CURSUS

VISSTANDSBEHEER
VAK

•

PLANMATIG VISSTAN[)SBEHEER
B. Denayer

1995
·~

ROOFVIS

N1lrill~n

fqs f .Jitn
S vU•I~n
(~rbofJ.II~n

Opg~ost'

lOrJirn

· NUTRÎËNTfN

HACRO · FLORA

Educatief Bosbouwcentrum Groenendaal
in samenwerking met

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap
Departement LIN - AMINAL
Afdeling Bos en Groen - sectie Zoetwatervisserij
en

Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer
I.B.W. W .b. V. 8 . R. 95.18.
HET EBG WERD OPGERICHT DOOR DE VLAAMSE BOSBOUWVERENIGING EN HET CENTRUM VOOR PRIVE-BOSBOUW.
MET DE STEUN VAN HET MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP. DEPARTEMENT liN,
AMINAL. AFDELING BOS EN GROEN

CURSUS

VISSTANDSBEHEER
VAK

PLANMATIG VISSTANDSBEHEER
B. Denayer

1995

ROOFVIS

H A CP.0-

1/N [ RTEBRAT(fl

Nt/raten

Fosfi lrn
S vll ~ l 'n

Opçf'lo st •

z ovt~n

NUTRi!NTEH

~ l9 tn -tyto;l• nlc ton-

HACRO·FLORA

Educatief Bosbouwcentrum Groenendaal
in samenwerking met

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap
Departement LIN - AMINAL
Afdeling Bos en Groen - sectie Zoetwatervisserij
en

Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer
I.B.W. W.b. V. 8. R. 95.18.
HET EBG WERD OPGERICHT DOOR OE VLAAMSE BOSBOUWVERENIGING EN HET CENTRUM VOOR PRIVE -BOSBOU W.
MET OE STEUN VAN HET MINISTERIE VAN OE VLAAMSE GEMEENSCHAP , DEPARTEMENT LJN ,
AMINAL, AFDELING BOS EN GROEN

