afweersystemen en lokstromen naar andere
migratievoorzieningen zoals de vissluizen of visliften.

• Visafleidingssystemen (18)
Een aantal systemen in de buurt van schadelij ke constructies schrikken de vissen aldaar af
en leiden ze om naar minder schadelij ke visdoorgangen:
•
-

visueel: lichtscherm
electrisch: electrisch afweersysteem
auditief: stroboscopisch licht gecombineerd met acoustische signalen
hydrodynamisch: luchtbellenscherm

Andere systemen zoals roosters, staven en kettingen en kabels vormen mechanische
barrières die de doorgang van vissen naar het visonvriendelijk systeem verhinderen.

16

2.1.3.2.4. Concrete voorbeelden
Voorbeelden van soorten:
Europese paling:
Sinds het begin van de jaren 80 is een drastische achteruitgang van de Europese
paling waarneembaar. Het teruglopen van het aantal migrerende glasalen die in het
voorjaar de Europese rivieren binnentrekt bleef tijdens de laatste 10 jaar
onverminderd doorgaan. Op dit ogenblik bedraagt de jaarlijkse migratie van de
glasaal op de IJzer slechts een fractie (ongeveer 5%) van hetgeen voor 1980 kon
waargenomen worden. De voornaamste redenen hiervoor zijn de achteruitgang van
de waterkwaliteit en de geschikte biotopen, de belemmering van de migratie
(migratie van en naar het poldergebied is veelalonmogelij k, sluizenbeheer is
noodzakelijk) en de pathologische problemen (nematode Anguilicola). Op veel
plaatsen is de voortplantingsmigratie van de paling onmogelij k om wille van de
schadelijke pompgemalen en overbevissing. De schieraalmigratie uit het
Blankaartbekken is hier een mooi voorbeeld van (14, 15).
Snoek:
De snoek trekt in het vroege voorjaar naar ondiepe zijgreppels en ondergelopen
weilanden om er te paaien. De jonge snoekjes vinden er een overvloed aan voedsel
en zijn er beschermd tegen predatoren. Als in de zomer de waterstand daalt, trekken
de jonge snoekjes naar de hoofdrivier. De teloorgang van overstromingsgebieden
door indijking, door het plaatsen van stuwen of door peilbeheersing in de
poldergebieden
verhinderd
deze
beperkte
migratie
en
reduceert
de
paaimogelijkheden voor de snoek.
Voorbeelden van knelpunten:
Sluizen op bevaarbare waterlopen:
- Nieuwpoort Iepersluis (Ijzer) en St-Jorissluis
Lo- Reninge Fintelesluis (Lokanaal IJzer)
Oostende Demeysluis, Doksluis en Sas Slij kens (kanaal van Gent)
Zeebrugge Oude en Nieuwe Zeesluis (Boudewijnkanaal)
Heist Zeesluizen (Leopoldkanaal)
Antwerpen havensluizen (Berendrechtsluis, Zandvlietsluis, Boudewijnsluis, Van
Cauwelaertsluis, Royersluis, Kattendij ksluis, Kallosluis)
Geplande aanpassingen op onbevaarbare waterlopen:
- St Laureins Stuw (verbinding westelijk deel Leopoldkanaal naar Heist en oostelijk
deel via Isabellakanaal naar de Braakmankreek)
- Aanleg van een palinggoot op de Grote Beverdijk en nabij het pompgemaal "De
Zilveren Spije"
- Aanleg van vistrappen langs de Dijle en op de Kemmelbeek
- Plaatsen van een lichtscherm te Nieuwpoort
- Aanpassingen aan pompen op de Stenensluisvaart
2.1.3.3. Verwijzing naar het actieplan (hoofdactie 1)
Met het opstellen van streefbeelden en het aanduiden van priontalr te behouden en te
herstellen typen waterecosystemen in het Vlaamse Gewest, tracht men te komen tot het
herstel van de milieu- en biotoopkwaliteit van de verschillende typen waterecosystemen.
Dit houdt onder meer de aanleg van paaiplaatsen in en het openstellen van migratieroutes
o.a. door constructie van vistrappen. Hiermee zal ook het behoud en de ontwikkeling van
de inheemse vissoorten worden geoptimaliseerd.
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2.1.4. Het oppervlaktewaterkwaliteitsbeheer
2.1.4.1. De waterkwaliteit in Vlaanderen
In het merendeel van de grote rivieren en kanalen is het water van slechte kwaliteit (kaart
5 in bijlage 2).
Zowel het fysico-chemisch als het biologisch waterkwaliteitsonderzoek wijzen uit dat
belangrijke waterlopen als Leie, Schelde, Dender, Zenne, Dijle en Demer onder te
brengen zijn in kwaliteitsklasse "zwaar verontreinigd" (20).
Dit geldt evenzeer voor sommige scheepvaartkanalen: het kanaal Gent-Terneuzen, het
kanaal Gent-Brugge-Oostende en het Schipdonkkanaal (Afleidingskanaal van de Leie).
Andere kanalen zij n matig verontreinigd (het kanaal Duinkerke - Nieu wpoort, het kanaal
Plassendale-Nieuwpoort, het Leopoldkanaal, Kortrijk-Bossuit, het Albertkanaal, de
Kempische kanalen), zodat daar een visbestand aanwezig is. Het optreden van vissterftes
in sommige van deze oppervlaktewateren wijst echter op de kritieke toestand, waarin die
kanalen verkeren.
Waterlopen met een goede waterkwaliteit zijn schaars (kanaal Brugge-Sluis, kleinere
beekjes in het bekken van de Kleine Nete, de Kempen, Limburg, ...).
De diversiteit van de levensvormen die worden aangetroffen in oppervlaktewater met een
betere
waterkwaliteit,
is
vaak
minder
groot
dan
verwacht
omdat
het
waterkwantiteitsbeheer een belangrijke invloed heeft op het biotoop (peilbeheersing,
rechttrekking, oeverversteviging, ...).
In het Vlaamse Gewest zij n een aantal nationale en gewestelij ke immissienormen van
kracht. Nationaal werden een aantal EEG-richtlijnen omgezet in een Koninklijk Besluit
tot vaststelling van de algemene immissienormen waaraan zwemwater, schelpdierwater,
drinkwater en viswater dienen te voldoen. Op gewestelijk vlak wordt, in uitvoering van de
voornoemde EEG-richtlijnen, in een Besluit van de Vlaamse Executieve een Vlaamse
basiskwaliteit vastgesteld voor alle oppervlaktewateren en worden voor een aantal
BS 6/11/8) (21). De
waterlopen specifieke bestemmingen toegekend (21/10/87
bestemmingen worden op kaart in bijlage 3 weergegeven.
Met Basiskwaliteit worden de immissienormen omschreven, waaraan al de waterlopen van
het hydrografisch net minimaal moeten voldoen en dit ten laatste op 21/11/1993 of
117/1995 voor de uitgebreide normen.
Momenteel worden de kwaliteitsdoelstellingen, omschreven in het besluit van de Vlaamse
Executieve van 21 oktober 1987, bijna nergens gehaald.
Hoewel de "basiskwaliteit" in feite slechts een eerste stap vormt naar een ecologisch meer
verantwoorde waterkwaliteit, is de kloof tussen de vooropgestelde immissiewaarden en de
huidige toestand meestal zeer breed.
In oppervlaktewater bestemd voor het leven van vissen zijn dikwijls te hoge concentraties
aan ammonium/ammoniak en te weinig opgeloste zuurstof aanwezig.
Zoet oppervlaktewater, bestemd voor de productie van drinkwater, voldoet soms aan de
bindende normen na zelfzuivering van het ingenomen water in een spaarbekken. De
uitspoeling van meststoffen (dierlijke of kunstmatige) veroorzaken een hinderlijke
verhoging van fosfaat- en vooral nitraatgehalten in grond- en oppervlaktewater.

18

2.1.4.2. Waterkwaliteitsbeheer

2.1.4.2.1. Organisatie en opdrachten
Het waterkwaliteitsbeheer in het Vlaamse Gewest is in handen van het Bestuur Algemeen
Milieubeleid (BAM) van AMINAL, de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) en andere
parastatalen en de
wetenschappelij ke
instellingen. Ze staan
in
voor het
beleidsvoorbereidend werk zoals onderzoek, metingen en planning. Op basis van de
vooropgestelde kwaliteitsdoeleinden worden de vervuilingsbronnen aangepakt. De VMM
heeft als opdracht het uitbouwen en exploiteren van een emissie- en immissiemeetnet voor
water. De resultaten van de oppervlaktewaterkwaliteitsmeetnetten geven een beeld van de
toestand van de waterlopen in Vlaanderen, waaruit blijkt dat alle wateren in mindere of
meerdere mate verontreinigd zijn door lozingen van industriële, huishoudelijke en
agrarische aard. Op basis van haar studies en vooropgestelde prioriteit maakt de VMM de
planning op voor de sanering van het oppervlaktewater. Deze voorziet in de aanleg van
nieuwe waterzuiveringswerken en bevat maatregelen met betrekking tot de lozingen. De
NV Aquafin voert de werken uit.
Het meetnet oppervlaktewaterkwaliteit van de VMM heeft als doel:
1. Meten van de waarde van de parameters voorkomend in de kwaliteitsnormen voor

oppervlaktewateren
2. Bepalen van de waterkwaliteit met behulp van indexen en waterkwaliteitsklassen
3. Toetsen van de meetgegevens aan de immissienormen
4. Jaarlijks opstellen van de vuilvrachten per hydrografisch net (21)

Normen (VLAREM) opleggen zonder permanente controle leidt nergens toe. Het Bestuur
Milieu-Inspectie van AMINAL houdt toezicht op de emissies.
Het principe "de vervuiler betaalt" vindt toepassing in een strikte procedure van
vergunningen en heffingen. Naargelang de aard van het bedrijf adviseert de VMM de
vergunningverlenende instanties. Het is de VMM zelf die de opbrengsten van de heffingen
bepaalt en int. De opbrengst komt op die manier terecht in het MINA-fonds, dat o.m.
dient om de saneringsmaatregelen te financieren. Het MINA- fonds wordt beheerd door
het Bestuur Milieu-Investeringen van AMINAL.
Het Algemeen Waterzuiveringsprogramma van het Vlaamse Gewest (A.W.P.), beoogt het
herstel van de waterkwaliteit. Dit waterzuiveringsbeleid is er op gericht om de omvang
van de vervuilingsbronnen terug te dringen tot een niveau waarbij het zelfreinigend
vermogen van de waterlopen volledig hersteld is. (Ministerie van de Vlaamse
Gemeenschap, 1984).
Om de natuurlijke waarde van een waterloop te vrijwaren of te herstellen moet echter een
bij komend referentiekader worden opgesteld dat verder gaat dan -de fysico- chemie van de
is
het
wenselij k op
wette lij ke
basis
de
ecologische
waterloop.
Daarom
kwaliteitsdoelstellingen te formuleren die uitgaan van de ecologische functies. Hiermee
wordt de natuurlijke werking van het ecosysteem bedoeld. Dit zijn de processen tussen de
verschillende componenten en factoren die bepalend zijn voor de biotopen en zijn
levensgemeenschappen.
Het integraal waterbeheer streeft naar een integratie van het beheer van kwaliteit en
kwantiteit van het water (de waterhuishouding), de ecologische en natuurbehoudsaspecten.
Aspecten op het vlak van ruimtelij ke ordening, ruilverkaveling en landinrichting moeten
ook aan bod komen. Deze integratie is noodzakelijk om een verantwoord multifunctioneel
karakter van een watersysteem in de toekomst mogelijk te maken (22).
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Het vernieuwd waterbeleid krijgt gestalte in de rivierbekkencomité's. Via samenwerking
tussen de verschillende betrokken beleidsinstanties wordt in de rivierbekkencomité's
getracht de integrale aanpak te verwezenlij ken.
De hoofddoelstelling van het rivierbekkenbeleid is voor een rivierbekkengebied gezonde
waterhuishoudkundige systemen te ontwikkelen en in stand te houden zodat een duurzaam
gebruik ervan gegarandeerd wordt. Dit houdt in dat de watersystemen beheerd en
ontwikkeld worden op een zodanige wij ze dat ze voldoen aan de doelstellingen van de
ecologische functies en de gebruikfuncties. Deze doelstellingen worden samen met een
pakket van maatregelen opgesteld om de gewenste milieukwaliteit te bereiken.
Momenteel zijn er drie basis-werkgroepen binnen het rivierbekkenbeleid actief:
1. Werkgroep Waterkwaliteit
2. Werkgroep Waterkwantiteit
3. Werkgroep Ecologie
De werkgroep Ecologie staat in voor projecten inzake rivierherstel, typologie van
ecologisch waardevolle waterlopen en de Groene Hoofdstructuur. De leiding en het
secretariaat van deze werkgroep wordt waargenomen door het Bestuur Natuurbehoud en
Natuurontwikkeling en dit in nauwe samenwerking met de beide wetenschappelijke
instituten en het Bestuur Algemeen Milieubeleid (22).

2.1.4.2.2. Ecologische kwaliteitsdoelstellingen en typologie van waterlopen
Bij het opstellen van ecologische kwaliteitsdoelstellingen is het van belang dat zowel de
voorwaarden die essentieel zijn voor de handhaving van een bepaald type water gekend
zijn, als de waarden van de abiotische parameters zoals de fysico- chemische en structurele
kenmerken van de waterloop. Bij de omschrij ving van de ecologische doelstellingen staan
twee begrippen centraal: de ecologische natuurlij kheid en de ecologische basiskwaliteit. De
ecologische natuurlijkheid is hierbij de hoogste referentie.
Onder ecologische natuurlijkheid verstaat men het behouden of herstellen van waterlopen
zodat de van nature voorkomende levensgemeenschap er blijvend kan voorkomen.
Ecologische natuurlijkheid kan worden aangetroffen in een meanderende waterloop met
peilfluctuaties afhankelij k van het neerslagoverschot en het waterbergend vermogen van
het stroomgebied en met een kwaliteit bepaald door de sedimenten en de positie in het
stroomgebied.
De ecologische basiskwaliteit daarentegen is die kwaliteit waarbij organismen die lage
eisen stellen aan het milieu blij vend kunnen voor komen en waarin migratie van de
zeldzame soorten niet wordt belemmerd (22,23).
Verder kan gesproken worden over biologische natuurlij kheid. Hiermee wordt de spontane
vestiging of successie van autochtone organismen bedoeld. Het al of niet natuurlij k
voorkomen van deze organismen wordt buiten beschouwing gelaten (22,23).
Bij het saneren van een waterloop naar waterkwaliteit toe wordt gestreefd naar een zo
hoog mogelijke ecologische en biologische natuurlijkheid. De ecologische natuurlijkheid
wordt echter zelden bereikt. De biologische natuurlij kheid is' in tegenstelling tot de
ecologische natuurlij kheid geen streefwaarde, daar elk niveau tussen dood water en de
ecologische natuurlijkheid een spontane vestiging of successie van autochtone organismen
toelaat.
Cultuurtechnische ingrepen en verontreiniging van de oppervlaktewateren verlagen het
niveau van biologische natuurlijkheid. Hierdoor komt men nog verder van de ecologische
natuurlijkheid te staan (22,23).
Onderstaande figuur illustreert de verschillende niveaus van biologische natuurlijkheid
een waterloop (figuur 5).
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De huidige waterzuiveringstechnieken lossen niet echt het probleem van eutrofiëring op.
Een
voorkomingsbeleid,
meer
aandacht
voor
tertiaire
waterzuivering,
een
gedecentraliseerde aanpak en het vermijden van diffuse lozingen moet hierin verandering
brengen. Het verhogen van de draagkracht van het milieu door de aanleg van natuurtechnische oevers en het ecologisch herstel van de waterloop ter bevordering van het
zelfreinigend vermogen zullen hierin bijdragen.
In het kader van het visserij beleid zullen voor de priontalr te saneren bekkens de
typologiestudies het uitgangspunt vormen voor het opmaken van de ontwikkelingsplannen
voor de binnenvisserij.

2.1.5. Besluiten
De leefomgeving en de levensomstandigheden van de vissen is zwaar bedreigd. Een
drastische gebiedsgerichte aanpak voor ecologisch herstel is nodig. Veel wordt verwacht
van de waterkwaliteitssanering en van de kwantiteitsbeheerders. Het ombuigen van het
eenzijdig gericht beheer naar integraal waterbeheer is van groot belang. De
typologiestudies en de Groene Hoofdstructuur geven aan waar het gebiedsgericht herstel
bij voorkeur dient te beginnen. De visserij dient een eigen bijdrage te leveren in het
bepalen van streefbeelden en het leggen van prioriteiten.
De primaire voorwaarde voor ecologisch herstel is en blij ft een ver doorgedreven
waterzui vering.
In het voorgaande werd tevens aangetoond hoe verschillende andere factoren het
visbestand negatief beïnvloeden. Met de aanleg van paaiplaatsen, het openstellen van
migratieroutes en aanplantingen van oever- en waterplanten kan men komen tot het
herstel van de milieu- en biotoopkwaliteit van de verschillende typen waterecosystemen.
Deze maatregelen, toegepast op grote schaal, zullen ten goede komen van het behoud en
de ontwikkeling van de inheemse vissoorten. Dit is mogelij k indien de principes van
natuurtechnische milieubouw op grote schaal worden toegepast. Onderling overleg tussen
het natuurbehoud, de binnenvisserij en de andere waterbeheerders vindt best plaats binnen
een gestructureerd overleg en binnen het aanvaarden van elkaars uiteindelijke
doelstellingen inzake ecologische en gebruikfuncties van de watersystemen.
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2.2. Studie van de visstand

2.2.1. Inleiding
In het Besluit van de Vlaamse Executieve van 20 mei 1992 tot uitvoering van de wet van
1 juli 1954 op de riviervisserij is in bijlage 5 een lijst van vissoorten opgenomen die in
onze waterlopen voorkomen en waarop de wetgeving van toepassing is. Volgens deze lijst
kunnen in onze Vlaamse waterlopen 67 vissoorten voorkomen (49). Uit inventarisaties in
de jaren 80 blijkt dat er effectief nog veertig zoetwatervissoorten voorkomen. Een aantal
vissoorten zijn reeds jaren uit onze waterlopen verdwenen: zoals de kwabaal, vlagzalm uit
het zoetwater en de steur, elft, fint en houting uit de brakke waters (8). Van deze 40
zoetwatervissoorten zijn 15 soorten met uitroeiing bedreigd (bvb. rivierprik, grote
modderkruiper, rivierdonderpad), 20% is zeer sterk achteruitgegaan (bvb. kleine
modderkruiper, beekprik, serpeling), maar heeft nog enkele redelij ke grote populaties. We
spreken hier van bedreigde soorten. Verder is 30% van de soorten direct bedreigd (bvb.
snoek, zeelt, rietvoorn). Een aantal vissoorten blij ft stationair (bvb. blank voorn, baars) en
vier soorten nemen zelfs in aantal toe (bvb. snoekbaars, brasem, pos) (tabel 4).