bt nlho s

Planmatig visstandbeheer
B. Denayer

Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer

1. Inleiding

De visstand is het basisbegrip waarrond het visstandbeheer wordt georganiseerd.
Hieraan wordt echter onmiddellijk toegevoegd dat de "visstand" en het
"visstandbeheer" geen op zichzelf staande begrippen zijn.
Onder visstandbeheer wordt verstaan het geheel van activiteiten die, binnen de
mogelijkheden van een water, gericht zijn op het handhaven of ontwikkelen van een
visstand welke in ecologisch evenwicht is.
Ecologie wordt gedefinieerd als de studie van de relaties tussen de abiotische (nietbiologische) en de biotische (plantaardige en dierlijke organismen) componenten van
het milieu. Het "milieu" omsluit in een brede context alle factoren die een invloed
kunnen uitoefenen op de overleving en de voortplanting van organismen (o .a. fysische
en chemische water- en bodemkarakteristieken, voedsel, andere organismen,
habitat, ... ). Vermits ook een eventueel recreatief of economisch gebruik van de
visstand een invloed uitoefenen op het visbestand vormen ook deze activiteiten een
onderdeel van het ecologisch evenwicht.
Hogergenoemde omschrijving van het visstandbeheer houdt dus in :
- dat bij het beheren van de visstand rekening wordt gehouden met overwegingen van
behoud, herstel, ontwikkeling en beheer van de natuur en het milieu van en langs
de wateren,
- vermits de mens een onderdeel vormt van de ecologische relaties zullen ook de
randvoorwaarden voor het gebruik (vangen of oogsten) van de visstand en dus ook
de gewenste visstand bij het visstandbeheer betrokken worden .
Zowel de visstand als de mogelijkheden en het kader waarin een visstandbeheer
uitgevoerd zal worden, zijn afhankelijk en worden bepaald door de plaatselijke milieuomstandigheden.
Door het complexe geheel van milieu-omstandigheden (o.a. waterkwaliteit, stilstaande
en stromende wateren, begroeiing, aanwezigheid van voedselorganismen en
antropogene beïnvloeding) wordt de visstandbeheerder geconfronteerd met
verschillende types van wateren met elk een specifieke visstand welke bovendien kan
evolueren in de tijd .
Veeleer dan het opstellen van klare en éénduidige beheerplannen voor specifieke
aquatische biotopen zal het cursuspakket "planmatig visstandbeheer" een werkwijze of
methodiek voorstellen om een concreet en praktijkgericht visstandbeheerplan op te
stellen. Het opstellen van het beheerplan en vervolgens het uitwerken in de praktijk
vergt een methode van logische, opeenvolgende stappen zodat van een georganiseerde
of planmatige aanpak kan gesproken worden .
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Teneinde de visstandbeheerder enige oriëntatiepunten aan te reiken wordt ingegaan op
enkele belangrijke begrippen als vertrekbasis voor het opmaken van het beheerplan.
Centraal bij het opmaken van een visstandbeheerplan staat de visstand, gesitueerd in
een bepaald biotoop, bij specifieke milieu-omstandigheden en welke al dan niet op een
bepaalde wijze gebruikt wordt (vb. recreatief hengelen). Een beknopte beschrijving van
biotooptypen (watergerichte benadering) en hierbij aansluitend de habitat evaluatie
procedure (visgerichte benadering) zijn centrale uitgangspunten bij het uitwerken van
het visstandbeheer. Naast het beschrijven van de algemene methodiek wordt ingegaan
op de integrale aanpak van enkele deelaspecten van het visstandbeheer, o.a. het
interpreteren van de waterkwaliteit en de problematiek rond vismigratie en
herbepoting. Tenslotte wordt een toelichting gegeven over een zeer specifieke vorm
van visstandbeheer in verbrasemde biotopen, m.n. het actief biologisch beheer. In
andere lessenpakketten van de cursus wordt nog meer gedetailleerd ingegaan op
specifieke onderdelen van belang in het visstandbeheer (o .a. vissoorten, aquatische
vegetatie, waterkwaliteit, natuurtechnische milieubouw, hengelsport en het beleid rond
aquatische biotopen).
In deze context van planmatig visstandbeheer evolueert de visstand van
ge(ver)bruiksgoed naar een te beheren kapitaalgoed, de hengelaar van louter
gebruiker van de visstand naar beheerder van het visbestand en zijn leefwereld, m.n.
het aquatische biotoop.

2. Het opmaken van visstandbeheerplannen.
2.1. Doelstelling en algemene methodiek.
Zoals in de inleiding aangegeven worden de hoofddoelstellingen van het visstandbeheer
georienteerd op de sociaal-recreatieve en de ecologische functie i.c. :
- Het duurzaam instandhouden en zo mogelijk optimaliseren van de bevissing.
- Het duurzaam behoudenlontwikkelen van de visstand (visstocks) rekening houdende
met het vrijwaren van de ecologische waterkwaliteit. Hierbij wordt de visstand
beschouwd als één van de componenten van het aquatische ecosysteem die interacties
heeft met andere componenten van dit systeem.
- Een planmatig visstandbeheer als een onderdeel van het integraal waterbeheer.

Teneinde de visstand op een water effectief te kunnen beheren is het in eerste instantie
noodzakelijk over de nodige informatie te beschikken. In de inventari satiefaze van het
visstandbeheerplan zal men daarom gegevens verzamelen over het viswater (het
milieu), de bevissing en de visstand.
Uitgaande van de bestaande toestand en gebruik makende van gegevens verkregen
tijdens de inventarisatiefaze zullen de doelstellingen opgemaakt worden met betrekking
tot de visstand, het viswater, het visserijkundig gebruik, het te voeren visstandbeheer
en de beleidsplanning, alsook het ruimte- en tijdskader waarin dit beheer dient gevoerd
te worden.
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Algemeen kan de werkwijze voor het uitwerken van een planmatig visstandbeheer,
worden omschreven volgens een logisch en opeenvolgend stappenplan (tabel 1) met
twee onderdelen : het basisbeheerplan en het operationeel plan.

Tabel 1 : Algemene methodiek van het planmatig visstandbeheer.
1° Inventarisatie faze
BASISBEHEERWat is er ?
PLAN
2° Doelstellingen faze
Wat wil men ?

OPERATIONEEL
PLAN

3° Actieplan 1 -Prioriteiten aflijning
Wat moet/kan er gebeuren ?
4 ° Actieplan 2 - Uitvoering
Wat doet men en hoe?
5° Actieplan 3 -Evaluatie I Terugkoppeling
Wat zijn de resultaten ?

Het operationeel plan vormt de uitwerking van het basisbeheerplan tijdens de
vooropgestelde planperiode.
Een planrnatig visstandbeheerplan wordt opgesteld voor een beheerseenheid op
initiatief van een beheercommissie. Afhankelijk van het planniveau kunnen dit zowel
afgesloten, aquatische biotopen zijn of grotere hydrografische systemen (hydrografisch
bekken, natuurlijke of kunstmatige wateren, wateringgebieden), welke in min of
meerdere mate aan externe beïnvloeding of gebruik door derden kunnen blootstaan.
Een beheercommissie kan, afhankelijk van de situatie, vb . bestaan uit de
verantwoordelijken voor de visstand, een vertegenwoordiger van de hengelaars, een
deskundige op het vlak van visstandbeheer en visserij , de kontrolerende overheid, de
terreinbeheerder en!of de waterbeheerder.

2.2. Het visstandbeheerplan.

Zoals in voorgaande geschetst bestaat een visstandbeheerplan uit het basisbeheerplan
aangevuld met het operationeel plan gedurende een welomschreven planperiode.

2.2.1. Het basisbeheerplan.
Het visstandbeheerplan zal in een eerste faze door een kwalitatieve en kwantitatieve
beschrijving (inventarisatie faze) tot een afweging van visserij- en hydrobiologische
functies komen (doelstellingen faze) . Hierbij kan het eveneens noodzakelijk zijn dat
afstemming plaats vindt op door derden aan het water toegekende fun cties
(waterkwaliteitsbeheer, waterkwantiteitsbeheer, sectorieel gebruik en beleid) . Dit
houdt in dat ook deze laatstgenoemde functies in het basisbeheerplan gekwalificeerd en
gekwantificeerd dienen te worden.
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In de inventarisatie wordt een kwantitatieve en kwalitatieve beschrijving gegeven van
van de actuele waarde van het te beheren watersysteem, de te verwachten evoluties en
de na te streven doelstellingen. Dit omvat het onderzoeken of het verzamelen van
informatie en het aangeven van eventuele knelpunten met betrekking tot :

* het waterkwaliteitsbeheer
- de waterkwaliteit en de te verwachten evolutie
- het interpreteren van de waterkwaliteit
- de waterkwaliteitsdoelstellingen
-het waterkwaliteitsbeheer (i.c. saneringsprogramma's)

* de waterkwantiteitsbeheersing
-het hydrologische regime (waterpeilen en stroomsnelheid)
- het waterpeilbeheer
- de waterbeheersingsconstructies
-het onderhoudsregime (reiten, maaien, baggeren, ... )

* de flora, fauna en het biotoop
- het inventariseren van vegetatie
-het inventariseren van invertebraten (voedselorganismen en waterkwaliteitsevaluatie)
- de visstandbemonstering
- de monitoring van predatoren
- het interpreteren van de biotoopkwaliteit aan de hand van habitat evaluatie procedures

* de (hydro )geografie van het water
- de hydrografie van het stroombekken/aquatisch biotoop
- de typologie van het water
- de bodemsamenstelling
-het gebruik van water en bodem van en langs een aquatisch biotoop (agrarisch,
urbaan, industrie, natuur, recreatie, ... )

* de beleidsplanning voor een water
-het sectoneel gebruik van het water (agrarisch, urbaan, industrie, natuur,
recreatie, ... )
- speciale aandacht voor het visserijkundig gebruik (recreatief of economisch) van
het water (d .m.v. hengelenquêtes)
- het sectoriële beleid en de structuurplannen