Tabel 4. Graad van bedreiging van de vissen in het Vlaamse Gewest (24)
Graad van bedreiging

Aantal soorten

Bijna uitgestorven
Zeer sterk bedreigd
Bedreigd
Stationair
Toenemende soorten

15
6

7
8
4

Hieraan moet toegevoegd worden dat de bedreigde soorten (20 %) dikwijls "geholpen"
worden in hun voortbestaan en dat lage visstanden (als gevolg van biotoopdegradatie)
worden aangevuld door regelmatige visuitzettingen. De populatiesamenstelling duidt erop
dat ze zichzelf niet in stand kunnen houden (ontbreken van bepaalde leeftij dsklassen, geen
jonge individuen).
Hieruit kunnen we besluiten dat het al sombere beeld van de ecologische realiteit nog veel
somberder is.
Uit onderzoek van de visbestanden blijkt dat de biomassa vrij sterk uiteenloopt in functie
van het type van water, de waterkwaliteit, biotoopdegradatie en voornamelij k de
herbepoting. De vrij intensieve herbepotingen in de oude meanders leiden tot een visstand
van gemiddeld meer dan 500 kg/ha. In de eutrofe kanalen en rivieren ligt de biomassa
tussen 400 en 1000 kg/ha.
•
De vissen worden beschermd door de reglementering op de zoetwatervisserij en niet door
de wetten op het natuurbehoud. Momenteel zijn er 12 integraal beschermde vissoorten
(figuur 7) en 1 rivierkreeft (25,26).
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Figuur 7. De beschermde prikken, vissoorten en rivierkreeft (41)
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De achteruitgang is vooral bepaald door het verdwijnen van de specifieke biotopen voor
tal van vissoorten door het vernietigen van structuurdiversiteit, de migratiemogelij kheden
evenals door slechte waterkwaliteit en het verdwijnen van de waterplanten.
Bepaalde structuurgevoelige soorten verdwijnen door achteruitgang van het typische
biotoop, zoals de serpeling en de beekprik. Andere soorten nemen sterk in aantal toe en
gaan een belangrij k percentage van het totale visbestand uitmaken

2.2.2. Visstand in functie van het watertype
2.2.2.1. Typologie naar vissoorten
De meeste vissoorten zijn specifiek voor een welbepaald type water of waterloop. De
barbeel, serpeling en de beekprik bijvoorbeeld hebben een voorkeur voor snelstromende
wateren; de karper en de zeelt prefereren eerder stilstaande of traagstromende waterlopen.
Er is een sterke relatie tussen het verval en het voorkomen van vissoorten in stromende
waters. Van bron tot monding kan de samenstelling van de visfauna in stromende
waterlopen worden onderscheiden in vier zones. Van bovenloop tot monding vindt men de
forelzone, de vlagzalmzone, de barbeelzone en de brasemzone. Een vijfde zone, de
spiering- of botzone beslaat het brakke overgangsgebied tussen zout- en zoetwater en
wordt bein vloed door het tij (figuur 9) (8,27,28).
In de snelstromende bovenloop overheersen de zalmachtigen (forel- of vlagzalmzone). De
midden- en benedenloop van de rivieren zijn vanwege hun lagere stroomsnelheid meer
geschikt voor karperachtigen. In de forel-, vlagzalm - en barbeelzone treft men vooral de
stroomminnende (reofiele) vissoorten aan. In de brasemzone vindt men voornamelijk
vissoorten met een voorkeur voor langzaam stromend tot stilstaand water (limnofiele
vissoorten).
Tabel 5. Vissoorten karakteristiek voor de forel-, vlagzalm -, barbeel- en brasem zone (29)

Forelzone

Vlagzalmzone

Barbeelzone

Brasemzone

beekforel
beekprik
ri vierdonderpad
elrits
bermpje

vlagzalm
kwabaal
kopvoorn

barbeel
sneep

brasem
zeelt
snoek
ri vi~rbaars
snoekbaars
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Figuur 9. Schematische doorsnede van een waterloop (boven: lengteprofiel; midden:
dwarsprofiel). Per zone worden de karakteristieke vissoorten afgebeeld (29).
Voor traagstromende en stilstaande wateren kan de visstand worden ingedeeld in functie
van de plaatselijke milieu-omstandigheden van het water. Verschillende factoren spelen
hierbij een rol, zoals de diversiteit en densiteit aan planten, de helderheid van het water,
algenbloei en de aard van de visstand.
Op basis hiervan wordt een indeling in vier typen bekomen: het snoek-zeelt-rietvoorntype, het blankvoorn-baars-blei-type, het brasem-snoekbaars-type en het stekelbaarspaling-type. In de praktijk lopen deze zones geleidelijk in elkaar over. Overgangen van
matig stromende beken (bovenlopen en heuvellandbeken) naar traagstromende grotere
waterlopen (rivieren), van plantenrijke zones naar open water zonder vegetatie zijn
mogelijk, waardoor naast voor een zone kenmerkende soorten nog een aantal andere
soorten kunnen voorkomen (tabel 6) (30).
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Tabel 6. Kenmerken van de verschillende traagstromende en stilstaande wateren (30)

Samenstelling
visstand

Snoek-zeeR

Overgangs-

Overgangs-

Brasem-snoek·

watertype

watertype 1

watertype 2

baars watertype

snoek,zeeR

als vorige

rietvoorn,

kolblei (reeds

brasem

snoekbaars

blankvoorn,

in zomer weinig

(en karper)

aal

baars,aa1

kleine snoek)

+

als vorige

+

brasem

(brasem)
Visbezetting (totaal)

100-350 kglha

350-500 kglha

35D-6oo kglha

450-800 kglha

Snoekbezetting

10-50 kglha

50-100 kglha

30-50 kglha

nihil

Snoekbaarsbezetting

geen

nauwelijks

0-10 kglha

10-50 kg/ha

onderwater

veel

matig

nauwelijks

geen

bovenwater

veel

matig

matig

geen-matig

drijfblad

veel

matig

weinig

geen

bedekkings %

60-100

25-60

20-25

0-20

Groenalgen

nauwelijks

veel

bloei

bloei

Blauwalgen

geen

nauwelijks

bloei Oncidenteel)

bloei

1 m of meer

3D-60cm

2D-60cm

10-30 cm

Waterplanten

Doorzicht
april-november

De functionele, gegraven wateren zoals sloten, polderwaterlopen en kanalen en de brakke
en zoute wateren hebben eveneens kenmerkende vissoorten (26):
- kanalen: blankvoorn, baars, snoekbaars, brasem, karper, stekelbaars, paling
- polderwaterlopen en sloten: stekelbaars, zeelt, modderkruiper, baars, snoek, blankvoorn,
rietvoorn, brasem, kroeskarper, karper, paling
- brakke en zoute wateren:
· kreken: geen soorten kenmerkend voor een bepaald type kreek, wél voor een
bepaalde saliniteit
· getijdewateren:
•
geulen
en
ondiepwatergebieden:
haring,
schol,
tong,
makreel,
brakwatergrondel, driedoornige stekelbaars
• platen: schol, bot, harder, grondel
• schorren of kwelders: soortensamenstelling afhankelijk van de vegetatie
- sloten: stekelbaars, zeelt, modderkruiper, baars, snoek, blankvoorn, rietvoorn, brasem,
kroeskarper, karper, paling
- stagnante wateren, al dan niet gegraven:
· zand-, grint-, kleigaten: baars, snoekbaars, snoek, blei, karper, paling, rietvoorn,
zeelt
· meren en plassen: karperachtigen, baars, snoek, snoekbaars, paling
Bepaalde vissoorten stellen minder strenge eisen aan het biotoop en kunnen voorkomen in
boven -, midden - en benedenloop, indien aan de normen van de ecologische basiskwaliteit
wordt voldaan. Deze vissoorten moeten blijvend kunnen voorkomen in de verschillende
waterlooptypen (tabel 7).
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Tabel 7. Overzicht van een aantal vissoorten die minder strenge eisen stellen aan het
beekmilieu, in de verschillende delen van een stroomgebied (23)

Bovenloop

Middenloop

Benedenloop

+++
+
+++
+

+++
++
+++
++
++
++
++
++
+
+
+
+
+
+

+++
++
+
+++
++
++
+++
++
+++
+++
+++
++
++
++

Driedoornige stekelbaars
Tiendoornige stekelbaars
Bermpje
Grondel
Baars
Blankvoorn
Rietvoorn
Snoek
Brasem

···
·

blei
Zeelt
Alver
Karper
Paling
+ zelden, + + vaak, + + + sterk vertegenwoordigd.
aan- of afwezigheid is afhankelijk van de diepte.

2.2.2.2. Concrete voorbeelden
Netebekken: geografische variaties in en invloed van werken op het visbestand
De
uitgesproken
veranderingen
10
o.a.
stroomsnelheid,
diepte,
oevervorm,
substraatsamenstelling en dwarsprofiel 10 de natuurlijke beken en rivieren is door tal van
cultuurtechnische ingrepen (ten voordele van de urbanisatie en van het intensiveren van
de landbouw) zeer sterk afgenomen. Hierdoor verdween of reduceerden een groot aantal
paai-, beschuttings- en voedingsplaatsen en migratiemogelijkheden voor tal van vissoorten.
De cultuurtechnische ingrepen hebben de visstand dan ook zeer duidelij k negatief
beïnvloed en leidden tot banalisering van de vispopulaties.
Voor het Netebekken werd een onderzoek gedaan naar de invloed van wijzigingen 10 de
structuurdiversiteit op de vispopulaties. Voor drie rivierdelen van het Netebekken,
waarvan de fysisch-geografische situatie en de waterkwaliteit vergelijkbaar zijn, werd de
vispopulatie bekeken. Door de verschillende intensiteiten van de cultuur- technische
ingrepen echter, is het niveau van biologische natuurlijkheid er verschillend:

.

• de Grote Nete te Olmen heeft een min of meer natuurlij ke loop en ligt
extensief cultuurlandschap
• De Witte Nete te Retie heeft een rechtgetrokken loop
• de Wamp te Kasterlee is een rechtgetrokken en verbreedde waterloop
Een verschillende biologische natuurlij kheid hangt samen met een verschil
samenstelling van de visstand. Biomassa en populatiesamenstelling verschillen in
waterlopen. Bij verminderde structuurdiversiteit nemen zowel de biomassa
diversiteit aan vissoorten af. Zo maakt het aandeel brasem, zeelt en karper slechts
voor de Grote Nete, voor de Wamp bedraagt deze 35% (tabel 8) (23).
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Tabel 8. Vergelijking tussen de vispopulaties in enkele rivierdelen van het Netebekken in
densiteitschattingen in kg/ha (+: enkel de werkelij k gevangen biomassa is weergegeven;
densiteitschatting was onmogelijk) (23)
Grote Ne'"

~

WlIIeNete

Womp

0.47+

lIeeIcprlk
~hondM

1.52

1.01

Snoek

1.51

7.83

"""'-"

1.8

2.4

3.06

47.75

13.28

13.68

91

21.21

lIIenkvoom

Grondel

22.9\

4.93

.

10.68

Br-..+1Ilel

7.03

2.47

SerpelIng

3.75

K.rper

0.3

Zeell

1.41

19.39

2.64

0.44

5.49

.

0.61

Kroeokarper

0.12+

Bermpje
KleIne moddeo1<ruIper

PeDng

2.43

564

0.12

0.46

2.68

llNIne Am. dwergmeerval
Ilriedoomlge atelcelbaen

0.26

001

0.04

26.96

14.96

POl

0.07

0.23

RiYiefdonderped

3.33

atelcelbaen
~

Zonnebearll

lT..-l>Iomau

6.54

\.02
166.02

9469

93.67

Schulensmeer: invloed van de eutrofiëringsgraad op de visstand
Het Schulensmeer (Limburg) is een binnenmeer van 90 ha, ontstaan als
zandwinningsgebied en dienstdoend als wachtbekken. Intensieve visbestandsopnamen
uitgevoerd in 1988 hebben aangetoond dat de visstand van het meer op dat ogenblik
bijzonder rij k was en nog vrij gediversifieerd. Visbiomassa's worden geschat op minimaal
500 kg/ha en de visstand bestond uit 23 soorten. De meest algemene soorten waren
blankvoorn, baars, brasem, snoek, paling en snoekbaars, maar ook eerder zeldzame soorten
zoals bittervoorn en kleine modderkruiper komen er voor.
De waterkwaliteit van het meer, dat langwerpig van vorm is, wordt negatief beïnvloed
door instromend eutroof water in het oosten. Als gevolg van het zelfzuiverend vermogen
van het water bestaat er een toenemende eutrofiëringsgraad van west naar oost. Er kan
aangetoond worden dat deze eutrofiëringsgradiënt zeer duidelijk invloed had op de
visstand waarbij in het westen eerder soorten van het snoek-zeelt watertype voorkwamen,
terwijl de meest oostelijk gelegen sectoren hoofdzakelijk gekenmerkt worden door een
brasem -snoe kbaars associatie (31).
De laatste vij f jaar is de eutrofiëring van het meer blij ven toenemen en er mag
aangenomen worden dat het Schulensmeer nu duidelijk een brasem-snoekbaars watertype
vertegenwoordigt. Ook de aard van de huidige oever- en vooral watervegetatie wijst in
dezelde richting: daar waar vroeger (ongeveer tien jaar terug) rond het meer een goed
ontwikkelde en gediversifieerde oeverzonering bestond (met rechtopstaande waterplanten
en drijfbladplantengordel) is de watervegetatie van het meer nu beperkt tot slechts enkele
soorten ondergedoken en drij fbladplanten die een hoge resistentie aan eutrofiëring
bezitten (veenwortel, schedefonteinkruid en gekroesd fonteinkruid) (32).
Teneinde een herstel van waterkwaliteit en visstand na te streven werden recentelij keen
aantal beleidsmaatregelen getroffen: inkomende vuilvrachten minimaliseren, verhogen van
het bufferend vermogen van het voorbezinkingsbekken door uitbaggeren, stopzetten van
verdere visbepotingen met uitzondering van glasaal, uitbouw van paaizones om recrutering
en diversiteit van vis te bevorderen, heraanplanten en beschermen van vegetatiezones.
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Albertkanaal: visstand in functie van verschillende factoren en migratie
Niet zelden vormen kanalen verbindingen tussen stroombekkens en worden aldus als
migratieroutes voor migrerende vissoorten gebruikt. Typische knelpunten voor de visstand
op kanalen zijn het voorkomen van sluizen of sassen die de vrije migratie van vissen
belemmeren, betonnering van oevers en daarmee gepaard gaande arme structuurdiversiteit
en gebrek aan paaiplaatsen, het inzuigen van kanaalwater voor industriële toepassingen
hetgeen vissterfte kan veroorzaken en andere menselijke activiteiten zoals scheepvaart en
pleziervaart.
Naar aanleiding van een onderzoek naar de impact van het inzuigen van kanaalwater ter
afkoeling van een electriciteitscentrale op de visstand werden de vispopulaties van het
Albertkanaal in 1989 en 1990 onderzocht. Uit de soorteninventarisatie blijkt dat dit kanaal
waarschijnlijk één van de meest gediversifieerde visbestanden in Vlaanderen bezit,
niettegenstaande het onnatuurlijk karakter. Niet minder dan 39 verschillende vissoorten
werden geïnventariseerd. Toch dient hier opgemerkt dat deze visstand niet altijd even
'natuurlijk' is: een vijftal soorten zijn exoten. Hun voorkomen in het kanaal is het
rechtstreekse gevolg van naburige visteeltactiviteiten en de aanwezigheid van thermisch
aangerijkte koelwatereffluenten (bijvoorbeeld Tilapia). Ook is de aanwezigheid van enkele
soorten het resultaat van visuitzettingen (bijvoorbeeld graskarper).
De natuurlijke diversiteit aan vissoorten van het Albertkanaal is te verklaren doordat het
kanaal enerzijds een water van de brasemzone is dat onder andere gekenmerkt is door tal
van vissoorten van stilstaande waters, maar anderzijds vormt het Albertkanaal de
verbinding tussen Maas- en Scheldebekken, hetgeen het (sporadisch) voorkomen van
soorten verklaart respectievelijk uit de barbeelzone (zoals sneep, serpeling, kopvoorn en
barbeel) en uit de brakwaterzone (bot en spiering). Bovendien werd deze route gebruikt
door anadroom en katadroom migrerende brakvissoorten zoals zalm, zeeforel, rivierprik en
paling die in welbepaalde (trek) perioden konden aangetroffen worden (33).

2.2.3. Visstandsbeheer
De visstand van een bepaald watertype wordt gekenmerkt door de soorten vis, de
aantallen, de leeftijdsopbouw, de lengtesamenstelling, de groei en de conditie van de
vissen. De visstand is geen geïsoleerde gemeenschap maar wordt beïnvloed door onder
andere bevissing, lozingen van afvalwater en waterbeheersingswerken. De visstand is in de
loop van de tijd voortdurend aan verandering onderhevig. Beheer is daarom nodig.
Om een inzicht te krijgen in de huidige visstand en een evolutie van de visfauna te
kunnen volgen, moeten grondige en systematische studies gebeuren naar de diversiteit en
de densiteit van de visbestanden over een voldoende lange periode en in alle belangrij ke
typen van wateren. De gegevens in verband met visbestanden kunnen bekomen worden
door hengelvangstregistraties, beroepsvistuigen zoals electro- vjsapparaten, sleepnetten,
kieuwnetten, fuiken en bijvangsten in aalfuiken. De methoden die gebruikt worden zijn
afhankelijk van het beoogde doel en van de kenmerken van het viswater. In de Vlaamse
waterlopen worden 15 tot 20 visbestandsopnamen per jaar gedaan. Dit is te weinig om op
korte termijn te komen tot inzicht in het visbestand op niveau van het Vlaamse Gewest.
Een systematische aanpak van de visbestandsopnamen is dringend noodzakelij k.
De gegevens van een visbestandsopname worden best verwerkt en ingepast in een
gegevensbank. Het is aangewezen daarnaast" ook gegevens op te nemen in verband met:
- alle visbestandsopnamen
- de gevallen van vissterften
- de visuitzettingen
- de hengelenquëtes
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Bij herhaling van de visbestandsopnamen kan aldus op een bepaalde plaats de evolutie van
een vispopulatie gemakkelijker worden nagegaan. Inventarisaties in het kader van het
visstandsbeheer, moeten uitgebreid worden met informatie over waterkwaliteit,
structuurdiversiteit en vegetatie. Op die manier komt men tot een totaalbeeld waaruit
conclusies met betrekking tot het viswater, sanering, ontwikkeling en egeneratie van het
biotoop kunnen worden getrokken. Een evaluatiemethode werd door de Vereniging van
Hengelsportverbonden (VVHV) op punt gezet n.a. v. een ecologische inventarisatie en de
visserij biologische kartering van de openbare en beschermde viswateren van het Vlaamse
Gewest (bijlage 6).
De eerder vermelde typologiestudies uitgevoerd door de UIA kunnen eveneens beschouwd
worden als een methode voor evaluatie van het water als ecosysteem.
Een specifiek visstandsbeheer wil een visstand creëeren, binnen door het milieu gestelde
grenzen, die optimaal voldoet aan de wensen van de watergebruikers, waaronder de
hengelaars, voor zover het verwezenlijken van deze wensen het biologisch evenwicht niet
verstoren. Een meer planmatige aanpak op diverse niveaus is nodig ten behoeve van de
verbetering van de visstand. Immers éénzijdige maatregelen zoals herbepoting hebben een
weinig duurzaam effect als ook niet de biotoopkwaliteit voor het visleven geschikt wordt
gemaakt.
Met een planmatig visstandsbeheer wordt een integratie van de waterkwaliteit,
waterkwantiteit en structurele kenmerken, de visstand, de vegetatie, de voedselketen en de
hengelsport nagestreefd en wordt door een reeks maatregelen gepoogd te komen tot een
duurzame visstand en een duurzame bevissing. Bij het visstandsbeheer worden
overwegingen van natuurbehoud en milieubeheer betrokken.

2.2.4. Visteelt
Ten behoeve van het herstel van de visstand wordt in het kader van een planmatig
visstandsbeheer dikwijls gekozen voor het uitzetten van pootvis. Deze pootvis wordt vooral
gekweekt in vijvers door private viskwekers. De Dienst Waters en Bossen en het Instituut
voor Bosbouw en Wildbeheer zorgen samen met de Provinciale Visserij commissies voor
een aanvullend kweekprogramma. Het betreft hier zowel kweek in functie van het
herbepotingsplan als van niet courante vissoorten en beschermde vissoorten, evenals de
teelt van vissen voor de aanvulling van sterk uitgedunde vispopulaties.
2.2.4.1. Viskwekerijen in het Vlaamse Gewest
Het Vlaamse Gewest beheert drie viskwekerijen: het Centrum voor Visteelt (1.5 ha
wateroppervlakte) te Linkebeek, de Viskwekerij De Volharding (1 ha) te Rijkevorsel en
de Viskwekerij Lozerheide (11 ha) te Lozen. Daarnaast zijn er nog enkele kweekvijvers in
de provincies Antwerpen en Oost- Vlaanderen. Bovendien beschikt het Provinciedomein
Bokrijk over ca. 17 ha kweekvijvers gehuurd door de Provinciále Visserij commissie van
Limburg. De eerste opdracht van de viskwekerijen is een aanvulling op de gewone
bepotingen. Een andere belangrij ke opdracht is de teelt van ecologisch waardevolle, doch
bedreigde zoetwatervissoorten, zoals snoek, beekforel, winde, zeelt, rietvoorn, e.a. voor
uitzetting in de openbare wateren van het Vlaamse Gewest. Het doel van de kwekerijen is
het kweken van vissoorten die moeilijk of niet in de private handel te verkrijgen zijn.
Ook de teelt van zeldzame of beschermde vissoorten zoals bittervoorn, kleine en grote
modderkruiper
worden
in
de
toekomst
overwogen
in
het
kader
van
herintroductieprogramma's in ecologisch waardevolle biotopen. Naast de teeltactiviteiten
worden deze visvijvers ook voor onderzoek aangewend. Het Centrum voor Visteelt te
Linkebeek heeft als opdracht broedproductiecentrum te zijn voor de hierboven vermelde
vissoorten (34).
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Uit natuurbehoudsstandpunt vertegenwoordigen deze viskwekerijen zeer interessante
waterrij ke gebieden met veelal zeldzame plantenassociaties (water- en oeverplanten)
(6,35,36). Voor een aantal aquatische plantensoorten kan uit de kwekerijen geput worden
bij de aanleg van paaiplaatsen in het kader van pilootprojecten inzake milieutechnische
natuurbouw.
De visvijvers in Rijkevorsel en Bocholt werden in 1992 voor het grootste deel gebruikt
voor de studie naar de overleving van pootvis in het Vlaamse Gewest.

2.2.4.2. Problematiek in viskwekerijen
Momenteel kampen de Vlaamse viskwekerijen met problemen van verschillende aard.:
gebrek
aan
geschoold
personeel,
gebrek
aan
vijveren
waterkwaliteit,
gebouweninfrastructuur, problemen van schade door reigers en aalscholvers.
Het water in de vij vers van de kwekerijen is afkomstig van het oppervlaktewater buiten
de kwekerijen. De sterke graad van verontrelDlglDg van het aangevoerde water
veroorzaakt de ontwikkeling van draad wieren in de kweekvijvers. Het eutrofe water in de
vijvers zorgt ervoor dat zuurstof voor de vissen grotendeels verbruikt wordt, dat licht niet
meer kan doordringen en dus de fotosynthese-activiteit wordt gelimiteerd. Draadwieren
veroorzaken bij afvissingen in veel gevallen verstikking van de vissen. Een meer
doorgedreven zuivering van het oppervlaktewater in de buurt van de kwekerijen is
daarom nodig, evenals een aparte aanpak van de algengroei binnen de kwekerijen.
De economische impact van de reiger en de aalscholver op viskwekerijen met
vij veropkweek is sterk afhankelij k van de locatie van de kwekerij, het type van de
productie, de vijverafmetingen en -structuur en het beheer van de kwekerij. Naast de
rechtstreekse economische invloed (productiebeperking), zal ook onrechtstreeks het gevaar
op verspreiding van parasieten toenemen, daar deze vogels als eindgastheer optreden voor
tal van parasietsoorten. De toename van de aalscholver en de invloed ervan op de
kweekvijvers moet op de voet gevolgd worden (37).
Voornamelijk de kwekerij in Linkebeek is dringend toe aan een herstructurering, zowel
wat de gebouwen als wat de vijverinfrastructuur betreft. Er is eveneens gespecialiseerd
personeel nodig voor de visteeltprogramma's (34).

2.2.4.3. Verwijzing naar het actieplan (hoofdactie 3, actie B)
Voor de komende jaren moeten de problemen rondom de viskwekerijen krachtdadig
aangepakt worden door het inzetten van technisch personeel, gepaste investeringen (in de
kwekerij te Linkebeek), opstellen van programma's ter verbetering van de waterkwaliteit
en het opstellen van afweerprogramma's tegen watervogels. Alleen dan zal door visteelt
een reële en economische bijdrage kunnen geleverd word~n voor herintroductie,
herbepotingen en onderzoek.
De kwekerijen kunnen ook ingeschakeld worden voor:
- natuureducatie in verband met het waterecosysteem;
- opleiding van jeugdige hengelaars en visstandsbeheerders;
- onderzoek naar de relatie hengelaar en natuurbehoud;
- kweek van water- en oeverplanten;
- visserij kundig onderzoek (bvb. biomanipulatie-onderzoek).
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2.2.5. Onderzoek (38)
Bij Besluit van de Vlaamse Executieve werd het Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer op
13 maart 1991 opgericht. Het instituut is een Vlaamse wetenschappelijke instelling van het
Ministerie van de Vlaamse gemeenschap (AMINAL).
Voorheen was dit instituut een nationale wetenschappelij ke instelling waarbij de
activiteiten van de afdeling Hydrobiologie van dit vroegere Rijksstation voor Bos- en
Hydrobiologisch Onderzoek vooral geconcentreerd waren rond het biologisch onderzoek
van het zoet water en rond visteelt. De afdeling heeft internationale faam verworven met
het hydrobiologisch onderzoek rond de biotypering van waterlopen (zonaties in
rivierstelsels volgens de aanwezige vispopulaties en in functie van de abiotische
structuurkenmerken van de waterloop). Het Centrum voor Visteelt te Linkebeek was de
draaispil van het onderzoek in en rond visteelt. De teelt van verschillende vissoorten (o.a.
Ti/apia) werd er op punt gesteld en het pionierswerk van Prof. M. Huet verwierf
wereldfaam. Vanuit dit Centrum werden talrijke experts gevormd voor visteeltprojecten in
de tropen.
Wat visteelt en visstandbeheer betreft werden de nieuwe onderzoeksopdrachten van de
afdeling Wildbeheer van het Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer bij besluit vastgesteld
op volgende aspecten:
- ziekteproblemen bij vis
- zoetwatervisteelt en onderzoek
- visbestanden en visbeheer
- visbeheer in functie van natuurbehoud
- natuurtechnische maatregelen aan waterlopen in functie van het visbestand
Het toegepast visteeltonderzoek, de studie van de biologie van de vis, de analyses van
visbestanden en sanering van het aquatisch biotoop in functie van de visstand (planmatig
visstandbeheer) vormen dan ook de huidige onderzoeksactiviteiten van de Studiegroep
rond Visstandbeheer en Visteelt van het Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer.
De uitvoering van dit onderzoek wordt mede mogelijk gemaakt dankzij de steun van het
Centraal Comité van het Visserij fonds en van de Provinciale Visserij commissies.
Enkele concrete onderzoeksprogramma's zijn:
1. Zoetwatervisteelt
Het programma zoetwatervisteelt concentreert zich vooral rond de teelt van
zoetwatervissoorten die op een of andere manier in hun voortbestaan bedreigd zijn en/of
als ecologisch waardevol bestempeld worden (o.a. snoek, beek forel, winde, enkele van de
beschermde vissoorten, ...). Deze visteeltactiviteiten vinden plaats in de viskwekerijen van
Linkebeek (Centrum voor Visteelt), Bocholt (Viskwekerij Lozerheide), Rijkevorsel
(Viskwekerij De Volharding) en Bokrijk (provinciaal Domein).
2. Onderzoek naar specifieke problemen betreffende palingpopulaties in de IJzervallei
Het onderzoek situeert zich op volgende vlakken: (1) evaluatie van de voorjaarsoptrek van
glasaal, (2) studie van de verspreiding van paling in relatie tot dé beïnvloedende faktoren,
(3) monitoring van de schieraaltrek, (4) natuurtechnische maatregelen in functie van de
palingstand, (5) studie van de voedingsregimes van paling en (6) onderzoek naar
palingziektes
3. Integraal visstandsbeheer
Het ontwikkelen van totaalvisies naar een integraal beheer van welbepaalde aquatische
biotopen. Aan de basis ligt een integrale inventaris van het aquatische biotoop, waarbij
abiotische (structuurkenmerken, waterkwaliteit, waterkwantiteit) en biotische factoren
(waterplanten, visbestanden, predatie, visserij) in bescherming worden genomen.
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In functie
van
visserij biologische
of ecologische
doelstellingen
wordt een
knelpuntenanalyse opgemaakt. Controle op de efficiëntie van de genomen maatregelen en
op de evolutie van de visstand wordt verkregen uit systematische en regelmatige
visbestandsopnamen, biotoopanalysen en knelpuntenbeoordeling. Ook monitoring van
visbestanden in functie van sanering en ontwikkeling zijn hier aan de orde.

4. Vispathologische problemen in Vlaanderen in relatie tot het herbepotingsbeleid
Naast de natuurlij ke verspreidingspatronen van visparasieten zij n het vooral de in - en
uitvoer van besmette vis en eventuele daaropvolgende uitzettingen die de hoofdoorzaak
vormen van visziekten naar gebieden waar zij in het verleden niet voorkwamen. In deze
context werden ook de herbepotingsactiviteiten ten behoeve van de hengelsport aan een
onderzoek onderworpen.

2.2.6. Uitzettingen

2.2.6.1. Inleiding
Hoewel de laatste jaren het aantal visuitzettingen vrij drastisch gedaald is, wordt toch nog
ieder jaar op zo'n 250 à 300 plaatsen in de Vlaamse openbare wateren jaarlijks pootvis
uitgezet. De Provinciale Visserij commissies zetten de vis uit na advies van de
visserij dienst. In overleg met de visleveranciers wordt afgesproken waar en wanneer welke
vis zal worden uitgezet.
De meeste vissoorten om de openbare wateren te bepoten zijn afkomstig van private
viskwekerijen. Een uitzondering hierop vormt de glasaal die in de kustzones wordt bevist.
Vroeger gebeurden de uitzettingen hoofdzakelijk als aanvulling van het visbestand ten
behoeve van de sportvisserij . Dikwij Is worden vissen uitgezet op nieuwe waters en op
waters waar vissterfte is opgetreden. De laatste jaren gebeuren de uitzettingen meer en
meer in het kader van een planmatig visstandsbeheer. De voorkeur gaat naar ecologisch
verantwoorde uitzettingen van verdwenen soorten en soorten die zich niet meer kunnen
voortplanten. Herintroducties houden echter in dat er voldoende kennis moet zijn van de
ecologie van het beschouwde water en van de geschiktheid van het biotoop.
Sporadisch kunnen bepotingen ook gebeuren in functie van bioregulatie. Zo werden in het
verleden Aziatische karpersoorten (graskarper en zilverkarper) uitgezet ter bestrijding van
overwoekerende algen (39).
De gelden voor het uitzetten van de pootvis zij n afkomstig van de opbrengsten van de
verkoop van visverloven. Door de meer planmatige aanpak van de visuitzettingen is het
bepotingsbudget aanzienlijk verminderd. Figuur 10 toont het verl90P van de jaarbudgetten
van de verschillende Provinciale Visserij commissies van hun ontstaan in 1954 tot in 1992.
De laatste jaren is het procentueel aandeel van de bepotingen ten opzichte van het ganse
budget verlaagd. Sommige provincies besteden slechts enkele procenten van het totale
budget voor de aankoop van pootvis (tabel 9) of stoppen met de jaarlij kse uitzettingen van
vis op dezelfde plaats. Het sedert enkele jaren stopzetten van de massale uitzettingen in
Limburg gebeurde zonder verlies aan hengelaars en zonder achteruitgang van de vangsten.
In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de bijdragen die per provincie
besteed worden (in 1991) voor herbepoting met voorn, zeelt, winde en andere soorten.
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Tabel 9. Bijdragen besteed in 1991 per provincie voor herbepoting met voorn, zeelt, winde
(verschillende lengteklassen) en de overige soorten samen (39)
1991
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%
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Figuur 10. Evolutie en gebruik van de jaarlij kse
Visserijcommissies van het Vlaamse Gewest (39)
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2.2.6.2. Herbepotingsplan en bepotingsnormen
Sinds 1987 gebeuren uitzettingen volgens een herbepotingsplan per provincie. De
bepotingsplannen worden opgesteld door de Provinciale Visserijcommisie en na advies van
de Visserij dienst ter goedkeuring voorgelegd aan het Centraal Comité van het
Visserij fonds. Per uitzettingsplaats bevat het herbepotingplan een voorstel betreffende het
aantal vis (in kg of aantal per ha), de vissoorten en de afmetingen van de pootvis.
Behoudens enkele richtlijnen in verband met soort en hoeveelheid zijn Provinciale
Visserij commissies relatief vrij wat betreft het opstellen van de bepotinsplannen. De keuze
van de pootvissoorten door de vijf Provinciale Visserij commissies is dan ook verschillend,
hoewel voorn (blankvoorn en rietvoorn) voor de meeste provincies de belangrijkste pootvis
is (39).
Bij het opstellen van het herbepotingsplan wordt uitdrukkelijk gevraagd rekening te
houden met de kwaliteit van het te bepoten water, de bestemming van het water, de
huidige visstand en de draagkracht van het water.
Het doel van een herbepotingsplan is immers het effect van een herbepoting te
maximaliseren door rekening te houden met verschillende eisen zoals ecologische, sociale
en maatschappelijke aspecten. Voor een efficiënt herbepotingsbeleid is het dus
noodzakelijk dat vooraf visbestandsopnamen gebeuren, zodat de noodzaak aan herbepoting
van een water kan bewezen worden.
Bij gebrek aan systematisch onderzoek worden de meeste uitzettingen gedaan uitgaande
van een bepotingsadvies vertrekkende van een standaardwatertype met een evenwichtige
bezetting (wat de biomassa betreft en waarbij de nadruk ligt op voorn):

- Witvis: 380 kg/ha
• Blank- en rietvoorn: 180 kg/ha
• Brasem en blei: 80 kg/ha
• Karper: 40 kg/ha
• Zeelt: 40 kg/ha
• Andere: 40 kg/ha
- Roofvis: 40 kg/ha
• Snoek en/of snoekbaars: 30 kg/ha
• Baars 10 kg/ha
- Paling: 30 kg/ha
- Totaal: 450 kg/ha
Op basis van de bovenstaande evenwichtige bezetting worden een aantal richtwaarden
opgelegd die een maximale uitzettingsefficiëntie beogen. Wanneer. weinig of geen gegevens
betreffende de visstand en de hengeldruk van een water voorhanden zijn en men toch
beslist tot herbepoting over te gaan, dan moet dit gebeuren volgens een aantal algemene
richtlijnen. Hierbij wordt een indeling gemaakt in bepotingen met roofvis en bepotingen
met niet-roofvis.
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Voor de bepoting met roofvis moet de voorkeur gegeven worden aan jonge pootvis. Deze
wordt best uitgezet als de witvisstand laag is. Volgende normen worden gebruikt:

Soort

water

hoeveelheid

snoek
(3 à 6 weken)

voor geschikte
snoekwaters

200 stuks/ha

voor minder geschikte
snoekwaters

150 stuks/ha

wateren met snoekbaars

geen

introd uctie

200 stuks/ha

aanvulling

100 stuks/ha

alle

beperken

snoekbaars
(10 à 15 cm)

baars

Een bepoting met niet-roofvissen wordt anders beoordeeld.
Witvissen hebben een hoge reproductie waarde. Bepoting is slechts nodig als onvoldoende
broed in de wateren aanwezig is. Verbraseming moet ten alle tijden vermeden worden.
Volgende normen worden opgelegd:

Soort

Water

Hoeveelheid

blankvoorn

algemeen

20% 1- zomerige ondermaatse
en 80% maatse vis
50% 2 - zomerige ondermaatse
en 50% maatse vis

voorn, brasem,
zeelt en karper

druk beviste wateren

10 kg/ha

glasaal

druk beviste wateren

0.75 kg/ha

pootaal

druk beviste wateren

5 kg/ha

voorn, brasem,
zeelt, karper, paling

wateren met geringe
hengeldruk

5 kg/ha

winde

grote meren en rivieren

10 kg/ha
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Het uitzetten van vissen heeft op lange termijn alleen zin, indien de VIS 10 het geschikte
biotoop wordt uitgezet. Alleen dan is natuurlij ke recrutering mogelij k en kan de uitgezette
vis zich in stand houden. Het is dan ook belangrij k vooraf af te wegen welke soorten in
welke wateren kunnen worden uitgezet. Verbetering van de waterkwaliteit en de aanleg
van paaiplaatsen lijken in de meeste gevallen een noodzaak. In dit opzicht is het planmatig
visstandsbeheer zeer belangrij k.
Regelmatige visbestandsopnamen via hengelenquêtes en andere methoden laten toe de
evolutie in de visstand als gevolg van de uitzettingen op te volgen. Alle wateren waarin
vis uitgezet wordt zouden om de vij f jaar moeten worden onderzocht.
Hieronder volgen nog enkele opmerkingen bij het uitzetten van pootvis:
- Een jaarlijkse herbepoting op dezelfde plaats en van steeds dezelfde vissoorten IS niet
gewenst.
- Het is beter van ondermaatse vis uit te zetten:
· ondermaatse vis kan gedurende een langere periode zijn ecologische functie
binnen een welbepaald ecosysteem vervullen;
· er treedt minder stroperij op na de uitzettingen;
· de overleving is groter dan bij de maatse vis;
· de vis kan zich beter aanpassen aan het nieuwe water.
- Het is wenselijk in elke provincie een reeks wateren natuurlijk te laten ontwikkelen of
om een éénmalige herintroductie te doen na sanering.
- Teneinde ecologische vervlakking tegen te gaan dient meer te worden gestreefd naar
uitzettingen die in relatie staan tot de typen waters in plaats van uit te gaan van de
standaarduitzettingen.

2.2.6.3. Reglementering inzake de levering van pootvis (39)
De voorwaarden waaraan de leveringen van pootvis voor de openbare wateren moeten
voldoen, worden opgenomen in een lastenboek. Hierin zijn zowel algemene als bijzondere
voorwaarden van toepassing. De Provinciale Visserij commissies kunnen daarenboven nog
specifieke voorwaarden opleggen die strenger zij n. De voorwaarden zijn echter
verschillend per Provinciale Visserij commissie.
Behalve in Vlaanderen, Wallonië en in Frankrij k bestaan er geen expliciete
reglementeringen voor het leveren van pootvis. In Nederland, Duitsland en GrootBrittannië zijn er geen lastenboeken. Wél volgt men de EEG - richtlijn 91/67 van 28
januari 1991 inzake veterinairrechtelij ke voorschriften voor het in handel brengen van
aquacultuurdieren en aquacultuurproducten. In Engeland worden door de National Rivers
Authority (NRA) voor elke regio adviezen gegeven over uitzettingen van pootvis aan
hengelorganisaties en viskwekers.

Uit een studie naar de overleving van pootvis in het Vlaamse Gewest (1991) blij kt dat aan
de meeste punten van het lastenboek voor de overleving van pootvis, zoals
behandelingskwetsuren en vervoersdensiteiten meestal wordt voldaan. Schubverlies en
wildvis worden daarentegen frequent aangetroffen. Ook worden belangrijke afwijkingen
gevonden in verband met de lengte van de geleverde vissen tegenover de gevraagde vissen.
Een striktere controle hierop is wenselijk.
Er zouden een aantal verbeteringen kunnen aangebracht worden aan het lastenboek:
- gezien de grote kwaliteitsverschillen in pootvisleveringen moet het criterium kwaliteit
doorslaggevend zijn bij de toewijzing. Momenteel is de laagste offerteprijs bepalend
voor de toewijzing;
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- om vergelijkbare gegevens te verkrijgen zouden alle offertes best worden uitgedrukt in
kg, waarbij standaardgewichten voor de verschillende maatvissen worden gebruikt. In
bepaalde gevallen (zoals snoekbroed, grondeling) kan de offerte uitgedrukt worden in
prijs per stuk;
- daar het wenselijk is dat de controle van de uitzettingen bij de visuitzetting zelf
gebeurt, is het gebruik van een glijgoot af te raden;
- steeds dient een kwaliteitsverslag opgemaakt te worden door de Dienst Waters en Bossen;
- bij de evaluatie van de kwaliteit van de pootvis, zou het schubverlies moeten in acht
worden genomen;
een aanpassing van de criteria voor het weigeren van vissoorten wanneer de lading niet
voldoet aan de gevraagde offerte is noodzakelijk zoals in Wallonië gebeurt;
- het is nodig de boetes te berekenen op grond van het kwaliteitsverslag.

2.2.6.4. Kwaliteit en overleving van de pootvis (39)
Uit studies in 1991 van 80 visuitzettingen blijkt dat de gemiddelde overleving van pootvis
na zes maanden zelden meer dan 50% bedraagt. Meestal ligt de overleving op lange
termijn zelfs een stuk lager.
Uit onderzoek blij kt dat bij blankvoorn het overlevingspercentage negatief is gecorreleerd
met het schub verlies van de uitgezette vis. Door schub verlies is de vis veel gevoeliger voor
allerlei infecties zoals bacteriën, schimmels en parasieten. Op deze manier wordt het
sterftecij fer gevoelig verhoogd. Het schubverlies is meestal te wijten aan de manipulatie
van de vissen bij het afvissen van de vijvers, het overscheppen in netten, het sorteren en
het langdurig stockeren in niet optimale omstandigheden. Vandaar dat de overleving van
de vissen op lange termijn sterk verschilt van leverancier tot leverancier.
Aangezien schubverlies een gemakkelijk te detecteren parameter is en aangezien het een
goede maatstaf is voor de overleving van de pootvis, kan het tekort aan schubben worden
aangewend om het pootvisstaal te evalueren.
Zowel de pootvis als de vis voorkomend in natuurlijke wateren zijn drager van parasieten.
Door het uitzetten van pootvis die drager is van parasieten die oorspronkelij k niet in het
water aanwezig zijn, worden nieuwe parasietsoorten in het water geïntroduceerd. Zo werd
als gevolg van de internationale verhandeling van paling de verspreiding van de parasitaire
nematode Anguillicola crassus geïntoduceerd. Nieuwe bacterie-infecties bij zeelt zijn het
resultaat van import van in het buitenland gekweekte zeelt van beroepskwekers. Het
gevaar van verdwijnen van lokale vispopulaties is in deze context dan ook reëel. Vooral
parasieten als Liguia intestinalis (lintworm) en ectoparasieten die hun levenscyclus
vervolledigen zonder tussengastheer dienen in dit verband voldoende aandacht te krijgen,
zoals blij kt uit een studie naar de overleving van pootvis (Instituut voor Bosbouw en
Wildbeheer).
Introducties van inheemse vissoorten hebben aangetoond dat het effect ervan zeer groot is
en soms catastrofale gevolgen heeft voor het oorspronkelijke visbestand. Verscheidene
ziekten werden massaal verspreid, lokale vissoorten werden verdreven door de exoten,
visbiomassa's reduceerden, ... Bij loten bestemd voor visuitzetting mogen in geen enkel
geval niet inheemse visoorten aanwezig zijn.