Op basis van de inventarisatie worden streefbeelden opgemaakt voor het
visstandbeheer, het waterbeheer en het natuurbeheer, i.f.v. de potenties van het water.
De streefbeelden worden kwalitatief beschreven en worden gekwantificeerd, zodat ze
bruikbaar worden als evaluatiecriterium van het gevoerde beheer. Bij het uitwerken
van streefbeelden wordt aandacht geschonken aan het integrale kader en de
haalbaarheid (fysiek, beleidsmatig, planologisch en financieel) .
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Het basisbeheerplan vormt de onderbouw van het beheerplan en het te voeren
visstandbeheer. Het basisbeheerplan schetst, uitgaande van een inventarisatie van de
bestaande situatie wat betreft visstand, viswater, visserijkundig gebruik en
beleidsplanning, de doelstellingen welke met en door het visstandbeheer worden
nagestreefd, alsook het kader waarin dit beheer dient gevoerd te worden .
Na het aflijnen van de doelstellingen beschrijft het basisbeheerplan tevens summier
welke accenten in het operationeel plan dienen te worden uitgewerkt.
Door toetsing van de bestaande situatie aan de vooropgestelde realistische
doelstellingen voor een water kunnen vervolgens knelpunten en bedreigingen worden
opgemaakt met betrekking tot de visstand, het viswater en het visserijkundig gebruik.
De knelpunten en bedreigingen worden eveneens kwalitatief beschreven en worden
gekwantificeerd, zodat ze bruikbaar worden als evaluatiecriterium van het gevoerde
beheer.
Een volledig overzicht geven van knelpunten en bedreigingen is gezien de complexiteit
van aquatische biotopen en de erop inwerkende activiteiten en milieu-omstandigheden
onmogelijk. Nochtans kan gewezen worden op enkele algemene knelpunten en
bedreigingen welke nader kunnen onderzocht worden, m.n. :

-oorzaken van slechte waterkwaliteit (rechtstreekse of onrechtstreekse lozingen,
waterbodemkwaliteit, ... )
- de inrichting of normalisatie van wateren met structurele degeneratie van habitats,
- onderhoud van wateren met structurele degeneratie van habitats,
- onnatuurlijke peilregelingen met effecten op biotoop en organismen,
- bodemgebruik en effecten op het water (erosie, talud- of vegetatiebeschadiging),
- waterbeheersingsconstructies en schade of migratiebelemmering voor het
visbestand,
- negatieve invloeden op het visbestand of het biotoop door sectoriële gebruikers
van het water,
- afwezigheid van natuurlijke recrutering in relatie tot habitat evaluatie,
- aanwezigheid van predateren,
-gedegenereerde ofbedreigde biotoopkwaliteit,
- overbevissing,
- bepotingen ( overstockering, niet gewenste soorten, .. .),
- afwezigheid van of niet gewenst beheer, gebruik of beleid voor een water,

Het beschrijven van de knelpunten en bedreigingen zal aangeven om welke redenen de
actuele situatie (zoals beschreven in het basisbeheerplan) verschilt van de streefbeelden
(potenties van het water) . Hieruit volgt onmiddellijk door welke ingrepen de actuele
toestand kan evolueren naar het streefbeeld zodat prioriteiten kunnen afgelijnd worden
voor het operationeel plan.
Na afronding van het basisbeheerplan zal de beheercommissie overgaan tot het
opstellen van een concreet en gedetailleerd operationeel beheerplan. Bij het uitwerken
van dit plan kunnen andere instanties betrokken worden.
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2.2.2. Het operationeel plan.
Het operationeel plan is de concrete uitwerking van het visstandbeheerplan met het
accent. op de prioritaire aandachtspunten geschetst in het basisbeheerplan. Dit
operatiOneel plan wordt uitgewerkt in verscheidene opeenvolgende actieplannen.