2.2.7. Besluit
Men is er zich meer en meer van bewust dat er te weinig aandacht werd besteed aan de
achteruitgang van de visbestanden.
Sedert enkele jaren komt de vraag om de vissen te inventariseren niet alleen uit kringen
van de Provinciale Visserijcommissies, maar ook vanuit de waterkwantiteit- en
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waterkwaliteitbeheerders en het natuurbehoud. Monitoring van het visbestand is een steun
bij het onderzoek naar de rendementen van zowel de visuitzettingen als de sanering van
het water en de ontwikkeling van het biotoop. Het is dringend nodig te komen tot een
systematisch onderzoek van de visbestanden. Hierbij is het wenselijk op diverse niveaus te
werken nl. gewestelijk. provinciaal en lokaal niveau en in functie van de aanvrager.
Het onderzoek van het visbestand gebeurt het best met als doel te komen tot een
planmatig visstandsbeheer binnen het kader van het integraal waterbeheer van de
rivierbekkencomité's. Alle gegevens over de vispopulaties in de verschillende typen
waterlopen moeten worden aangebracht in een gegevensbank. Inzicht in de visstand en de
problemen van een viswater zijn een noodzakelijk hulpmiddel bij het formuleren van
voorstellen voor een totale aanpak van de problematiek. Visuitzettingen blijven voor de
hengelaar zeer aantrekkelijk, maar zijn echter zeer inefficiënt wanneer deze onzorgvuldig
gebeuren. De jaarlijkse uitzettingen van pootvis om de visbestanden op peil te brengen en
te houden zijn in sommige waters echt nodig. Meer aandacht moet gaan naar maatregelen
om de aankoop van de vis en het uitzetten meer kwalitatief te volgen. Betere inzichten in
de visbestanden zal eveneens toelaten meer efficiënt vis uit te zetten. Door meer te
investeren in het herstellen van de biotopen (door o.a. de aanleg van paaiplaatsen,
herstellen van de waterkwaliteit en het openstellen van migratieroutes) zal op lange
termijn het uitzetten van pootvis kunnen worden afgebouwd.

2.2.8. Verwijzing naar het actieplan (hoofdactie 3, actie A)
Een regelmatig onderzoek van de visbestanden in het Vlaamse Gewest is nodig. In het
kader van een soortgericht beleid is de opzet van een databank over de zoetwatervisserij
(binnen de milieudatabank) een geschikt middel om de visstand te volgen over een langere
periode.
Een gegevensbank levert informatie over de prioritair te beschermen vissen en biotopen en
de noodzaak voor biomanipulatie, visteelt, herintroductie (vooral met betrekking tot
natuurbehoud) en herbepoting (vooral met betrekking tot de visserij) als ondersteuning
van het soortgericht beleid.
De informatie over de vissen uit de databank kunnen worden gebruikt door verschillende
sectoren. Aangevuld met gegevens uit andere meetnetten, VMM, VLM en andere
onderzoeksinstellingen vormt dit instrument de basis voor een planmatig visstandsbeheer.
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2.3. De organisatie van de binnenvisserij en de waterrecreatie (40,41,42,43,44)
Het maatschappelijk belang van de waterlopen overstijgt het zuiver economisch belang.
Meer en meer krijgen de waterlopen ook een recreatieve functie. Hierbij wordt dan vooral
gedacht aan de sportvisserij en andere watersporten zoals jetski, waterski, speedboten,
zeil-, roei- en motorboten, kajak, het duiken, schaatsen en zwemmen. Hieronder zullen de
sportvisserij aan de ene kant en de wa~ersporten aan de andere kant worden beproken. De
interactie tussen de waterrecreatievormen onderling en de invloed van de
waterrecreatievormen op de natuur worden beschreven.

2.3.1. De hengelsport en organisatie van de binnenvisserij
2.3.1.1. Inleiding
Een vis in stromend water, eertijds heel gewoon, is nu een zeldzaamheid. De vette jaren
voor de hengelaar in het Vlaamse Gewest zijn graatmager geworden.
De visser heeft zijn aktiviteiten verlegd van de "vrije" natuur naar de "gekanaliseerde"
natuur. De reden ligt voor de hand: alleen kanalen hebben nog een behoorlijk visbestand,
evenals enkele gesloten riviermeanders, zandwinningsputten en grintgaten.
Vroeger was het vissen voor velen een bron van inkomsten. Nu is het in stand houden van
het visleven een bron van uitgaven. Op vele plaatsen wordt vis uitgezet om de visstand
enigszins op peil te houden. Het profiel van de hengelaar is geëvolueerd van het vissen om
den brode naar vissen voor ontspanning en vissen om de sport.
Hierna worden enkele aspekten belicht met betrekking tot de zoetwatervissenJ ID het
Vlaamse Gewest. Hierbij ligt de nadruk op de beschrij ving van het belang van het
hengelen, het viswater en de wettelij ke strukturen ten behoeve van de visserij.
2.3.1.2. De omvang en het belang van de binnenvisserij
Om te mogen hengelen in de wateren waarop de wet van toepassing is moet men in het
bezit zijn van een staatsvisverlof, dat jaarlijks hernieuwd moet worden. De belangrijkste
openbare viswaters in het Vlaamse Gewest waar mag gevist worden met een staatsvisverlof
worden weergegeven in bijlage 7.
Dankzij de statistieken van de posterijen die instaan voor de verkoop van de visverloven
is men goed op de hoogte van het aantal vissers.
De evolutie van het aantal uitgereikte visverloven in België tussen 1915 en 1992 (figuur
11) toont enerzijds een enorme toename van het hengelen in openbare waters vanaf 1915
tot 1970. Vanaf 1970 tot 1985 schommelt het aantal visverloven rond de 210 000 en 225
000. Vanaf 1988 tot nu blijft het aantal visverloven onder de 200 000. Van de 189 661
visverloven in 1992 werden 52,4 % in het Vlaamse Gewest uitgereikt, 46,8 % in het
Waalse Gewest en 0,8 % in het Brusselse. Er is dus in België één hengelaar met visverlof
per 53 in woners.
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Figuur 11. Evolutie van het aantal uitgereikte visverloven in België tussen 1915 en 1992
(bron: Waters en Bossen)

Het aantal uitgereikte visverloven per provincie is afhankelij k van het totaal aantal
inwoners, het viswaterareaal en de waterkwaliteit ervan.
De cumm ulatieve evolutie van het aantal uitgereikte visverloven per provincie in
Vlaanderen van 1981 tot 1992 (figuur 12) laat een sterke daling van de verkoop van
visverloven zien vanaf 1984 tot 1990. Deze daling kan verklaard worden door een
samenloop van omstandigheden:
- de sterke achteruitgang van de waterkwaliteit, de reductie van biotopen en de verarming
van het visbestand van bekende viswateren;
- de slechte bereikbaarheid en bevisbaarheid van een aantal viswateren;
- de sterke opkomst van de private viswateren;
- het hoog aanbod aan nieuwe alternatieve recreatieve mogelijkheden en de daarmee
gepaard gaande beperkte opkomst van de jongere hengelaar;
- de verhoging van de prijs van het visverlof in 1987;
- het groeiend aantal beperkingen op de visserij (kruisnetten, peurnetten, ...);
- achteruitgang van de vangsten en de kennis van de viswijzen.
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Figuur 12. Het aantal uitgereikte visverloven per provincie (1981-1992) (bron: Waters en
Bossen)
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1992

In het Vlaamse Gewest bestaan 3 soorten visverloven:
het ieugdvisverlof voor jongeren beneden de 14 jaar om te vissen met 1 hengel: 100 fr.
In 1992 werden 7.350 jeugdvisverloven afgeleverd of 7,5 % van het totale aantal
afgeleverde visverloven;
het gewoon visverlof om te vissen vanaf de oever met één of twee hengels: 350 fr. In
1992 werden 89.412 gewone visverloven afgeleverd of 90 % van het totaal aantal
visverloven;
het groot visverlof om te vissen anders dan vanaf de oever: 1.400 fr (vb. bootvisserij,
wadend, ...). Voor het vissen met andere tuigen dan de hengel, bv. met het kruisnet of
de fuik is een tweede visverlof van 1.400 fr. nodig. In 1992 werden 2.510 grote
visverloven afgeleverd of 2,5 % van het totaal aantal afgeleverde visverloven.
Naast deze visverloven worden nog vergunningen afgegeven om te vissen in de Schelde
beneden Antwerpen op basis van een internationale overeenkomst. Het betreft een vorm
van beroepsvisserij waarbij een beperkt aantal tuigen zoals fuiken, afsteeknetten, staande
netten, de ankerkuil en het kruisnet zijn toegelaten. In 1992 werden 18 vergunningen
afgeleverd.
Om een totaalbeeld te krijgen van het reële aantal vissers moeten daarbij nog diegenen
geteld worden, die niet in de statistieken opgenomen zijn: de zwartvissers en de grotere
groep vissers in private vijvers.
J.A. Timmermans (1984) neemt aan dat 300 000 landgenoten regelmatig gaan vissen in de
binnenwaters en dat dit aantal merkelij k hoger zou kunnen liggen indien er betere
gelegenheid tot vissen zou zijn in eigen land.
Hengelen wordt als een relatief goedkope rekreatie vorm beschouwd. De waarde van die
sport is niet in geld uit de drukken maar wel in kwalitatieve termen, waarbij de
voornaamste faktoren zijn: onspanning, rust, natuurbeleving, sensatie en kompetitie.
De geldomloop door de zoetwatervisserij veroorzaakt is afkomstig van: de inkomsten van
de visverloven, de basisuitrusting van de hengelaar en de individuele jaaruitgave. De
totale jaaromzet werd in 1986 geschat rond de 6 miljard frank.
2.3.1.3. Profiel van de Vlaamse hengelaar
De Vlaamse vissers zijn voornamelijk mannen en gemiddeld van middelbare leeftijd.
Slechts 2,5 % van de hengelaars zijn vrouwen. De populatie hengelaars is samengesteld uit
alle sociale categorieën van de bevolking. DOe beroepsklasse arbeider en lagere bedienden
vormen de grootste groep.
De hengelaar zoekt ongeveer 30 maal per jaar zijn favoriete visplaats op, bij voorkeur in
de zomer tijdens de vroege morgenduren of in de late namiddag. Hij verblijft 3 tot 5 uren
op de visplaats die in een straal van ± 15 km van zijn woonplaats ligt en verplaatst zich
meestal met de wagen. Wanneer hij een goede plaats heeft gevonden zal hij zich zelden
verplaatsen.
De belangrijkste visplaatsen zijn de kanalen 60 %, vijversystemen 30 %, rivieren, beken,
polderwateren 10 %.
Uit enkele steekproeven blijkt dat de gemiddelde waarde van het individuele
hengelmateriaal rond de 50.000 fr schommelt. De jaaruitgave specifiek voor de
hengelbenodigdheden ligt per hengelaar tussen de 15.000 en 20.000 frank.
De hengelaar is realistisch ingesteld. Hij betaalt graag voor zijn visrecht maar wil ook
vangstresultaten d.i. minimum 2 vissen per man/hengeluur. Succesrijke vissers behoren tot
de uitzondering, er is altijd wel iets met het water of met de vis. De Vlaamse hengelaar
ergert zich aan de waterverontreiniging maar echt milieubewust is hij niet. De vangst is
beperkt en de aanwezigheid van zwerfvuil op de visplaatsen komt frequent voor.
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De hengelaar heeft de neiging tot specialisatie. De palingvisserij , de visserij op roofvis en
de karpervisserij zijn specifieke sportvisserijtakken. De vliegvisserij staat nog in de
kinderschoenen. 31 % van de hengelaars doet regelmatig mee aan een viswedstrijd. Hij
voelt zich in zekere mate verantwoordelijk voor zijn viswater maar is moeilijk te
verleiden tot clubverband. De hengelsporttijdschriften worden slechts matig geraadpleegd.

2.3.1.4. De organisatie van de binnenvisserij

2.3.1.4.1. De reglementering van de riviervisserij
De eerste Belgische wet inzake de riviervisserij dateert van 19 januari 1883. Zij was
een van de eerste wetten in Europa die op dergelijke overkoepelende wijze de
hengelaktiviteiten regelde.
De huidige wet op de riviervisserij dateert van 1 juli 1954 en voerde t.o. v. de vroegere
wetgeving drie fundamentele nieuwigheden in die de nadruk leggen op het hengelen als
vrij etij dsbesteding:
- de openstelling van alle bevaarbare waterlopen alleen voor hengelaars, wat meteen het
einde betekende van de verpachting van de visserij in deze wateren;
- de drastische beperking van het gebruik van vistuigen. Naast de hengel en kleinere
vistuigen (kreeftennet, kreeftenroede, schepnet) werden nog alleen enkele netten t.b.v.
palingvangst (kruisnet, fuik) en de netten, die op grond van internationale akkoorden
in de Beneden-Schelde mochten worden gebezigd, behouden;
instelling van een visserij fonds, dat aan de basis samengesteld IS uit
vertegenwoordigers van provinciale hengelaarsverenigingen.
Samen met de officieren van gerechtelij ke politie, de rij kswacht en sommige leden van
de diensten der bevaarbare waterwegen oefenen de personeelsleden van de Dienst
Waters en Bossen toezicht op de naleving van de wet.
Jaarlij ks worden ongeveer 20.000 visverloven gekontroleerd in het Vlaamse Gewest en
een 300-tal processen verbaal opgemaakt. De meeste overtredingen betreffen het vissen
zonder visverlof, vissen met meer dan twee hengels, vissen met verboden tuigen en
vissen in de sluitingstijd. Hoewel repressieve akties aan belang hebben ingeboet blij ft
de noodzaak van regelmatig toezicht en optreden bestaan. Daarbij wordt de nadruk
meer en meer gelegd op voorlichting over de visserij wetgeving. Dit gebeurt via
vlugschriften en brochures, ook via voordrachten en diareeksen.
De wet op de riviervisserij van 1954 heeft in belangrijke mate bijgedragen tot de
ontwikkeling van de zoetwatervisserij. Deze wet heeft via het Visserij fonds en de
provinciale
visserij commiSSies
een
medezeggenschap
verleend
aan
de
hengelaarsverenigingen en vissersfederaties over de besteding van de opbrengsten van
de visverloven.
Op 20 mei 1992 werd het belangrij k besluit van Executieve getroffen tot uitvoering
van de wet van '54. Dit besluit betekende het definitieve einde van de unitaire
Belgische wetgeving op de riviervisserij.
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De volgende principes lagen ten grondslag aan het besluit van 20 mei 1992:
1) de maximale bescherming van de visbestanden, zowel van het natuurlij k visbestand
als van het herbepotingsbestand;
2) vereenvoudiging van de wetsartikelen zodat de gewone hengelaar direct begrijpt
waarover het gaat;
3) streven naar een stabiele en uniforme reglementering met zo weinig mogelij k
uitzonderingen op de algemene principen.
Praktisch komt dit neer op:
-

uitbreiding van de lijst met beschermde vissoorten;
beperkte nachtvisserij toegestaan;
bescherming van pas uitgezette vis;
bescherming van paaigebieden;
beperking van aantal vistuigen (o.a. fuiken);
invoeren van een maat op paling, sneep, serpeling.

Ondanks het recente Besluit van de Vlaamse Executieve van 20 mei 1992 vond de Hoge
Raad voor de Riviervisserij het nodig om de wet op de riviervisserij van 1954 aan te
passen aan de huidige situatie in het Vlaamse Gewest. Een nieuw decreet op de
binnenvisserij werd in juli 1993 ingediend bij de minister bevoegd voor de
riviervisserij. De krachtlijnen van het ontwerpdecreet zijn:
- nieuwe toekenning van het visrecht en de uitoefening ervan. Alle oppervlaktewateren
hebben binnen dit decreet een statuut;
- vistechnieken aangepast aan de huidige technieken;
- uitbreiding van de juridische consequenties in vergelij king met de wet van 1 juli
1954 zij n echter behouden;
- internationale overeenkomsten inzake het natuurbehoud, waarvan sommige betrekking
hebben op de vissen en hun biotoop, komen aan bod;
- het toekennen van een rechtspersoonlijkheid aan het visserij fonds.

2.3.1.4.2. Vlaamse Hoge Raad voor de Riviervisserij

1. Opdracht en samenstelling
De Vlaamse Hoge Raad voor de Riviervisserij werd bij K.B. van 16 mei 1980 ingesteld.
Deze Raad is belast met het uitbrengen van advies over alle vraagstukken met betrekking
tot de riviervisserij in het gewest die hem door de Minister of Staatssecretaris voor de
Riviervisserij, worden voorgelegd. De Raad onderzoekt eveneens de voorstellen die hem
door zij n voorzitter of tenminste vij f leden worden voorgelegd.
De Raad is samengesteld uit ten hoogste éénentwintig leden die door de Vlaamse
Executieve worden benoemd. Zij vertegenwoordigen in de mate van het mogelijke de
verschillende streken van het Vlaamse Gewest, de verschillende hengelactiviteiten en de
voornaamste belangengroepen, betrokken bij de riviervisserij in dit gewest.
De Raad is eveneens vertegenwoordigd in de Mina-Raad.
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2. Belangrijke adviezen van de Raad
De Raad bracht advies uit over:
- gebruik van het kruisnet in de onbevaarbare waterlopen;
schade van reiger en aalscholver in viskwekerijen;
mogelijke E.G. initiatieven i.v.m. de sportvisserij;
visverloven aanpassing van de prijzen;
hengelvangstregistratie bij viswedstrijden;
overmatig gebruik van gekleurde maden en van visvoer;
bescherming van vissoorten;
opleiding van jongeren in de hengelsport;
de viskwekerijen van het Vlaamse Gewest;
onderzoek i.v.m. de riviervisserij: studie over de pootvis migratieproblematiek en
vistrappen;
imago van de riviervisserij bij het publiek;
ontwerp van decreet op de visserij in de binnenwateren
art. 10 BEV 20 mei 1992 m.b.t. erkenningsvoorwaarden voor vissersverenigingen;
art. 42 BEV 20 mei 1992 m.b.t. viswedstrijden met behoud van ondermaatse vis;
taken en programma's van de visserij dienst en het instituut voor bosbouw en wildbeheer;
advies over bestrijding van visziekten.
Uit deze adviezen valt op dat de Hoge Raad zich zeer sterk bezighoudt met de interne
problematiek in de visserij. Daarbij dreigt ze het globale statuut en milieubeleid uit het
oog te verliezen.
Een integratie van visserijbeleid in het natuurbehoud en milieubeleid is meer dan nodig.
Maar ook is er binnen het visserijbeleid een samenwerking nodig tussen de Hoge Raad
(advizerend i.v.m. het beleid), Visserij fonds (de hengelaars), het administratief en
technisch beheer (Waters en Bossen) en de wetenschappelij ke instellingen.

2.3.1.4.3. Het Visserij fonds
Het Visserij fonds werd door de Minister van Landbouw geïnstalleerd op 6 juni 1955,
als uitvoering van de wet van 1954 op de Riviervisserij. De opdracht van het fonds is
het beheer van de inkomsten van de visverloven. Deze fondsen werden gebruikt voor
de herbepoting van de openbare waters, ter verscherping van het toezicht en de
ondersteuning van de visserij in het algemeen. Bijna veertig jaar zorgt het
Visserij fonds voor de samenwerking tussen de hengelaarsgroeperingen en de diensten
die instaan voor het beheer van de riviervisserij. Daartoe werden een Centraal Comité
en Provinciale Visserij commissies opgericht.
Dit alles heeft het mogelijk gemaakt om het visserijmidden te struktureren en te komen
tot een decentralisatie op provinciaal niveau.
In de hoofdplaats van elke provincie bestaat een provinciale visserij commissie die
wordt voorgezeten door de gouverneur of zijn afgevaardigde. Zij hebben tot taak de
inspanningen van de plaatselij ke of regionale hengelaarsverenigingen samen te bundelen
met het oog op een gemeenschappelijke aktie in het belang van de visvangst en van de
visteelt. Zij kunnen alle maatregelen voorstellen en uitvoeren die de produktiviteit van
de waterlopen kunnen opdrijven, zoals het uitzetten van vis, het kweken van pootvis,
het uitvoeren van werken ten bate van de hengelsport, enz.
Het aantal leden van deze commissies is maximum 10. De gouverneur kiest de leden uit
de vissersverenigingen uit de provincie, rekening houdend met de verschillende streken.
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Het Visserij fonds gaat ervan uit dat het beleid moet afgestemd worden op:
- nationale en internationale riviervisserijbelangen;
aantal sportvissers en de verdeling in de provincie;
beviste waters en de aard van de waters;
de vissoorten en de ekologische vereisten ervan;
hengeltechnieken;
de bedreigingen van de zoetwatervisserij.
De belangrij kste realisatie van het Visserij fonds is ongetwij feld de oprichting van de
Visserij dienst binnen het toenmalige Bestuur van Waters en Bossen.
Daarnaast werd regelmatig visserij kundig onderzoek gedaan onder de bevoegde leiding
van het Rijksstation voor Bos en Hydrobiologisch onderzoek (nu Instituut voor
Bosbouw en Wildbeheer). De meeste van deze onderzoeken hebben onvoldoende
weerklank gevonden in de praktijk zodat men heden ten dage nog over dezelfde
problemen discussieert als in het verleden.

Zoals reeds opgemerkt in 1958 door M. Huet geldt nog de opmerking dat:
"De huidige toestand en de werkelij ke behoeften van de Belgische waterlopen (lees
Vlaamse waterlopen ) zijn grotendeels onvoldoende gekend, de opzoekingen en het
verbeteren van deze waterlopen zijn nog niet ver genoeg gevorderd. (M. HVET 1958)"
Vanaf 1987 werden de herbepotingen van de commissie meer planmatig aangepakt. De
herbepotingen zijn in feite slechts een deel van het visstandbeheer en moeten aanzien
worden als een van de mogelijke beheersmaatregelen om de visstand te verhogen.
Op gebied van visserij beheer gaan visserij commissies over naar een meer planmatig
visstandbeheer zowel op niveau van de provincie, als op niveau van de belangrijkste
waters.
Voor elk belangrijk viswater of groep van viswaters IS planmatig beheer nodig naar
analogie met de beheersplannen die gebruikt worden in het bosbeheer. Planmatig
beheer start met een uitgebreide inventarisatie bestaande uit algemene gegevens, milieu,
visstand, bevissing, huidig beheer, wensen en klachten, samenvatting en beoordeling.
Op basis daarvan worden de doelstelling en de beheersmaatregelen bepaald. Het
dagelijks beheer (Commissies en Visserij dienst) moeten tenslotte zorgen voor de
uitvoering en de evaluatie van het beheer.
Het vernieuwde beleid van de laatste jaren wordt vertaald in meer werken ten behoeve
van de verbetering van het milieu. Gebrek aan technisch en administratief personeel
blijft echter het grootste probleem.
Hieronder volgt een globale opsomming van werken die de Provinciale Commissie
kunnen uitvoeren:
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1. Werken ten behoeve van het milieu
- jaarlijkse studie van de waterkwaliteit van de visuitzetplaatsen;
- werken ten behoeven van de verbetering van de waterkwaliteit;
ecologische inrichting van waterlopen en vij vers
• bescherming van natuurlijke oevers en paaiplaatsen
• aanleg van natuurtechnische oeververdediging
• bescherming van waterplanten en dieren (o.a. zoetwatermossels, vogels) en hun
milieu
• kunstmatige paaisubstraten
• herintegratie van oude meanders en laaggelegen gronden, als paaiplaatsen
• migratiemogelijkheden voor vissen (vistrappen, visvriendelijke stuwen en
klepsystemen, aalgoten)
• slib- en kruidruimingen
2. Werken met rechtstreekse invloed op de visstand
- biomanipulatie
- herbepotingen
- visontrekkingen
3. Werken ten behoeve van de hengelaar
-

hengel vangstregistratie bij viswedstrijden
hengelenquêtes
onderzoek van het visbestand : algemeen, bepaalde vissoorten
monitoring viswaters
inventarisatiestudies ten behoeve van het planmatig visstandbeheer
onderzoek betreffende de hengelaar
hengelinfrastructuur verbeteren.

Deze lijst kan uiteraard nog uitgebreid worden. Elk lid van de Commissie heeft als taak
concrete problemen aan te brengen die opgenomen worden in een algemene inventaris
van de problemen. De meeste werken van de visserij commissies worden uitgevoerd
door de beheerders van de viswaters.
Door de regionalisatie en door de groepering en herstructurering van de diensten die
zich met het leefmilieu bezighouden, komt er stilaan een vernieuwd beleid m.b.t.
bescherming van de oppervlaktewaters en het visie ven.
In dat verband moet gewezen worden op het belangrijk Executieve Besluit van 21
oktober
1987
tot
vaststelling
van
de
kwaliteitsdoelstellingen
voor
alle
oppervlaktewateren van het openbaar hydrografisch net en tot aanduiding van de
oppervlaktewateren bestemd voor drinkwater, zwemwater, viswater en schelpdierwater.
De rivierbekkencomités zijn een verdere stap naar integraal beheer waarin de
provinciale visserij commissies ook hun plaats krijgen en een dynamische rol kunnen
spelen zoals door het opstellen van ontwikkelingsplannen voor de binnen visserij. Het
Indicatief programma "natuur" is een uitdaging voor de subsector binnen visserij om te
komen tot een integratie m.b.t natuurbeleid.

49

2.3.1.4.4. De Visserij dienst
Het beheer van de visserij in de openbare waters in het Vlaamse Gewest valt onder de
Dienst Waters en Bossen en wordt daarin door de Visserij dienst gerealiseerd.
De Visserij dienst is een technische dienst die instaat voor het visstandbeheer in alle
openbare waters van het Vlaamse Gewest. Opgericht op verzoek van het Centraal
Comité van het Visserij fonds kwam de Visserij dienst geleidelijk tot stand sinds 1975
om in 1981 echt operationeel te worden.
De opdrachten en bevoegdheden van de Visserij dienst kunnen als volgt samengevat
worden:
1. Algemene coördinatie Visserij dienst
- personeel en uitrusting
planning en coördinatie taken van groentechnici
uitvoering bestekken Visserij fonds en Water en Bossen
administratieve vergaderingen
studiedagen en bijscholing
wagenparkbeheer en -vernieuwing
inventarisatie materiaal
statistiek riviervisserij, vissterfte, visverloven, processen - verbaal
2. Valorisatie van de openbare waters
- onderzoek van de visbestanden
adviezen herbepotingsplan en controle bij uitvoering
- planmatig visstandbeheer en inrichting viswaters
- glasaalcampagne West- Vlaanderen
- beplantingscampagnes (aanleg paaiplaatsen)
3. Politioneel toezicht op de visserij reglementering en waterkwaliteit
- bijzondere politionele akties zoals nacht- en bootrondes
- controle stroperij
- organisatie en uitvoering visreddingsoperaties
- opsporen en vaststelling vissterfte
4. Verzamelen van inlichtingen ter ondersteuning van onderzoek en samenwerking met
diverse onderzoeksinstellingen en Provinciale Visserijcommissies
- viswatertype (snoek - zeelt - wedstrijdwaters)
- visziekten o.a. paling en zeelt, consumptieproblemen vissoorten (toxiciteit)
- studie rond de kwaliteit pootvis
- ontwikkelingsplannen binnenvisserij
- biomanipulatie
- monitoring van vibestanden in functie van sanering en biotoopontwikkeling
5. Beheer kwekerijen te Rijkevorsel en Bocholt
- inrichting en werken
- kweekprogramma snoek - winde - beekforel
- onderzoek beschermde vissoorten
- overleving pootvis
- project zoetwatermossel - bittervoorn
- kweek water- en oeverplanten

De uitvoering van de bovenvermelde opdrachten gebeuren in nauwe samenwerking met
de provinciale visserij commissies en het Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer.
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Het algemeen visserij beleid is de laatste jaren sterk beïnvloed door opeenvolgende
herstructureringen van de administraties die zich met het leefmilieu en de natuur bezig
houden.
Het verschijnen van het Milieu-Beleidsplan en Natuurontwikkelingsplan in 1990
voorziet accentverschuivingen naar een duurzame ontwikkeling en een meer integraal
beheer. Ook de binnenvisserij wordt in dit verruimd kader ingepast.
Concreet streeft de Visserij dienst naar het optimaliseren van de levens- en
voortplantingsomstandigheden van de vissen in samenhang met de waterkwaliteit en
waterkwantiteitsaspecten, en het behoud van het fysisch/biologisch milieu.
Daarvoor is een intensieve samenwerking nodig met de Diensten die verantwoordelijk
zijn voor het waterkwaliteits- en kwantiteitsbeheer en het natuurbehoud.
Op beleidsvlak werd de Visserij dienst in het kader van een integraal beheer van
watersystemen vanaf 1990 betrokken bij:
- de natuurtechnische milieubouw.
- ri vierbekkencomité's.
- ombuiging van het Visserij fonds van een eenzijdig uitzettingsbeleid naar een
planmatig visstandsbeheer.
- hernieuwde impuls voor visserijonderzoek met het Instituut voor Bosbouw en
Wildbeheer.
het opstellen van ontwikkelingsplannen voor de binnenvisserij met de
visserijcommissies en het Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer.
- educatie en tentoonstellingen rond water, vis en natuur.
- diverse tijdelijke werkgroepen in het kader van het natuur- en milieubeleid.
- indicatief programma "natuur" 1994-1996.
Het personeel van de Visserij dienst van de Dienst Waters en Bossen dat voor al deze
taken ter beschikking staat is onvoldoende.
Momenteel wordt er geen onderscheid gemaakt tussen hoofdbestuurfuncties of
buitendienstfuncties.
Het is wenselijk een duidelijk onderscheid te maken tussen de opdrachten verbonden
aan de Hoge Raad voor de Riviervisserij en het Visserij fonds. Deze opdrachten zijn
typische opdrachten voor het hoofdbestuur. De buitendienstfuncties hebben met
technische en politionele zaken te maken en voeren typische terreinfuncties uit.
Aansluitend bij de integratie van het visserij beleid in het milieubeleid en in de
bekkenwerking zou het kader dienen aangepast te worden, zowel op niveau van het
hoofdbestuur als van de buitendienst teneinde de concrete uitvoering en uitwerking van
het dynamisch visserijbeleid te onderbouwen.
2.3.1.5. Kwalitatieve benadering van de hengelsport
De hengelwijze is in de eerste plaats afhankelijk van de vissoort waarop gejaagd wordt. Er
kan op verschillende wijzen gehengeld worden: vanop de oever, vanuit een bootje, door
het plaatsen van fuiken.
De wetgever beperkt de hengeltuigen waarmee mag gevist worden met de gewone
visverloven tot hengel, kreeftennet, kreeftenroede of -tang, peur, fuik en kruisnet (25). In
bijlage 8 worden de voornaamste hengelwijzen in functie van vissoort en watertype
weergegeven.
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Binnen de hengelsport zijn er een aantal problemen die verband houden met het imago
van de hengelaar. Zo betekent de kruisnetvisserij en het fuiken leggen een bedreiging
voor de geslachtsrijpe, migrerende paling op strategische trekroutes in de onbevaarbare
waterlopen in Oost- en West-Vlaanderen en de Beneden-Schelde. Door het veelvuldig
wedstrijdvissen op dezelfde plaats en overvloedig voederen, wordt de waterkwaliteit
bedreigd. Het wedstrijdvissen is tevens een concurrentie voor de weidelij ke hengelaar die
op deze plaatsen veel minder aan zijn trekken komt. Pas uitgezette vis wordt in sommige
gevallen onmiddellijk door plaatselijke vissers afgevangen en weggehaald. Soms gebeurt
dit op een georganiseerde wijze.
De in handel aangeboden visproducten, voornamelij k gekleurde maden, blij ken
kankerverwekkende stoffen te bevatten. Het georganiseerd afvissen van de muggelarven
veroorzaakt op bepaalde plaatsen schade aan het zelfreinigend vermogen van het water.
Op de beviste plaats blijkt dikwijls de oevervegetatie sterk beschadigd te worden en blij ft
veel afval achter, waaronder plastiek, visserslood, haken en nylondraad. De behandeling
van de gevangen vis is eveneens een discussiepunt (manipulatie en stockage in leefnetten).
De natuur- en milieuproblematiek vraagt eveneens van de hengelaar een bezinning op zijn
sport. Gepoogd moet worden om tot een duurzame bevissing te komen. Duurzame
bevissing beoogt een maximale ecologische inpasbaarheid van het hengelen in relatie tot
het milieu- en natuurbehoud en tot andere recreatie vormen in maar ook langs het water
zoals bij voorbeeld fietsers, wandelaars en ruiters. Hierbij moet rekening worden gehouden
met vier factoren:
• de relatie tussen de hengelwijze (nI. oogstbeperking) en de draagkracht van het
viswater
• de relatie tussen het hengelen en het milieu met betrekking tot de waterkwaliteit en
de voederproblematiek
• de relatie tussen het hengelen en het natuurbehoud (bescherming oevervegetatie)
• de relatie tussen het hengelen en andere recreatievormen

2.3.2. Interactie met andere waterrecreatievormen en de invloed op de natuur
Naast de hengelsport kunnen een aantal andere waterrecreatievormen hun plaats opeisen
op, in en/of rond de waterloop. De hengelaar wordt geconfronteerd met speedboten,
jetski's, motorboten, zeilboten, roeiboten, kano's, boten en zeilplanken op het water.
Verder kunnen het sportvissen en het zwemmen interageren.

Verschillende vormen van interactie met watersporten treden op (tabel 10). In de eerste
plaats moet gedacht worden aan de interactie tussen de verschillende waterrecreatievormen
en de natuur. Op de tweede plaats zal de interactie tussen de verschillende watersporten
en de hengelsport worden besproken.
Globaal zijn volgende primaire invloeden van watersport op de natuur van belang (45):
- Fysiek contact: via factoren als betreding, varen (golfslag), zwemmen en aanleggen
wordt niet alleen de vegetatie, maar worden ook nesten van vogels beschadigd. Er treden
onder andere verdichting van de bodem, afkalving van de oevers en vertroebeling van
het water op.
- Verstoring: door visuele prikkels en geluid veroorzaakt door de aanwezigheid en het
gedrag van personen en de aanwezigheid van boten wordt het milieu van de organismen
verstoord en geeft aanleiding tot verontrusting.

52

- Toevoeging van stoffen: verontreiniging door lozingsactiviteiten, waardoor zowel olie en
benzine afkomstig van boten als afvalwater in het oppervlaktewater terechtkomen.
Verder komen door het gebruik van gekleurde attractantia door de hengelaar als
lokmiddel voor de vissen, afvalstoffen (kleurstoffen) in het water terecht. Ook het
achterlaten van zwerfvuil is een bron van vervuiling.
- Onttrekken van biota: door het vangen van vis.
Ook secundaire beïnvloeding, door aanpassingen ten voordele van de recreatie, zijn van
belang:
- Ruimtebeslag: het aanwezige (of reeds verdwenen) biotoop wordt vervangen door
artefacten, of door meer antropogene begroeiing.
- Toevoegen van biota: door het uitzetten van vis (soms exoten).
Tabel 10. Relatie tussen activiteiten van watersport en werkzame factoren die invloed
uitoefenen op de natuur (45)
werkzame factoren

activiteiten
fysiek'
contact

verstOring

toevoegen
stoffen

ruimtebeslag

toevoegen
biota

ontlrekken
biota

primaire Invloed
water/varen: speedboot (waterskiên)
motorboot
zeilboot
roeiboot
kano
zeilplank
water/stilliggen: sportvissen
zwemmen
overig
water(ijs): schaatsen

*

oever: zwemmen
sportvissen
boten
zeilplank

*

land: zonnen, wandelen. spél

*

*
*

secundaire Invlo~
water: baggeren
voorZieningen
uitzetten VIS
kwantitatief waterbeheer

*

oever: voorZlenmgen (o.a. steigers)
land: voorzieningen (o.a. ligweiden

*

*

* relatie mogelijk. omvang en betekenis kunnen zeer verschIllen

2.3.3.2. Verwijzing naar het actieplan (hoofdacties 5 en 6)
De hengelaar is het laatste decennium vooral geconfronteerd met een aantal acties die hem
zowel positief als negatief beïnvloeden in zijn activiteiten. Zowel binnen de eigen groep
als tegenover anderen is een heroriëntering wenselijk. Intern moet de hengelaar een
evenwicht vinden tussen het aanbod van het viswater, de visstand en de hengelwijzen.
Naar andere groepen toe zal hij zich in functie van het watertype moeten afstemmen op
het milieu- en het natuurbeleid. Toenemende spanning met andere recreanten in en rond
het water noden tot overleg en reglementering. De doelstelling is te komen tot een
duurzame bevissing op de beschikbare hengelwaters voor een zo groot mogelij ke groep
hengelaars en door integratie van uiteenlopende technieken zonder daarbij het milieu, de
natuur en andere recreatievormen in het gedrang te brengen.
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2.4. Besluit: naar ontwikkelingsplannen voor de binnenvisserij
De visserij wereld kan niet voorbijgaan aan het beleid inzake milieu en natuur. Een eigen
specifieke inbreng is noodzakelijk in het water- en natuurbeleid. Dit wordt beoogd door
het opstellen van ontwikkelingsplannen voor de visserij.
Een integrale benadering van een waterloop of een bekken is onlosmakelij k verbonden
met de problematiek van waterkwantiteit- en kwaliteit, biotoopontwikkeling en andere
natuurwaarden, beheer van de vispopûlaties en de visserij. Een ontwikkelingsplan beoogt
de basisinformatie aan te brengen met betrekking tot het aanwezige biotische en abiotische
potentieel van het visserij biologisch biotoop en de mogelij ke ontwikkelingen voor de
visserij.
Het ontwikkelingsplan bevat een inventarisatie van de problemen inzake visserij en bevat
een visie met streefbeelden. Tevens om vat het plan een aantal suggesties voor de
inrichting en het beheer van de waterloop, die ertoe moeten leiden de rivier en de
visstand te herstellen en de bevissing duurzaam te maken (46). Als samenvatting wordt in
figuur 13 een schematische voorstelling gegeven van een mogelij ke strategie voor het
planmatig visstandsbeheer.
Het is de bedoeling in de toekomst voor de belangrijkste viswaters of groepen van
viswaters een ontwikkelingsplan op te stellen. De plannen bevatten visies en streefbeelden
op korte en lange termijn. Om zoveel mogelij k aan te sluiten bij het natuur- en
milieubeleid van het Vlaamse Gewest in de prioritaire gebieden werd gekozen voor het
opmaken van ontwikkelingsplannen voor het IJzerbekken, het Netebekken, het bekken van
de Mark en de Maas.
Hieronder volgt als voorbeeld een korte beschrij ving van het ontwikkelingsplan voor de
IJzer (47).
Het ontwikkelingsplan voor de visserij in het IJzerbekken bespreekt het visserij kundig
belang, gebruik en beheer van de waterlopen in het hydrografisch net van de IJzer. De
visie werd ontwikkeld op initiatief van de Provinciale Visserij commissie van WestVlaanderen. Het verzamelen en inventariseren van de basisgegevens werd, in
samenwerking met de Provinciale Visserijcommissie, uitgevoerd door het Instituut voor
Bosbouw en Wildbeheer.
Het ontwikkelingsplan voor de visserij sluit aan bij de lopende projecten, o.a. het
landinrichtingsproject "De Westhoek", het ecologisch impulsgebied "De IJzervallei" en het
regionaal landschapsplan "Heuvelland", en wil door de doelstellingen en zijn suggesties van
inrichting en beheer van waterlopen een bijdrage aan deze projecten leveren.
Het doel van het ontwikkelingsplan voor de visserij is tweeledig. In eerste instantie wordt
een inventaris opgemaakt aan de hand van een beschrijving van de huidige situatie wat
betreft de visstand, de bevissing en het biotoop van het hydrografisch bekken van de
IJzer, alsook de overige voor de visserij relevante functies en medegebruik van de
waterlopen.
In tweede instantie zal de analyse van de geïnventariseerde gegevens toelaten
doelstellingen en streefbeelden te formuleren, alsmede een stappenplan voor een door de
belanghebbenden, inzonderheid de visrechthebbenden, te voeren· ecologisch beheer en de
daarop toegesneden inrichting van de waterlopen, waarbij overwegingen vanuit andere
belangengroepen, sectoren en functies in de visievorming en planontwikkeling worden
betrokken.
In dit kader beoogt het ontwikkelingplan informatie aan te brengen voor het concretiseren
van het gevoerde visstandsbeheer door de Provinciale Visserijcommisie in het IJzerbekken.
Anderzijds wenst de commissie met het plan beleidsondersteund te werken met betrekking
tot het visserij beleid in het IJzerbekken.
Het IJzerbekken is een aantrekkingspool voor vele vissers, en in het bijzonder de
palingvissers. Het uiteindelijk doel van het plan is het IJzerbekken zijn vroegere glorie
terug te bezorgen, als plaats waar kan gevist worden in een natuurlij k en rustig
landschappelijk kader met zuiver water waarin zich een gevarieerde visstand kan
handhaven.
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3. MIDDELEN
De concrete doelstellingen van het natuurbehoudsbeleid in Vlaanderen kunnen niet
gerealiseerd worden vanuit de sector natuurbehoud zelf. Algemene milieuproblemen die
een invloed hebben op de natuur zelf ontstaan immers door het maatschappelijk handelen.
Hieruit volgt dat het natuurbehoudsbeleid in contact komt met verscheidene
maatschappelijke groepen. Het betreft hier niet alleen de rechtstreekse betrokkenen zoals
landbouwers, bosbouwers, wilbeheerders, jagers, hengelaars, beheerders van openbaar
groen en recreanten. Ook en misschien vooral gaat het om de maatschappelij ke sectoren
van waaruit belangrijke negatieve effecten op de natuur uitgaan (industrie, verkeer,
verkavelaars, projectontwikkelaars, algemene bouw- en wegeninfrastructuur, ...).
Alvorens over te gaan tot de concrete actiepunten moeten we ons een juist beeld kunnen
vormen van de verschillende doelgroepen en instrumenten die ter beschikking staan. Elk
van deze groepen die een rol speelt bij of een invloed heeft op de realisatie van dat
beleid, dient vanuit het natuurbehoud bereikt te worden met telkens andere specifieke
acties en benaderingen. Naar de doelgroepen toe is het bijgevolg van groot belang dat
iedere sector bereid is finaal te zullen handelen volgens de algemene principes van
duurzaamheid en ecologische inpasbaarheid. Hierbij dient het besef dat andere sectoren
dit ook zullen doen, centraal te staan. Betrokken belanghebbenden zullen pas tot een
ecologisch inpasbaar gedrag overgaan wanneer het besef aanwezig is dat anderen
gelij k(w)aardige ·offers"
zullen brengen.
Pas via een
dergelij kafgewogen
doelgroepenbeleid kan overleg tussen de doel- en belangengroepen leiden tot uitwerking
en aanvaarding van natuurbehoudsmaatregelen volgend uit een integraal (h)erkend
natuurbehoudsbeleid (48).
Hieronder volgt een beschrijving van de middelen en de doelgroepen die ter beschikking
staan voor de realisatie van de doelstellingen voor de binnen visserij.