Actieplan 1 : Prioriteiten aflijning.
Als resultaat van het besluitvormingsproces in het basisbeheerplan kunnen maatregelen
voorgesteld worden om knelpunten op te heffen . Aan de hand van een beknopte
samenvatting wordt het te voeren visstandbeheer omschreven. De maatregelen, hun
uitvoering en het te verwachten rendement (kwalitatief en kwantitatief) worden
beschreven en onderbouwd met een kostenfbaten analyse. Tenslotte worden de
(gewenste) maatregelen geschetst in een stappenplan alsook de termijn (planperiode)
waarin het operationeel plan dient uitgewerkt te worden. Een prioriteitenlijst en de
randvoorwaarden voor een succesvol beheer zullen een planmatige aanpak toelaten .
Summier wordt aangegeven hoe het beheer dient geëvalueerd te worden .
De verantwoordelijkheid voor te nemen maatregelen kan zowel bij de
visrechthebbende, als bij derden (vb. waterbeheerder), als bij de beheercommissie
liggen. Maatregelen door visrechthebbenden zijn o.a.
-het uitzetten (cfr. tabel 2), c.q. wegvangen van vis,
-administratieve maatregelen (verplichtingen in de visvergunning, bevissingsreglementen) die de bevissing regelen,
-maatregelen ter bescherming van oeverbiotoop en paaiplaatsen (vb . zonering),
De door derden te treffen (gewenste) maatregelen worden in het operationeel plan
beschreven en situeren zich o.a. op het vlak van
- biotoopontwikkeling en -herstel,
- sanering van waterkwaliteit en biotoop,
- bevorderen van migratie ( cfr. figuur 7),
- oevergebruik,
- faciliteiten voor het recreatief (mede )gebruik,

Actieplan 2 : Uitvoering.
De financieringsmogelijkheden en subsidies voor het nemen van maatregelen worden
aangegeven en een organisatorische planning (personeel, diensten en tijd) wordt
aangegeven . Bij de organisatorische planning wordt vermeld welke contacten dienen
gelegd te worden, welke informatie verkregen of verspreid dient te worden en
wanneer, welke inspraak- en overlegrondes dienen te worden georganiseerd .
Vervolgens wordt het operationele plan geconcretiseerd.

Actieplan 3 : Evaluatie.
In een derde actieplan wordt beschreven hoe en wanneer de evaluatie van het beheer
(of deelaspecten ervan) plaatsvindt. Het evaluatierapport geeft aan de hand van een
inventarisatie van de situatie na het uitvoeren van beheermaatregelen of na een
bepaalde planperiode aan in hoeverre de doelstellingen uit het basisbeheerplan en de
streefbeelden werden gerealiseerd. Centraal staat hier het effect en het rendement van
de uitgevoerde maatregelen.
Uitgaande van een beknopte beschrijving van de evolutie van de visstand, viswater en
visserijkundig gebruik wordt het gevoerde visstandbeheer geëvalueerd. Hierbij worden
ecologische, sociaal-recreatieve en! of economische aspecten in beschouwing genomen.
Oorzaken van al dan niet succesvol beheer worden aangegeven. Deze evaluatie vormt
de basis voor de actualisatie van het (basis)visstandbeheerplan.
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Tabel 2 : Besluitvormingsschema voor het bepalen van de herbepotingsstrategie (naar
Cowx, 1994).
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Tabel 3 : Plan van aanpak en aandachtspunten van het planmatig visstandbeheer op de
wateren in het Vlaamse gewest.

FAZE

OMSCHRIJVING

BASISBEHEERPLAN
Inventarisatie

Biologisch/ecologisch basisinformatie verzamelen -biotoop- en habitat evaluatie
- abiotisch : typologiestudies van diverse watertypen
waterkwaliteit
waterkwantiteitsbeheer
hydrologische en hydrografische factoren
- biotisch flora inventarisatie
invertebraten inventarisatie
fauna inventarisatie (visstandonderzoek)
-knelpuntenanalyse (o.a. migratie, biotoop, black-points waterkwaliteit,
visgemeenschap)
- sectoneel gebruik en beleid

Doelstelling

Visserijbiologische normdoelstelling
Ecologische normdoelstelling
Streefbeelden I knelpunten en bedreigingen

i.r.t. het type water

In ontwikkelingsplannen integreren tot één beheers- en beleidsondersteunende dokument.