3.1. Organisatorische middelen

3.1.1. Administratie
Bestuur Natuurbehoud en -ontwikkeling voert het visserij beleid uit. De dienst Waters en
Bossen staat in voor de valorisatie van de openbare viswaters, het politionele toezicht op
de visserij in de binnenwaters en op de waterkwaliteit en verzamelt informatie ter
ondersteuning van het visserij kundig onderzoek. De secretariaten van respectievelijk de
Hoge Raad voor de Riviervisserij en het Centraal Comité van het Visserij fonds worden
eveneens door de afdeling visserij van de dienst Waters en Bossen waargenomen.

3.1.2. Hoge Raad voor de Riviervisserij
De Hoge Raad voor de Riviervisserij is belast met het uitbrengen van advies voor alle
vraagstukken met betrekking tot de riviervisserij die hem door de Gemeenschapsminister,
bevoegd voor de visserij, worden voorgelegd. De hoofdaccenten liggen op de aanpassing
van de reglementering inzake de visserij. De belangrijkste opdracht in de toekomst ligt in
het uitwerken van een nieuw decreet op de zoetwatervisserij. De concrete taken van de
Hoge Raad voor de Riviervisserij werden reeds in het tweede hoofdstuk behandeld.
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3.1.3. Provinciale Visserij commissies
De eerste taak van de Provinciale Visserij commissies is de belangen van de hengelaars in
verband met de visserij te verdedigen.
De Provinciale Visserij commissies staan, samen met de Visserij dienst, in voor het beheer
van de openbare provinciale viswateren. Ze verlenen hun medewerking aan de Dienst van
Waters en Bossen voor de aanwending van de gelden en de mogelijkheden van het
Visserij fonds. Verder zullen ze de inspanningen van de plaatselijke of regionale
hengelaarsverenigingen bundelen met het oog op een gemeenschappelij ke aktie in het
belang van de zoetwatervisserij.

3.1.4. Onderzoek
De studiegroep Visstandsbeheer en Visteelt van het Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer
heeft als opdracht het uitvoeren en coördineren van alle passend onderzoek rond
zoetwatervisserij, met name rond ziekteproblemen bij
vis, zoetwatervisteelt,
visstandsbeheer en studie van de visbestanden, visbeheer in functie van het natuurbehoud,
en natuurtechnische maatregelen aan waterlopen in functie van het visbestand en
natuurontwikkeling (54).
Het belang van de functies van het Instituut voor Natuurbehoud situeert zich vooral op
het niveau van de structurele kwaliteit van de waterlopen.

3.2. Technische middelen

3.2.1. Viskwekerijen

I

De viskwekerijen van het Vlaamse Gewest hebben niet alleen als opdracht visteelt maar
worden ingeschakeld in het visserij kundig onderzoek en projecten inzake het planmatig
visstandsbeheer. Tevens zijn ze van belang i.v.m. de opleiding van diverse doelgroepen.

3.2.2. Gegevensbank zoetwatervisbestanden
Een gegevensbank over de zoetwatervissen is een onontbeerlij k instrument voor elke
monitoring van het visbestand. Het "Meetnet Zoetwatervis" zal een globaal overzicht geven
omtrent de algemene en actuele toestand van onze visfauna. Interessante populaties van
bedreigde vissoorten kunnen daardoor beter opgevolgd en beschermd worden. Een goed
bijgehouden gegevensbank vormt de basis voor het plannen van. herintroductiecampagnes
voor bepaalde vissoorten in bepaalde biotopen.

3.2.3. Gegevensbank typologie
Een gegevensbank betreffende de typologie van waterlopen is een zeer waardevol
instrument voor de ecologisch belangrijke waterlopen in relatie tot de vissen. Het opstellen
van een typologiegegevensbank als aan vulling bij de gegevensbank over het visbestand is
dan ook onontbeerlijk.
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3.3. Juridische middelen
Op internationaal niveau worden door de conventie van Bern (1989) enkele vissoorten
beschermd. Er zijn ecologische doelstellingen en sanitaire maatregelen opgesteld, zowel
internationaal (55) als nationaal (56), aangaande het verhandelen van en ziekten bij vissen.
Eveneens wordt op internationaal niveau getracht de biodiversiteit te verzekeren en
worden richtlijnen opgesteld ter bescherming van soorten en habitats (57). Nationaal
gezien blijft de wet van 1 juli 1954 op de riviervisserij de basisreglementering. Deze wet
is het uitgangspunt voor diverse uitvoeringsbesluiten die in het Vlaamse Gewest regionaal
van toepassing zijn en waarvan het Besluit van de Vlaamse Executieve van 20 mei 1992
tot uitvoering van de wet van 1 juli 1954 op de riviervisserij de belangrij kste is. Een
ontwerpdecreet op de visserij in de binnenwateren werd voorgelegd aan de bevoegde
minister.
Het oprichtingsbeleid van het Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer (Besluit van de
Vlaamse Executieve van 13 maart 1991) definieert de taken van het Instituut wat betreft
onderzoek rond zoetwatervisserij (54).

3.4. Financiële middelen
Sinds 1954 put de visserij uit het Visserij fonds (35 miljoen frank) voor akties van de
provinciale visserij commissies en het Centraal Comité.
Daarnaast staat het MINA- fonds in voor financiële ondersteuning bij allerlei initiatieven
inzake de visserij.

3.5. Doelgroepen
Hieronder volgt een lijst met doelgroepen die rechtstreeks of onrechtstreeks de visserij
kunnen ondersteunen.

3.5.1. Waterbeheerders
• kwantiteit:
- Administratie Waterinfrastructuur en Zeewezen
Landelij ke Waterdienst
Vlaamse Openbare Instellingen in verband met de scheepvaart
Provinciale Technische Diensten
gemeenten
Dienst Polders en Wateringen
• kwaliteit:
- Bestuur Algemeen Milieubeleid
- Bestuur Milieu-inspectie
- Bestuur Milieuvergunningen
- Vlaamse Milieumaatschappij
- Aquafin
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3.5.2. Visstandsbeheerders
- Provinciale Visserij commissie
- Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer
- Visserij dienst

3.5.3. Viskwekers
- Beroepsviskwekers en leveranciers
- Viskwekerijen van het Vlaamse Gewest
(Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer, Visserij dienst, Provinciale Visserij commissie)

3.5.4. Wetenschappelijke instellingen
-

RUG
UIA
KUL
Instituut voor Natuurbehoud
Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer
Instituut voor Zeewetenschappelijk Onderzoek
Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen
Nationale Plantentuin
e.d.

3.5.5. Mandatarissen, beleidsmensen
- De Besturen en Diensten van het Departement van Leefmilieu en Infrastructuur
- Vlaamse Hoge Raad voor de Riviervisserij
- Centraal Comité van het Visserij fonds

3.5.6. Verenigingen
- Hengelsportorganisaties:
- Jeugd- en natuurverenigingen
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4. ACTIEPLAN VAN DE BINNENVISSERIJ

4.1. SitueriDg vaD het actieplaD iD het Datuurbehoudsbeleid (48)
ID dit hoofdstuk wordeD de eigenlijke actieplaDDeD voor de periode vaD 1994-1996
besprokeD. De doelgroepeD die bereikt moeteD wordeD, werdeD iD hoofdtuk 3 behaDdeld.
Op deze maDier oDtstaat eeD sterkere biDdiDg tusseD het ideële eD het CODcrete aspect vaD
de plaDDiDg.
ID vele iDternationale verklariDgeD, o.m. iD het rapport "Our CommOD Future" van de
World CommissioD OD EnviroDment aDd Development, in het door de InternatioDal Union
for ConservatioD of Nature and Natural Recources (I.U.C.N.) in 1980 uitgebrachte "World
CODservatioD Strategy" eveDals tijdeDs de CODferereDtie vaD de VereDigde Naties over
Milieu eD oDtwikkeliDg (UNCED) iD 1992, wordt Datuurbehoud als een esseDtiële
bestaaDsvoorwaarde erkeDd.
TijdeDs deze laatste cODfereDtie werd eeD actieplaD opgesteld, "AGENDA 21" genaamd,
dat eeD wereldwijd werkprogramma voor de iDternatioDale gemeenschap vormt voor de
periode Da 1992.
Ook biDDeD de Europese Gemeenschap is Datuurbehoud eeD belangrijke doelstelliDg. In
haar vijfde Milieu-actieprogramma stelt de Commissie vaD de E.G. oDder meer dat de
Gemeenschap al haar invloed moet aanwenden om "eeD duurzame oDtwikkeliDg eD de
eerbiediging vaD de gemeeDschappelijk Datuurlijke rijkdommeD te stimulereD". Daarom zal
tijdens het Vijfde Actieprogramma prioriteit worden gegeven aan diverse actiegebieden in
de eerste plaats aaD eeD duurzaam beheer vaD de Datuurlijke hulpbroDDen: bodem, water,
DatuurgebiedeD eD kuststrekeD.
De maatregeleD vaD het Europees actieprogramma moeteD steuDen op de drie
hoofddoelstelling van een wereldstrategie voor natuurbehoud:

I
I

- de instandhouding van de essentiële ecologische processeD en levensondersteunende
systemen;
- de instaDdhouding van de genetische verscheidenheid;
- het verantwoord gebruik vaD soorteD en ecosystemen.
De Raad van Europa heeft het jaar 1995 uitgeroepen tot een Europees jaar voor het
natuurbehoud, waarbij:
- de situatie vaD de natuur iD Europa zal onderzocht wordeD, vij fentwintig jaar na het
eerste Datuurbeschermingsjaar 1970;
- het belang van het Datuurbehoud ook buiten de reservaten zal worden gericht op het
natu urbehoud;
- de aaDdacht vaD de lokale besturen zal worden gericht op het natuurbehoud.
BiDneD deze algemene principes moet de binnen visserij zij n verantwoordelij kheid
opnemen en het nodige doen voor het behoud, het herstel en de ontwikkeling van de voor
Vlaanderen kenmerkeDde vissoorten, hun levensgemeenschappen en hun leefgebieden.
FUDdameDteel voor het beleid zijD de begrippen duurzaamheid en kwaliteit.
Duurzaamheid of duurzame ontwikkeliDg kan worden omschreven als eeD ontwikkeling
waarbij in de huidige behoeften wordt voorzien zonder het vermogen inzake
behoeftenvoorzieDing van de toekomstige generaties iD gevaar brengen. Vertaald naar het
natuurbehoud betekent duurzaamheid het handhaven of het scheppen van een
milieukwaliteit die een blij veDd Dormaal en ecologisch verantwoord functioneren van de
betreffeDde iDdividuen en systemen garandeert.
Het aspect kwaliteit voor de binnenvisserij verwijst enerzijds naar de instandhouding van
de eigen planten, dieren en gemeenschappen in een normale samenstelling, anderzijds naar
een verhoging van de soortdiversiteit en de uitbouw van het biotoop.
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Voor de visstand hebben de begrippen duurzaamheid en kwaliteit betrekking op
respectievelijk een duurzame bevissing door ecologische inpasbaarheid en de kwaliteit van
visstand en biotoop.
De hoofddoelstelling van de binnenvisserij in Vlaanderen kan dan ook worden
gedefiniëerd als de handhaving, het herstel en de bevordering van een zo groot mogelij ke
aquatische biodiversiteit, met in standhouding van de ecologische processen en patronen
die gebaseerd zijn op de eigenheid van het Vlaamse milieu.

4.2. De doelstellingen
Vooraleer over te gaan tot het opstellen van actieplannen, wordt een overzicht gegeven
van de doelstellingen van de binnenvisserij in het natuurontwikkelingsbeleid. De
doelstellingen zullen worden weergegeven als thema's. Per thema worden een aantal
specifieke taakstellingen opgesteld en worden de doelgroepen tussen haakjes weergegeven.
Een verklaring van de gebruikte afkortingen wordt gegeven bij tabel 11 op pagina 64. In
deze tabel wordt per taakstelling de relatie gelegd met de doelgroepen.

4.2.1. Thema 1: Behoud c.q. herstel en ontwikkeling van de natuur- en landschapswaarden
van de binnenvisserij
Het doel van dit thema is te komen tot zichzelf instand houdende populaties in de diverse
watertypen. De streefbeelden zijn gericht naar een maximale aquatische biodiversiteit die
kan bereikt worden door een planmatige aanpak van de diverse problemen hieromtrent.
Voor elke taakstelling staan het bereiken en/of het behoud van een goede waterkwaliteit,
een grote structurele diversiteit van de waterloop en natuurlijke visgemeenschappen
centraal (duurzaam ecosysteem).
Taakstelling a. Wateren van het rivierstelsel: streefbeeld vormen de oorspronkelij ke
vispopulaties van deze wateren (ecologische inpasbaarheid)
• grote rivieren: bijvoorbeeld Schelde, IJzer, Grensmaas
• beken: bijvoorbeeld Hallerbosbeek, Zwalm, Nete, Mark, Martje vaart,
Kemmelbeek
• oude meanders: Yzer, boven-Schelde, Leie-armen
Taakstelling b. Functionele wateren, gegraven: streefbeelden vormen de vissen van
stilstaande wateren
• kanalen: bijvoorbeeld Albertkanaal, Kempisch kanaal, Kanaal Leuven-Mechelen,
Kanaal Nieuwpoort - Duinkerke, Moerdij kvaart
• polderwaterlopen: Grote Beverdijk, Steengracht, Kromme Gracht
Taakstelling c. Stagnante wateren, gegraven: streefbeelden vormen de vissen van
vij vergemeenschappen
• meren en plassen
• zand-, grind-, en kleigaten: bijvoorbeeld Schulensmeer, Meer van Rotselaar,
Roksem
Taakstelling d. Brakke en zoute wateren
• kreken
• getijdewateren: bij voorbeeld Zeeschelde
• kanalen: bijvoorbeeld Boudewijnkanaal, Antwerpse havendokken, Leopoldskanaal,
Plassendalevaart
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4.2.2. Thema 2: Behoud
levensgemeenschappen

en

ontwikkeling

van

de

autochtone

visfauna

en

hun

Het doel van dit thema is te komen tot duurzame, natuurlijke visbestanden, zowel op
soortniveau als op het niveau van visgemeenschappen.
Taakstelling a. Wettelijk beschermde vissoorten
Taakstelling b. Bedreigde vissoorten
Taakstelling c. Behoud en herstel van de visbestanden, verhogen van de biodiversiteit
• aanduiden van prioritair te beschermen beken en rivieren (lBW, IN, ZWVD,
PVC, HRRV)
• inventarisaties: gegevensbank rond zoetwatervissen, Meetnet Zoetwatervis (lBW,
ZWVD, PVC)
• gecontroleerde (her)introductie van vissoorten (lBW, ZWVD, PVC)
• Wet op de Binnenvisserij: vermijden van overbevissing,
visvergunningsvoorwaarden (HRRV, WB)

4.2.3. Thema 3: Bereiken van een ecologisch verantwoorde milieu kwaliteit ten behoeve van
de binnen visserij
Het doel van dit thema is aan te geven welke maatregelen bijdragen tol hel bereiken van
zichzelf instand houdende vispopulaties met grote diversiteit, eigen aan de verschillende
waterlooptypen.
Milieukwaliteit heeft een tweevoudige betekenis: zowel de waler- en bodemkwalileil, als
de ecologische kwaliteit van de waterlopen moeten in beschouwing worden genomen.
Bij het behoud en het ontwikkelen van natuurwaarden moet er rekening worden gehouden
met de maatschappelij k gewenste gebruiksfuncties. In de meeste waterlopen is, door de
intensiteit van de verschillende gebruiksfuncties, ecologische natuurlij kheid niet meer
bereikbaar. Afhankelijk van de keuze van de functie kan een maximaal niveau van
biologische natuurlij kheid worden nagestreefd.
Taakstelling a. Aanduiden van prioritair te herstellen waterecosystemen (in functie van
het visbestand) (lBW, WB, IN, PVC). Het meeste belang wordt gehecht aan de
waterlopen die op dit ogenblik nog waardevol zijn, met betrekking tot zowel de
structurele als de biotische kenmerken.
Taakstelling b. Natuurtechnische maatregelen naar aanleg en investeringswerken
• herstel van de structurele diversiteit: herstel van meandering, maken van stroomkuilen patroon, creëren van een open verbinding tussen rivieren en nabij gelegen
waters (LW, VLM, PW, PTD, ZVD, IN, IBW, G)
• aanleg paaiplaatsen en natuurlijke en natuurtechnische oeververdediging,
vistrappen en visomleidingssystemen, visvriendelij ke pompsystemen en tegengaan
van habitatfragmentatie (LW, PTD, PW, advies IBW, IN, ZWVD, AWZ, G, VLM)
• aanleg en aankoop van bufferzones langs alle waterlop~n (LW, PDT, G, AWZ,
BNO, PW)
Taakstelling c. Natuurtechnische maatregelen naar beheer
• peilbeheersing en beheer van gemalen (pW, PTD, LW, Landbouw, BNO, AWZ)
• baggeren, slibruiming en kruidruiming en maaibeheer (PW, LW, PTD, G)
• beheer van zeesluizen (zilverpaling en glasaal) (AWZ, advies IBW, ZWVD)
• beheersplannen voor oevers en waterlopen (BNO, IN, IBW)
Taakstelling d. Herstel en behoud van de waterkwaliteit en kwaliteit van de
onderwaterbodem
• tegengaan van eutrofiëring, diffuse lozingen, micropolluenten, zware metalen
(VMM, BMI, BMV), vermijden van loodpollutie door sportvisserij

62

4.2.4. Thema 4: Maximale ecologische inpasbaarheid van de binnenvisserij bij
menselij ke activiteiten

de

Taakstelling a. Hengelsport en natuurbehoud (pVC, BNO, IN, !BW)
Taakstelling b. Multifunctioneel karakter van de waterlopen (scheepvaart, recreatie,
landbouw, drinkwatervoorziening)
Taakstelling c. Visteelt en verantwoorde herbepotingen (pVC, IN, IBW, ZWVD)

4.2.5. Thema 5: Vergroting van het maatschappelijk draagvlak van de binnenvisserij
natuurbehoud

10

het

Taakstelling a. Duurzame bevissing
• hengelwijzen
• visrecht
• hengelsport en de jeugd
• politionele controle
• aanduiding hengel- en natuurzones
Taakstelling b. Maatregelen in verband met andere vormen van waterrecreatie Uetski's,
speedboten, waterscooters, kajak en jachten)
Taakstelling c. Educatie
• educatie en sensibilisering ten behoeve van de bevolking, de jeugd en de
hengelaars
4.2.6. Thema 6: Ondersteuning van de lokale acties ten behoeve van de binnenvisserij
Taakstelling a. Steun aan verenigingen die acties voeren rond herstelmaatregelen
(milieu vriendelij ke
oevers,
aanplantingen,
tegengaan
vervuiling)
(pVC,
natuurverenigingen en hengelsportverenigingen)
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Tabel 11: doelgroepen die instaan voor het bereiken van een ecologisch verantwoorde
milieukwaliteit inzake binnenvisserij