OPERATIONEEL PLAN
Actieplan 1 :
Prioriteit aflijning

saneren van de waterkwaliteit
voeren van een geïntegreerd en rationeel waterkwantiteitsbeheer
sanering, biotoopherstel en -ontwikkeling, habitatdiversificatie
planmatig en actiefbiologisch visstandbeheer
bevorderen visserijkundige functie

Actieplan 2 : Implementatie

organisatorische planning voor een concrete aanpak van afgelijnde prioriteiten

Actieplan 3 : Evaluatie

verhoging van de biologische en ecologische natuurlijkheid
bevordering van de biodiversiteit (floristisch en faunistisch)
toetsing van de biotoopkwaliteit en habitatgeschiktheid
toetsing saneringsmaatregelen met bijsturing van implementatiefaze
verbetering visserijkundige functie

RESULTATEN

DUURZA!vfE ONTWIKKELING en BEHEER van
ECOLOGISCH EVENWICHTIGE VISBESTANDEN
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3. Visserijbiologische indeling en habitatkarakteristieken van wateren.
Oppervlaktewater komt voor in tal van verschijningsvormen. Voor de kontinentale
oppervlaktewateren kunnen diverse indelingen gemaakt worden alnaargelang het
gebruikte criterium, vb . op basis van stroming en verval, zoutgehalte, voedselrijkdom,
graad van verontreiniging ofbiologische organismen.
Tabel 4 : Mogelijke indelingen van oppervlaktewateren op basis van fysische en
chemische karakteristieken.
zoet
brak
zout
oligotroof
eutroof
mesotroof
diep
ondiep
stromend (laminair of turbulent)
stilstaand
tijdelijk
permanent

De voor het visstandbeheer belangrijkste indeling van wateren is deze op basis van de
stroming. Het onderscheid tussen stromend en stilstaand water is zonder meer
duidelijk.

3.1. Algemene indeling van de stromende wateren op basis van het visbestand.
De stroomsnelheid en de hiermee samenhangende factoren, zoals de watertemperatuur
en het zuurstofgehalte in het water, zijn bepalende factoren die de aanwezigheid en het
leefgebied van vissoorten in waterlopen bepalen. Op basis van het verval van
waterlopen en de samenstelling van de visfauna onderscheidt men vier viszones in
stromende zoetwaterrivieren. Van bovenloop tot monding vindt men in waterlopen 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 beïnvloed door het tij (tabel 5, figuur 1)(Huet, 1962).
In de snelstromende bovenloop overheersen de salmoniden of zalmachtigen (forel- en
vlagzalmzone). De midden- en benedenloop (potamon) van rivieren zijn vanwege hun
lagere stroomsnelheid meer geschikt voor cypriniden of karperachtigen. In de forel- ,
vlagzalm- en barbeelzone (rhitron) treft men vooral de stroomminnende (rheofiele)
vissoorten aan . In de brasemzone vindt men voornamelijk vissoorten met een voorkeur
voor langzaam stromend tot stilstaand water (limnofiele vissoorten) . In de
spieringzone, welke onder invloed van zoutwater staat (o .a. kanalen en waterlopen die
via sluizen met de zee in verbinding staan) vindt men karakteristieke brakwatervissen.
Het samenspel van een reeks biotische en abiotische factoren, waaronder de
stroomsnelheid, de watertemperatuur, het zuurstofgehalte, de aard van de bedding, de
aquatische fauna en flora in relatie tot het verval van de waterloop bepaalt welke
vissoorten zich in een bepaalde zone kunnen handhaven (figuur 2, tabel 6).
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Figuur 1 : Profiel en visserijbiologische zonering van waterlopen m functie van het
verval en de visfauna (herwerkt naar Huet, 1954).
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Tabel 5 : Zonering van stromende wateren in Vlaanderen met de karakteristieke
vissoorten (herwerkt naar Huet (1949 en 1954) en steunend op Arrignon (1991)).
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Tabel 6 : De zonering van stromende waterlopen met hun fysische en chemische
karakteristieken (herwerkt naar Hu et, 1954)
Forelzone
Stroomsnelheid

snel (- matig)

Bedding
Diepte

rotsblokken
keien, grind
gereduceerd

Temperatuur

< 20°C

Zuurstofgehalte
Kenmerk.
vissoort

hoog tot
verzadigd
beekforel

Begeleidende
vissoorten

rivierdonderpad, bermpje,
beekprik
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snel- matig
kalme zones
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Brasemzone