1

2

3

4

5

6

7

Streelbeelden

8

9

10

x

x

x

x

x

x

x

Biotoopbescherming

x

x

Prioriteitenkaart

x

x

Aanleg; investering (milieu)

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Milieubeheer
Beheer visbestanden

x

x

Soortbescherming

x

x

x

13

14

15

x

x

x
x

x

x

x

x
x

x

12

x

Wa terkwaliteitsbeheer
Wetgeving Visserij

11

x

1: Provinciale Visserij Commissie (pVC)
2: Zoetwater Visserij Dienst (ZWVD)
3: Hoge Raad van Riviervisserij (HRRV)
4: Provinciale Technische Dienst (PTD)
5: Dienst Polders en Wateringen (PW)
6: Landelijke Waterdienst (LW)
7: Gemeenten (G)
8: Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer (IBW)
9: Instituut voor Natuurbehoud (IN)
10: Bestuur Natuurbehoud en -ontwikkeling (BNO)
11: Bestuur Milieu-inspectie (BMI)
12: Bestuur Milieuvergunningen (BMV)
13: Vlaamse Landmaatschappij (VLM)
14: Vlaamse Milieu Maatschappij (VMM)
15: Administratie Waterinfrastructuur en Zeewezen (AWZ)
andere gebruikte afkorting in tekst: WB: Waters en Bossen
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x

x

4.3. Actieplannen

4.3.1. Brug naar het actieplan (48)
Bij het realiseren van de gestelde taken moet het beleid beschikken over de volgende
instrumenten:
- informatie-overdracht: met als belangrijkste onderdelen voorlichting, educatie en het
geven van goede voorbeelden
afspraken op basis van vrijwilligheid, zoals privaatrechtelij ke overeenkomsten,
bestuursakkoorden, convenanten
- financiële prikkels, waaronder subsidies en regulerende heffingen
- directe regulering via rechtstreekse voorschriften, decreten en besluiten
- andere vormen van regulering, zoals bijvoorbeeld specifieke zorgverplichtingen, regeling
van risico-aansprakelijkheid, verplichting inzake informatie, onderzoek, verantwoording
of verslaggeving

De instrumenten worden per taakstelling, zoveel als mogelij k per doelgroep, geëvalueerd
volgens de onderstaande beoordelingscriteria:
het principe "de vervuiler betaalt" of ruimer gesteld "gevolgen voor de natuurgebruiker";
doeltreffendheid en doelmatigheid;
economisch draagvlak;
budgettaire kaders;
nationaal en EG-beleid: met uitbreiding tot alle internationale verdragen en conventies
waarbij België betrokken partij IS;
- preventie;
- "stand -still" beginsel.
-

4.3.2. De actieplannen (48)
Een eerste stap voor het herstellen en beschermen van de vislevensgemeenschappen en hun
biotopen is het opstellen van streefbeelden. De streefbeelden voldoen zoveel mogelij kaan
de oorspronkelijke situatie (structuurdiversiteit, soortendiversiteit, waterkwaliteit) van de
waterloop. Een beeld van een natuurlij ke laaglandrivier kan gereconstrueerd worden aan
de hand van buitenlandse voorbeelden, historisch kaartmateriaal en door middel van
bodemonderzoek. De streefbeelden worden ondersteund door onderzoek naar de
kansrijkheid om het gestelde doel te bereiken.
Deze doelstellingen dienen te worden vertaald naar uitvoeringsplapnen.
Het aktie plan om vat zes hoofdacties onderverdeeld in deelacties. De hoofdakties zijn:
1. Streefbeelden en prioritair te behouden en te herstellen typen waterecosystemen in het
Vlaamse Gewest
2. Herstel van de milieu- en biotoopkwaliteit van de verschillende typen waterecosystemen
3. Behoud en ontwikkeling van de inheemse vissoorten en kennis van het natuurbehoud
4. Duurzame bevissing door ecologische inpasbaarheid
5. Verbreding van het instrumentarium van de binnenvisserij
6. Vergroting van het maatschappelijk draagvlak van de binnenvisserij
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Hieronder worden de verschillende actieplannen uitgewerkt. Elke actie behoort tot een
welbepaald thema en tot de taakstellingen die onder dat welbepaalde thema werden
besproken. De thema's worden bij elke hoofdactie vermeld. Enkele acties dienen gelet op
hun specifiek en vaak complex karakter ondergebracht te worden onder meerdere thema's.
De acties zelf worden weergegeven onder de vorm van een samenvattende fiche met een
beknopte toelichting en argumentatie.

4.3.2.1. Hoofdactie 1: Streefbeelden en prioritair te behouden en te herstellen typen
waterecosystemen in het Vlaamse Gewest
Thema 1. Behoud c.q. herstel en ontwikkeling van de natuur- en landschapswaarden van
de binnenvisserij
De kwaliteit van de Vlaamse beken en nVleren is de laatste decennia zeer sterk
achteruitgegaan. Voor een aantal waterlopen is de situatie minder drastisch met een zeer
aanzienlijke diversiteit aan (beschermde) vissoorten. Aanduiden van deze waterlopen en
streefbeelden zijn van primordiaal belang vooraleer over te gaan tot actie. Hieruit volgt
dat deze actie nauwe banden heeft met acties binnen de andere sectoren: water
(waterkwaliteit), natuur (ecologisch waardevolle waterlopen) en open ruimte
(waterkwantiteit). Dit brengt meteen een spanningsveld tot stand: de prioritair te herstellen
waterlopen zullen vanuit een visserijbiologisch, natuurbehoudskundig en recreatief
standpunt verschillen van deze waterlopen die vanuit de waterkwaliteitsdoelstellingen
zullen aangeduid worden. Ook de leemte aan onderzoek naar de oorspronkelijke,
natuurlij ke situatie van de waterlopen kan als belemmerend optreden.

Trtelactie

Streetbeelden en prioritair te behouden en te herstellen typen waterecosystemen
in het Vlaamse Gewest ~n functie van het visbestand)

Resultaat

Ontwikkelingsplannen voor de binnenvisserij in het Vlaamse Gewest die een
totaalvisie omvatten met betrekking tot streefdoelen en het herstel van de
waterecosystemen in functie van de visstand

Voltooid

1995

Kosten 1994

3.000.000 BEF

Budget

MINA·fonds

Actie 1994

Studie (1 jaar)

Deelresultaat

Streetbeelden en prioriteitenlijst. -kaart en methoden voor het herstel van de
verschillende typen waterecosystemen

Rapportage

2 maal per jaar aan de stuurgroep

Actieleider

Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer, Bestuur Natuurbehoud en -ontwikkeling,
Instituut voor Natuurbehoud

Aanspreekpunt

Afdeling zoetwatervisserij van Dienst Waters & Bossen

Verantwoordelijk

Bestuursdirecteur Bestuur Natuurbehoud en -ontwikkeling

Beslismomenten

Aanvang en einde van de studie
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4.3.2.2. Hoofdactie 2: Herstel van de milieu- en biotoopkwaliteit van de verschillende
typen waterecosystemen

4.3.2.2.1. Actie A: Studie
Thema 1. Behoud c.q. herstel en ontwikkeling van de natuur- en landschapswaarden van
de binnenvisserij
Thema 3. Bereiken van een ecologisch verantwoorde milieukwaliteit ten behoeve van de
binnenvisserij
Door het klassiek waterbeheer van de bevaarbare en de onbevaarbare waterlopen is de
structuurdiversiteit verloren gegaan. Het waterkwantiteitsbeheer gaat meestal ten koste van
de open migratiewegen voor tal van migrerende vissoorten en de teloorgang van de
waterrij ke en overstromingsgebieden. Structuurdiversiteit, open migratie wegen en
paaiplaatsen zijn echter noodzakelijk voor het in stand houden van vispopulaties en het
beheer van de visstand. Deze actie heeft als doel te komen tot waterlopen met een
structurele diversiteit die zoveel mogelijk de oorspronkelijke benadert, wat moet leiden tot
het instandhouden van de vispopulaties en het succesvol herintroduceren van soorten.
Gesteund op de prioriteitenlijst kunnen volgende waterlopen worden aangeduid:
- waterlopen die dringend herstel behoeven
- waterlopen die nog een grote structuurdiversiteit vertonen en waarvan bescherming
noodzakelij kis.

Titel actie

Herstel van de milieu- en biotoopkwaliteit van de verschillende typen
waterecosystemen - deel 1: studie

Resultaat

Via studies van pilootprojecten komen tot herstel van gehele of gedeeltelijke
waterecosystemen door:
• het verhogen van de structuurdiversiteit (pilootprojecten in verband met beekherstel)
• migratiewegen (studie naar knelpunten op niveau van het Vlaamse Gewest en het
suggereren van oplossingen en prioriteiten)
• paaiplaatsen in functie van de vissoort (onderzoek naar specifieke paaiplaatsen
voor bepaalde vissoorten)
• bufferzones (studie naar de noodzaak ervan, het opstellen van een aankoop- en
beheersprogramma)
• opstellen van beheersplannen voor waterecosystemen

.

Voltooid
Kosten 1994

7.500.000 BEF

Kosten 1995-1999

5 x 7.500.000 BEF

Budget

MINA·fonds

Actie 1994

Studieopdracht

Deelresultaat

Advies, inventarisatie

Rapportage

1 maal per jaar aan de stuurgroep

Actieleider

Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer, Instituut voor Natuurbehoud. Bestuur
Natuurbehoud en -ontwikkeling

Aanspreekpunt

Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer

Verantwoordelijk

Bestuur Natuurbehoud en -ontwikkeling

Beslismomenten

Bij opmaak van begroting
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Als eerste fase wordt een onderzoeksproject opgezet rond:
specifieke vereisten qua structuurdiversiteit van de vissoorten;
- kennis van migratieroutes;
- overbrugging van hindernissen;
_ geschiktheid van bepaalde paaiplaatsen voor welbepaalde vissoorten;
• verbetering van de waterkwaliteit in functie van de overleving van broed en jonge
vissen.

4.3.2.2. Actie B: Uitvoering
Thema 1. Behoud c.q. herstel en ontwikkeling van de natuur- en landschapswaarden van
de binnenvisserij
Thema 3. Bereiken van een ecologisch verantwoorde milieukwaliteit ten behoeve van de
binnen visserij
Deze actie volgt op de studieopdracht (opstellen van streefbeelden) en heeft als doel de
beschreven taken uit te voeren door natuurbouw en toepassingen van de pricipes van de
natuurtechnische milieubouw. Bij de uitvoering kunnen zich juridische problemen
voordoen. Zo kan er weerstand verwacht worden (bv. onteigeningen) van de aangrenzende
grongebruikers en eigenaars. De uitvoering van de pilootprojecten gebeurt best in het
kader van de bekkencomité's.

Trtelactie

Herstel van de milieu- en biotoopkwaliteit van de verschillende typen
waterecosystemen - deel 2: uitvoering

Resultaat

Via uitvoering van pilootprojecten komen tot herstel van gehele of gedeeltelijke
waterecosystemen door:

* het verhogen van de structuurdiversiteit (pilootprojecten in verband met beekherstel)
* migratiewegen

(studie naar knelpunten op niveau van het Vlaamse Gewest en het

suggereren van oplossingen en prioriteiten)

* paaiplaatsen in functie van de vissoort (onderzoek naar specifieke paaiplaatsen
voor bepaalde vissoorten)

* bufferzones (studie naar de noodzaak ervan, het opstellen van een aankoop- en
beheersprogramma)

* uitvoeren van beheersplannen voor waterecosystemen
Voltooid
Kosten 1994

10.000.000 BEF

Kosten 1995-1999

50.000.000 BEF

Budget

MINA-fonds

Actie 1994

Uitvoering pilootprojecten

Deelresultaat

Uitvoering pilootprojecten

.

Rapportage
Actieleider

Dienst Waters & Bossen

Aanspreekpunt

Dienst Waters & Bossen

Verantwoordelijk

Bestuur natuurbehoud en ontwikkeling

Beslismomenten

Bij opmaak van begroting
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4.3.2.3. Hoofdactie 3: Behoud en ontwikkeling van de inheemse vissoorten en kennis van
het natuurbehoud

4.3.2.3.1. Actie A. Inventarisatie van het visbestand, interpretatie en prioritair te
beschermen vissen en biotopen
Thema 2. Behoud
levensgemeenschappen

en

ontwikkeling

van

de

autochtone

visfauna

en

hun

De meeste van onze waterlopen bezitten een sterk verarmde visfauna. Om de ernst van de
verarming in te schatten en er daadwerkelijk iets aan te doen, zijn inventarisaties nodig
van de visbestanden in de verschillende typen waterlopen. De gegevens kunnen in een
gegevensbank gebracht worden. Het opvolgen van het herstel van visbestanden is een
nuttige methode bij het evalueren van lopende waterzuiveringsprogramma's. Hierdoor
heeft deze actie een duidelijke band met het indicatief programma water.

ITltel actie

Behoud en ontwikkeling van de inheemse vissoorten en kennis van het natuurbehoud deel 1

Resultaat

Inventarisetie (gegevensbank zoetwatervis), interpretatie en prioritair te beschermen
vissen en biotopen

Voltooid
Kosten 1994

2.000.000 BEF

Kosten 1995-1999

10.000.000

Budget

MINA·fonds, Vlaamse Milieumaatschappij

Actie 1994

Studie, meetnet

BEF

Deelresultaat
Rapportage

1 maal per jaar aan de stuurgroep

Actieleider

Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer

Aanspreekpunt

Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer

Verantwoordelijk

Bestuur Natuurbehoud en -ontwikkeling

Beslismomenten

Bij opmaak van begroting
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4.3.2.3.2. Actie B. Visteelt
Thema 2. Behoud
levensgemeenschappen

en

ontwikkeling

van

de

autochtone

visfauna

en

hun

De actie staat tussen de inventarisatie en de herbepoting in. Verdwenen soorten kunnen op
gesaneerde plaatsen, waar ze thuishoren, opnieuw geïntroduceerd worden via herbepoting.
Voor het uitzettingsprogramma is een goed georganiseerde visteelt nodig.

Trtelactie

Behoud en ontwikkeling van de inheemse vissoorten en kennis van het natuurbehoud·
deel 2

Resultaat

Visteelt

Voltooid
Kosten 1994

10.000.000 BEF

Kosten 1995-1999

5 x 7.500.000 BEF

Budget

MINA·fonds, VlSSerijfonds

Actie 1994

Teeltprogramma

Deelresultaat

Teelt van niet courante vissoorten

Rapportage

1 x per jaar aan de stuurgroep

Actieleider

Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer

Aanspreekpunt

Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer, Bestuur Natuurbehoud en -ontwikkeling

Verantwoordelijk

Bestuur Natuurbehoud en -ontwikkeling

Beslismomenten

Bij opmaak van begroting
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4.3.2.3.3. Actie C. Herintroductie en herbepoting
Thema 2. Behoud
levensgemeenschappen

en

ontwikkeling

van

de

autochtone

vis fauna

en

hun

Deze actie stelt als voorwaarde dat waterkwaliteit, structuurdiversiteit en migratiewegen
worden hersteld en dat er voldoende paai- en beschuttingsplaatsen voorzien zijn.
Via herbepoting worden typische, maar ook verdwenen vissoorten terug opnieuw
geïntroduceerd en bedreigde populaties aangevuld. Hierbij zullen de streefbeelden zoveel
mogelij k benaderd worden.
Het doel is te komen tot natuurlijke en zelfregulerende visbestanden zodat visuitzettingen
slechts als beperkte aanvulling dienen te gebeuren en éénmalig.

TItel actie

Behoud en ontwikkeling van de Inheemse vissoorten en kennis van het natuurbehoud deel 3

Resultaat

Herintroductie (vooral met betrekking tot natuurbehoud) en herbepoting (vooral
met betrekking tot de visseriD

Voltooid
Kosten 1994

15.000.000 BEF

Kosten 1995-1999

50.000.000 BEF

Budget

MINA-fonds, Visserijfonds

Actie 1994

Herintroductie,herbepoting

Deelresultaat
Rapportage

1 maal per jaar aan de stuurgroep

Actieleider

Bestuur Natuurbehoud en -ontwikkeling, Visserijfonds, Provinciale Visserijcomissie,
Centraal Comit?

Aanspreekpunt

Bestuur Natuurbehoud en -ontwikkeling

Verantwoordelijk

Bestuur Natuurbehoud en -ontwikkeling

Beslismomenten

Bij opmaak van begroting
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4.3.2.4. Hoofdactie 4: Duurzame bevissing door ecologische inpasbaarheid
Thema 4. Maximale ecologische inpasbaarheid van de binnenvisserij bij de menselijke
acti viteiten
De actie heeft tot doel te komen tot een duurzame bevissing op de beschikbare
hengelwaters voor een zo groot mogelij ke groep hengelaars en door toepassing van
uiteenlopende technieken zonder daarbij het milieu, de natuur en andere recreatievormen
in gedrang te brengen. Hierbij dient te worden gewerkt aan:
- bescherming van vissoorten;
- voorkoming van overbevissing;
- verbod op gebruik van bepaalde hengeltuigen;
- hengelvoorzieningen die de veiligheid van de hengelaar en de bereikbaarheid van de
hengelplaats bevorderen;
- maatregelen i.v.m. andere vormen van recreatie door zonering;
- veiligstellen van viswaters en hengelwijzen.

Titel actie

Duurzame bevissing door ecologische inpasbaarheid

Resultaat

Duurzame bevissing moet leiden naar maximale ecologische inpasbaarheid van het
hengelen in relatie tot het milieu- en natuurbehoud en tot andere recreatievormen.
De actie wordt onderverdeeld in 4 deelacties:

* relatie hengelwijze (oogstbeper1dng) en viswater (draagkracht)
* relatie hengelen en het milieu (waterkwaliteit en voederproblematiek)
* relatie hengelen en natuurbehoud en
* relatie hengelen en andere recreatievormen
Voltooid
Kosten 1994

1.500.000 BEF

Kosten 1995-1999

7.500.000 BEF

Budget

MINA·fonds, Visserijfonds

Actie 1994

Studie

Deelresultaat
Rapportage

1 maal per jaar aan de stuurgroep

Actieleider

Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer

Aanspreekpunt

Dienst Waters & Bossen

Verantwoordelijk

Bestuur Natuurbehoud en -ontwikkeling

Beslismomenten

Bij opmaak van begroting
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4.3.2.5. Hoofdactie 5: Verbreding van het instrumentarium van de binnenvisserij
Thema 6. Ondersteuning van de lokale acties ten behoeve van de binnenvisserij
Een aantal vissoorten is bedreigd door de achteruitgang van de milieukwaliteit en door
massaal afvissen. De noodzakelijke bescherming van vissoorten tegen eventuele verdere
achteruitgang zal zich uiten door de bescherming van ecosystemen. Voor een aantal
soorten is dit onvoldoende en is specifieke bescherming noodzakelijk.
De wet op de riviervisserij van 1 juli 1954 heeft bijgedragen tot een geregelde beoefening
van de zoetwatervisserij. Een aanpassing van deze wet dringt zich op m.b.t. het
Visserij fonds, de administratieve structuren en de Provinciale Visserij commissies.
Tegelijkertijd dient de gehele wet herzien te worden en geactualiseerd in overeenstemming
met de geregionaliseerde situatie. Het nieuwe ontwerpdecreet brengt enkele nieuwe
krachtlijnen naar voor in verband met het visrecht, de vistechnieken, internationale
overeenkomsten inzake het natuurbehoud en het Visserij fonds.

Titel actie

Verbreding van het instrumentarium van de binnenvisserij

Resultaat

Interne en externe integratie van de binnenvisserij op het niveau van beleid
wetgeving, administratieve structuren en financiering

Voltooid

1995

Kosten 1994
Kosten 1995-1999
Budget
Actie 1994

Decreet op de binnenvisserij

Deelresultaat
Rapportage

j

Actieleider

Bestuur Natuurbehoud en -ontwikkeling, Hoge Raad voor de Riviervisserij

Aanspreekpunt

Bestuur Natuurbehoud en -ontwikkeling

Verantwoordelijk

Bestuur Natuurbehoud en -ontwikkeling

Beslismomenten

1994
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4.3.2.6. Hoofdactie 6: Vergroting van het maatschappelijk draagvlak van de binnenvisserij
Thema 5. Vergroting van het maatschappelijk draagvlak van de binnenvisserij in het
natuurbehoud
Thema 6. Ondersteuning van de lokale acties ten behoeve van de binnenvisserij
De informatie over het geïntegreerd beleid inzake binnenvisserij is nodig gezien de
wijzigingen van de wetgeving en de richtlijnen. Hierbij wordt gedacht aan sensibilisering
en educatie ten behoeve van de bevolking, de jeugd en de hengelaar. Ook is een meer
professionele opleiding voor het personeel belast met het toezicht en voor de
hengelorganisaties die het beleid inzake binnenvisserij ondersteunen een belangrijk
hulpmiddel.

Titel actie

Vergroten van het maatschappelijk draagvlak van de binnenvisserij

Resultaat

Sensibilisering en educatie op 2 niveaus: professioneel en ten behoeve van het
grote publiek en bepaalde doelgroepen

Voltooid

1995

Kosten 1994

1.500.000 BEF

Kosten 1995-1999

5.000.000 BEF

Budget

MINA-fonds, Visserijfonds

Actie 1994

Onderzoek naar de behoeften

Deelresultaat
Rapportage
Actieleider

Bestuur Natuurbehoud en -ontwikkeling

Aanspreekpunt

Afdeling zoetwatervisserij binnen Dienst Waters & Bossen

Verantwoordelijk

Bestuur Natuurbehoud en -ontwikkeling

Beslismomenten

Bij opmaak van begroting
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Bijlage 2. Fysica-chemische waterkwaliteit (1992) (VMM)

Bijlage 3. Bestemming van de waterlopen in bet Vlaamse Gewest (VMM)

Bijlage 4. Pompgemalen in het Vlaamse Gewest (18)
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Bijlage 5. Lijst van vissoorten van onze Vlaamse waterlopen en kanalen en waarop de
wetgeving van toepassing is (49)
ASTACIDAE
Europese rivierkreeft. Astacus astacus
Amerikaanse rivierkreeft. Orconectus limosus
PETROMYZONIDAE
beekprik. Lampetra p/aneri (Bloch 1784) B
rivierprik. Lempetra f/uviatilis (Linnaeus 1758)
zeeprik. Petromyzon marinus (Linnaeus 1758)
ACIPENSERIDAE
steur. Acipenser sturio (Linnaeus 1758) !B
CLUPEIDAE
elft. A/osa a/osa a/osa (Linnaeus 1758) !B
fint. A/osa fallax fallax (Lacépède 1803) !
ANGUILLIDAE
paling. Anguilla anguilla (Linnaeus 1758)
ESOCIDAE
snoek. Esox lucius (Linnaeus 1758)
UMBRIDAE
Amerikaanse hondsvis. Umbra pygmaea (De Kay 1842) •
COREGONIDAE
houting. Coregonus oxyrhynchus (Linnaeus 1758) !B
grote maraene. Coregonus lavaretus (Linnaeus 1758) B
SALMONIDAE
Atlantische zalm. Salmo sa/ar (Linnaeus 1758) B
zeeforel. Sa/mo trutta trutta (Linnaeus 1758)
beek forel. Sa/mo truua trutta m. fario (Linnaeus 1758)
regenboogforel. Salmo gairneri (Richardson 1836) •
beekridder. Salvelinus a/pinus (Richardson, 1836)
bron forel. Sa/velinus genitalis (Mitschell 1815) •
OSMERIDAE
spiering. Osmerus eper/anus (Linnaeus 1758) !
THYMALLIDAE
vlagzalm. Thymallus thymallus (Linnaeus 1758) ! B
CYPRINIDAE
brasem. Abramis brama (Linnaeus 1758)
alver. A/burnus a/burnus (Linnaeus 1758)
roofblei. Aspius aspius (XXXX) ·B
barbeel. Barbus barbus (Linnaeus 1758)
kolblei. Blicca bjoerkna (Linnaeus 1758)
kroeskarper. Carassius carassius (Linnaeus 1758) .?
goud vis. Carassius auratus auratus (Linnaeus 1758) •
giebel. Carassius auratus gibelio (Linnaeus, 1758)
sneep. Chondrostoma nasus (Linnaeus 1758)
Chinese gras karper. Ctenopharyngodon idella (Valenciennes 1844) •

karper. Cyprinus earpio (Linnaeus 1758)
riviergrondel. Gobio gobio (Linnaeus 1758)
zilverkarper. Hypophtalmiehthys molitrix (Valenciennes 1844) *
grootkopkarper. Hypophthalmiehthys nobilis
vet je. Leueaspius delineatus (Heckei 1842) B
kopvoorn. Leuciseus eephalus (Linnaeus 1758)
winde. Leuciseus idus (Linnaeus 1758)
serpeling. Leuciseus leuciseus (Linnaeus 1758)
elrits. Phoxinus phoxinus (Linnaeus 1758)
bittervoorn. Rhodeus sericeus (Bloch 1782) B
blankvoorn. Ruti/us rutilus (Linnaeus 1758)
rietvoorn. S eardinius erythrophthalmus (Linnaeus 1758)
zeelt. Tinea linea (Linnaeus 1758)
COBITIDAE

kleine modderkruiper. Cobitis taenia (Linnaeus 1758) B
grote modderkruiper. Misgurnus fossilis (Linnaeus 1758)
bermpje. Noemaehei/us barbatulus (Linnaeus 1758) B
ICTALURIDAE

bruine Amerikaanse dwergmeerval. Ieatalurus nebulosus (Le Seuer 1819) *
zwarte Amerikaanse dwergmeerval. Ieatalurus melas (Rafinesque 1820) *
SILURIDAE

Europese meerval. Si/urus glanis (Linnaeus 1758) *?B
GADIDAE

kwabaal. Lota lota (Linnaeus 1758) !
ATHERINIDAE

koornaarvis. Atherina presbyter (Cu vier 1829)
kleine koornaarvis. Atherina boyeri (Risso 1810)
GASTEROSTEIDAE

driedoornige stekelbaars. Gasterosteus aeuleatus (Linnaeus 1758)
tiendoornige stekelbaars. Pungitius pungitius (Linnaeus 1758)
COTTIDAE

rivierdonderpad. Cottus gobio (Linnaeus 1758)
CENTRARCHIDAE

zonnebaars. Lepomis gibbosus (Linnaeus 1758) *
zwarte baars. Mieropterus dolomieu (Lacepède 1802)
forelbaars. Micropterus salmoïdes (Lacepède 1802)
steenbaars. Osmerus eperlanus. (Rafinesque 1820)
PERCIDAE

pos. Gymnocephalus cernua (Linnaeus 1758)
baars. Perca fluvialilis (Linnaeus 1758)
snoekbaars. Stizostedion lucioperca (Linnaeus 1758) *?
MUGILIDAE

dunlipharder. Liza ramada (Risso 1926)
diklipharder . Chelon labrosus (Risso, 1926)
GOBIIDAE

brakwatergrondel. Gobius microps (Kröyer 1838)

PLEURONECTIDAE

bot. Platichthys flesus (Linnaeus 1758)

• = ingevoerd
.? = vermoedelijk ingevoerd
! = uitgestorven
B = beschermde vissoorten opgenomen in de conventie van Bern

Bijlage 6. Resultaten van de ecologische inventarisatie en visserij biologische kartering
PROVINCIE ANTWERPEN
Benaming Viswater
Achterste Nete
Breiloop
Daelemansloop
Desselse Nete
Voorste Nete
Witte Nete
Zwarte Nete
50llaak I Molenbeek
Kleine Beek
Tappelbeek
Kleine Nete
Klein Neet je
Looier.dse Nete
Merksi<e
Balense Gracht
Grote Nete
Zeep loop
Zwanebeek
Laarse Beek
Platte Beek
Albertkanaal
Kanaal Herentals - Bocholt
Kanaal Dessel - Kwaadmechelen
Kanaal van Beverlo
Havendokken Antwerpen
Krac;enweel
Broek
Netekanaal
Kar.aal Dessel - Schoten
Colateur
Vaartjes te Postel
Bree'len
De Bocht
ElO Put Minderhout
w:':np
Ant:'tankkanaal

Norm
+

-

+

ZG
ZG
ZG
ZG

-

"G

-

G

-

ZG

-

G

-

G

-

G
G
G.
ZG

+

G
G

-

G

-

G

-

TW

1

?

1

?

ZG
G
TW
K
ZO

= Zeer Goed

+

Goed
= Twijfelachtig
Kritiek - or.c;unstig
Zeer Ongunstig

?

PROVINCIE LIMBURG
Ber.3lIIing Viswater
DOl1'lJnei
Aabeek
Zwarte Beek
Bezoensbeek
Bollisserbeek
Busselzijp
Gielisbeek
Itterbeek
Munsterbeei<
Krom.beek
War!llbeek
Ouäe Beek
Wijshagen=eek
Ziepbeek
Zatendaalbeek
Watering Lommel
Zanderbeelo:

G/TW

-

G

-

'1"0'1

-

G

Vrietselbee~

Oude Maas
Lossing Bree
Voer
Ber-lijn
Zuidwillemsvaart
Grensscheide:tde Maas
Z...,art Water

-

'l'W

+

G/'l'W
G

-

G/'l'W

-

G/'1"1I

1

G

?

?

+

G

G/'l'W
G/'l'W
'1"..

G
'l'W

Mark

'1"..

Ee:teden Nete
PROVINCIE BRABANT (Vlaams)
Benaming Viswater
Laakbeek
Leigracht
Winge
Molenbeek I Bierbeek
Hallerbosbeek I ~Ieerbcek
Voeren Vijvers
Nethen
Yss~ of Yse
Hollakenbeek
Kleine Gete
Grote Gete
Kanaal Brussel - Charleroi
Willebroekse Vaart
Dijlekanaal
Gete
Velp

LEGENDE:

-

Mark
Bijri~~eren

Eval.

K

Norm

Eval.
TW
TW
TW
TW
ZG
'Th'
'1"'"

'Th'
'Th'
'Th'

K
Til

K

TW
K
?

'1"11

Schul.ens;neer

-

- Eochelt

PROVINCIE WEST-VLJl.ANDEREN
Benaming Viswater
Jabbeekse Beek
Vleterbeek
Kasteelbeek
Blankaartvijver
•
Oude Leie (Wielsbekel
Oude Leie (St. Baafs Vijvel
Oude Leie Schoendale Bocht
Oude Schelde (Kerkhovel
Ijzer
Kanaal Ieper - Ijzer
Kanaal Bossuit·· Kortrijk
Kanaal van Roeselare naar de Leie
Kommen te Roeselare
Kanaal Brugge - Sluis
Boudewijnkanaal
Peserl:eek
Boezingegracht
Houtensluisvaart
Ster.ensluisvaart
I.angge leed

Eval.
G
G

-

'Th'

?

G

-

G

?

G

-

G

-

G
G

?

G/T<I

-

-

-

G

G
G
'1"<1

?

G

?

G/T-l

?

G

-

'1"<1

?

?

-

'1""/

-

-

G
G

T-l
G

?

?

-

T,/

-

Kanaal Br:'egden
'\l!::ertka:taal
K.ir.aal He=entals

Norm

waterk'-Ialiteit
voldoet
aan de normen
waterk"-Ialiteit
voldoet niet:
aan de normen
geen bepaling b

-

'Th'

T''/
T'-l

Norm

Eval.

?

'Th'

G

'Th'

TW
TW
TW
K

T'w
T-l
TW
'Th'
K

ZO
TW
K

T'tI

TW
'1"<1
'1"<1
K

Bijlage 7. De belangrij ate opeabare viswaters ia het Vlaamse Gewest waar mag gevist
wordea met het staatsvisverlof (43)
I
WATERLOPEN

NAAM VAN DE WATERLOOP

1
STILSTAANDE WATERS

BEVISDARE GEDEELTEN

NAAM VAH HET WATER

OPPERVLAKTE

Schulens Mcer
RiYierenhof te Deurne
Breeven Ie Bornem
Zuidwillemsvaart
Walcmbroek te Niel
ganse lengte
Het Broek te Willebroek (Blaasveld)
Kanaal Briegden-Neerharen
SpildoornYijver te Mechelen (Walem)
van de grens tussen de provincies
AlbertkanaaI
Weerdsc vijver te Zemst (Weerde)
Luik en ümburg tot de
Torenvijver te Halle (Lembeek)
Antwerpse haven
Oude Durmearm Ic Hamme
ganse lengte (van het
Kanaal Dessel-Kwaadmechelen
Vijver te Lokeren (Daknam)
Albertkanaal af tot het kanaal
Oude Denderarm te Dendermonde
Bocholt-Herentals)
Staatsbos Berlare
Puyenbroek te Wachtebeke
ganse lengte
Kanaal van BeverIo
. Oude arm van de Moervaart
ganse lengte (van de
Kanaal Bocholt-Herentals
Vijver te Oostakker
Zuidwillemsvaart af tot het
Abdijvijvcr Ic Geraardsbergen
Albertkanaal)
Gavers te Geraardsbergen
ganse lengte (van het kanaal
Oude Scheldearm Ic Avelgem-Kluisbergen
Kanaal Dessel-Turnhout-Scholen
Bocholt-Herenlals af tot aan het
(Kerkhove)
A1bertkanaal)
Oude Scheldearm "Schijlleput" IC Kluisbergen
(Berchem)
ganse lengte (van hel
Netekanaal
Oude Scheldearm "Meersc" Ic Kluisbergen
Albertkanaal tot de Benedennetc)
Oudenaarde (Berchem)
ganse lengte
Oude Scheldearm te Worlegem-Pelegem
Doortocht vai üer
(Elsegem)
van Leuven tot Balteisas
Kanaal Leuven-Dijle
Oude Scheldcarm ....cl Anker" IC Worlegemvan het Kanaaldok ar tol
S.:helde-Rijnverbinding
Pelegem
de Belg.-Neder\. grens
Oude Scheldearm "Het Veer" Ic Oudenaarde
van de Boudewijnsluis af tot
(Melden)
Beneden-Schelde
de Belgisch-Nederlandse grens
Oude Scheldearm Nederename IC Oudenaarde
(Ennme-Eine)
vnn de Trl!zignieshrug
V.:rlllkking van hel Zc:eknnnni
Oude Scheldearm "Rijsselberg en Heuvel"' te
(Verbrande
Brug)
ar
lol
de
Zenne
te Vilvoorde
Oudenaarde (Heurne)
van het sas te Halle (Lembeek) af
Oude Scheldearm "Blarewater" IC Nederzwalm
Kanaal Charleroi-Brussel
tot aan de grens tussen Ruisbroek
Oude Scheldearm "Spelick raai" Ic Zingcm
en Anderlecht
Oude Scheldearm "Mesure" te Zingcm
van de dijk te Lokeren ar
Oude Scheldearm Ic Zwalm (Meilegcm)
Durme
lOl de Spielterburg (Daknam)
Oude Scheldearm "Kriephoek" Ic Nazarelh
(Eke-Semmerzake)
van de Spiellerbrug af lot
Moervaart
Oude Schelde arm Teiriinckpul Ic Gavere
het kanaal van SIckene
(Vursle-Melsen)
van de dam te Moerbeke ai
Oude Scheldearm "'I Doornbammeke" te De PiIc
Zuidlede
tot aan de Moervaan
(Zcvergem)
Oude Schcldearm "Zonnepulje" en "Klein
van
de
Draaiputbrug
Langelede
Zonnepuljc" te Gent (Zwijnaarde)
(Wachtebeke) tot Sluize
Walersportbaan Ic Genl
van
oorsprong
tot
de
Noordzee
Kanaal Zelzale-Noordzee
Pullen van Malen Ic Genl
(Zeebrugge)
(LeopoldskanaaI)
Hel Leen Ic Eeklo
ganse lengte
Oude Leiearm tc Ooigem-Desselgem
Kanaal Brugge-Sluis
Oude Leiearm "Schoendalebocht" Ic Wielsbeke
ganse lengte
Kanaal Plasscndale-Nieuwpoort
(St.-Baars-Vijve)
van Moerdijk tot Snaaskerke
Oude Leiearm Ic Wielspeke (St.-Baars-Vijve)
MoerdijkkanaaI
ganse lengle
Oude Lciearm "Sisput" Ic St.-Eloois-Vijve
Kreek van Nieuwdamme
Oude Leiearm Ic Zulte
ganse
lengle
Oude Veurnevaart
_Oude Lciearm te Deinze (GoIIer)
ganse lengle
Oude Leiearm Machelenput Ic Zulle (Machelen)
Aneidingskanaal van
Oude Leiearm te Deinze (Grammene)
Veurne-Ambacht
van Nieuwpoorl.tot·
Oude Leiearm "Vossc:larepul" Ic Deinze (Aslene)
Kanaal Nieuwpoort-Duinkerke
de Delgisch-Franse grens
Slaalsbos "Waggelwater" Ic Brugge
Grole Bassin Ic Roeselare
Kanaal Veurne - Sinl-Winoxbergen van Veurne tot de Franse grens
Kleine Bassin Ic Roeselare
ganse lengte
Oude Maas Ic Dilsen
Lokanaal
ganse lengte
Oude Maas te Slokkem
De IJzer
Oude Kanaal IC Bocholl
ganse
lengte
KaDaal leper-Uzer
Oud Kanaal te Necroeleren
van Roeselare tot Ooigcm
Kanaal Roesclare-Leie
Oud KaDaal te Bree
ganse lengte
Oud Kanaal Lanklaar
KaDaal Kortrijk-Bossuit
Oude Dender Ic Dendermonde
van de grens lusscn Henegouwen
Dender
Oost-Polderbeek Ic Sinl-Jans-in-Eremo
en Oost-Vlaanderen lot het sas
Hollandergal Ie Sinl-Laureins
van Geraardsbergen
PUI Joos Ic Lokeren
Ic Geraardsbergen (Viane)
De Volharding te Rijkevorsel
Mark
Antilankkanaal Ie Brasschaal
ganse Icngle
Kanaal Brugge-Zeebrugge
Bla:umeersen te Genl
gansc lengte
Kanaal Genl-Oostende

Maas tussen Belgi! en Nederland

van Lanaken tot

KiDrooi (KcsscDich)
ganse lengte in Belsi!

160,OOha
4,40 ha
7,10 ha
14,20 ha
10,00 ha
14,40 ha
13,93 ha
0,35 ha
16,00 ha
1,00 ha
0,46 ha
30,00 ha
28,00 ha
1,88 ha
2,60 ha
0,10 ha
20,00 ha
2,10 ha
1,85 ha
1,25 ha
2,25 ha
5,50 ha
1,90 ha)
1,60 ha

0,65 ha
0,90 ha
1,50 ha
1,60 ha
3,50 ha
3,61 ha
0,98 ha

1,90 ha
0,75 ha
en 0,30 ha
30,00 ha
0,85 ha
7,31 ha
2,50 ha
1,50 ha
6,25 ha
0,25 ha
4,64 ha
6,31 ha
3,84 ha
18,35 ha
23,50 ha
1,93 ha
5,35 ha
1,60 ha
3,00 ha
2,00 ha
2,50 ha
3,00 ha
1,00 ha
4,50 ha
3,50 ha
13,00 ha
12,00 ha
1,00 ha

11,00 ha
20,00 h.a

Hengel

Aas

Plaats

Water

Werphengel
met molen
(actief trollend)

Kunstaas
(Spinner, plug of lepel)
Dode aasvis

Oever, boot
wadend

Rivier, Kanaal
Meer, Estuarium

Beviste soorten
Snoek, Snoekbaars, Baars,
Beekforel, Kopvoorn, ...

_.

.....;-tl:I
OQ
~

00

Werphengel
met molen
(lijn met dobber)

Levende aas vis

Oever, boot
wadend

Rivier, Kanaal
Meer, Estuarium

Snoek, Snoekbaars, Baars,
Beekforel, Kopvoorn, ...

<:

0
0

...

cs

lil
lil

Werphengel
met molen
(op de bodem met
strakke of losse lijn)

Dode aasvis
Aardworm
Aardappel, Boilies
Brood

Werphengel
Dode aasvis
met reel
Zeeduizendpoot
(of molen)
Zeepier
(op de bodem met strakke lijn)

Oever, boot

Rivier, Kanaal
Meer

Paling, Baars, grote Cypriniden

a

....
Cl>

~

CS"

~

cs

OQ
~

Oever, kade
pier

Estuarium

Paling, Zeebaars, platvissoorten

.....!.
N

_.

~

cs
cs

...

~

Vliegvishengel

Vaste hengel

Natte of droge vlieg

Wadend, oever,

Levend aas
Oever, wadend
(Aardwormen, Insektenlarven)
boot

Rivier, Meer

Rivier, Kanaal
Meer

Beek- en Regenboogforel, Serpeling,
Winde, Rietvoorn, Kopvoorn

;....
tD'

....0
....

karperachtigen, Baars, Pos,
Paling, Forel

e.
a~

karperachtigen

....

~

~.

Vaste hengel

Vaste hengel
al peurend
Kruisnet

Cl>

Niet -levend aas
Oever, wadend
(Tarwe, kempzaad, brooddeeg,
boot
aardappel, ...)
Klosje aardwormen

Oever, boot

Rivier, Kanaal
Meer

~

<

(j;'
Cl>

0

Polderwaterloop

Paling

0
.......
~

cs
~

cs

Boot, oever

Polderwaterloop
Estuarium

Paling, platvissen, ...

Polderwaterloop
Estuarium

Paling en andere vissoorten

e.

~

CS"

~

1:1

OQ

Fuik

~

'Ö

;-

lil
....
Cl>