Spieringzone

matig - gering

gering stistaand
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zand, slib

geringstilstaand,
tijwerking
zand, slib

1-2 m met
ondieptes
max. 20°C

1-2 m

tot > 2 m

tot > 2 m

max. > 20°C
variabel

variabel, vaak
> 20°C
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zomerwarm

hoog
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figuur 2 : De zonering van stromende waterl open m functie van het verval en de
breedte van de waterloop (naar Huet, 1954).
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Stromende wateren kunnen geomorfologisch en typologisch ingedeeld worden in grote
rivieren, getijdewateren, kleinere zijrivieren, heuvellandbeken, laaglandbeken en rivierarmen. Bovendien kan ook nog een onderscheid gemaakt worden tussen de boven-,
midden- en benedenloop van een waterloop.

3.2. Indeling van traagstromende of stilstaande wateren op basis van het
vis bestand.
Voor traagstromende en stilstaande wateren kan de visstand worden ingedeeld in
functie van de hydrageografische en plaatselijke milieu-omstandigheden van het water.
In het bijzonder de diepte van een water en de trotlegraad (voedselrijkdom), met
hieraan gekoppeld de doorzichtbaarheid van het water, zijn bepalend voor de typeindeling van traagstromende of stilstaande wateren. De zichtdiepte (helderheid) en de
voedselrijkdom bepaalt de aanwezigheid van ondergedoken aquatische vegetatie. Op
basis van de hiermee samenhangende dominant voorkomende vissoorten kunnen de
traagstromende of stilstaande waterlopen ingedeeld worden in vier typen : het
plantenrijke en heldere snoek-zeelt watertype, het plantenarme en troebele brasemsnoekbaars watertype en twee overgangswatertypen van het blankvoorn-baars type
(tabel 7).
Tabel 7 : Visserijbiologische indeling en karakteristieken van stilstaande of
traa stromende watert en en hun kenmerken (OVB , 1988).

O V ERZICHTVAN WATERTYPEN EN HUN KENMERKEN
I
SNOEK-ZEELT
WATERTYPE

OVERG ANGS
WATERTYPE I

Samenstelling
visstand

snoek. zeel!
ru isvoorn .
blankvoorn ,
baa rs. aal (b rase m)

als I,
als 11.
+kolblei
brase m
(reeds in zomer
(en ka rper)
weinig kleine snoek)

brasem.
snoekbaars
aal

Visbezetting
(i ncl . roofvis)
Snoek beze tting
Snoekbaarsbezett ing

100-350 kg/ha

350-500 kg/ha

350-600 kg/ha

450-800 kg/ha

10-50 kg/ha

5ü- !OO kg/ha

30-50kglha

nihi l

gee n

nauwelijks

0-10 kg/ha

10-50 kg/ha

Waterplanten
onderwa ter
bovenwater
dri jfbl ad
bedekkings%

veel
veel
veel
60- 100

we1n1g
matig
matig
25-60

nauwelijks
matig
wem1g
20-25

gee n
gee n · matig
gee n
0-20

Groenalgen

nauwelijks

veel

bloei

bloei

Blauwalgen

geen

nauwelijks

bloei (i ncidenteel)

bloei

Doorzicht
ap ril-november

I mofm eer

30-60cm

20-60cm

!0-30cm
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Ill
OVERGANGS
WATERTYPE 2

IV
BRAS EM·
SNOE KBAA RS
WATERTYPE
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- Wateren van het snoek-zeelt-rietvoorntype (zichtdiepte 1 of meer meter). Dit zijn
heldere, zuivere, eerder ondiepe wateren met een goed ontwikkeld en gediversifieerd
bestand aan onderwater-, drijfblad- en oeverplanten en een sterk gevarieerde fauna en
flora . Ze bevatten een soortenrijk visbestand van plantenminnende soorten en worden
gekenmerkt door natuurlijke recrutering bij alle vissoorten. De bezetting is meestal
lager dan 350 kg/ha. De snoekstand is vrij hoog (tot 50 kg/ha), snoekbaars komt niet
voor. Dergelijke wateren kunnen als zeer goed of goed geëvalueerd worden omdat hun
biodiversiteit hoog is, hetgeen duidt op een stabiel en evenwichtig ecosysteem.
- Wateren van het blankvoorn-baars-bleitype (zichtdiepte 30-60 cm). Dit zijn matig
troebele, eutrofe wateren met een nog goed ontwikkelde en gediversifieerde
oevervegetatie. Door het verminderde doorzicht is er een geleidelijke overgang tussen
de twee overgangstypes met een graduele reductie van de drijfbladplanten en het
verdwijnen van de onderwaterplanten (submerse vegetatie). Het visbestand is nog
gediversifieerd maar wordt gedomineerd door soorten welke aan het biotoop minder
eisen stellen. De visbezetting is hoog en kan oplopen tot 600 kg/ha. Naast snoek (max.
50 kg/ha) komt ook snoekbaars (max. 10 kg/ha) voor. Dergelijke overgangstype
wateren kunnen nog als goed geëvalueerd worden.
- Wateren van het brasem-snoekbaarstype ( zichtdiepte 10-30 cm). Het zijn troebele,
eutrofe wateren (groen door algenbloei) met nog slechts een beperkt bestand aan
oeverplanten en een lage vissoortenrijkdom (verbraseming en verpossing) . Door het
beperkte doorzicht komt geen aquatische macrovegetatie meer voor. De
soortenrijkdom (fauna en flora) is sterk gereduceerd en snoekbaars is de dominerende
roofvis. De visbezetting kan zeer hoog zijn (meer dan 500 kg/ha) . Door deze hoge
visdensiteiten en door het ontbreken van snoek is dwerggroei mogelijk. De natuurlijke
recrutering beperkt zich tot de dominante soorten en door overmatige algenbloei kan
occasioneel vissterfte optreden. Dit type water kan van nature voorkomen, maar in
Vlaanderen ontstonden alle brasemwateren door antropogene invloed (eutrofiëring,
verbraseming, ... ). Het ecosysteem van deze wateren is dermate onstabiel dat enkel een
gering aantal tolerante soorten erin kunnen overleven.
In sterk vervuilde, hypertrofe wateren (overmaat aan nutriënten door eutrofiëring, veel
zwevende stoffen en/of algenbloei) met quasi geen plantengroei (zichtdiepte minder
dan 20 cm) kunnen nog uitsluitend pollutieresistente vissoorten overleven. Het zijn
wateren waarvan het ecosysteem zodanig is gedegradeerd dat de soortenrijkdom
minimaal is. Vissterfte komt regelmatig voor. De visstand wordt gekenmerkt door een
dominantie van stekelbaars. Begeleidende vissoorten zijn paling en sporadisch karper,
blankvoorn en brasem (< 100 kg/ha) . Dergelijke wateren kunnen als ongunstig of als
slecht geëvalueerd worden en worden gekatalogeerd als wateren van het stekelbaarspalingtype.
In traagstromende of stilstaande wateren is de zichtdiepte, in samenhang met de
aanwezige voedingszouten (nutriënten) in het water, de bepalende factor voor het
visbestand. Ondiep en helder water met voldoende voedingszouten (vb. ondiepe,
voedselrijke sloten, moerassen) kunnen een overwoekering van planten vertonen. Bij
overbemesting kan de ontwikkeling van algenbloei bevorderd worden en ontstaat
watertroeheling waardoor de hogere waterplanten verdrongen worden . Ook de
scheepvaart (opwarrelend slib) en in de bodem voedselzoekende vissen (karper en
brasem) kunnen troebeling veroorzaken en aldus een invloed hebben op de hogere
aquatische flora. Waterplantenminnende vissoorten (snoek, zeelt, rietvoorn) zullen bij
toenemende eutrofiëring verdwijnen en plaats ruimen voor soorten die in beperkte
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mate (blankvoorn, blei, baars) of niet (snoekbaars, brasem) afhankelijk ZIJn van
waterplanten.
Geomorfologische en typologisch kunnen natuurlijke stilstaande wateren ingedeeld
worden in kreken, moerassen, wielen, afgesloten meanders en vennen ; functioneel
gegraven en stilstaande wateren in ondiepe vijvers, kanalen, polderwateren, kreken,
stadswateren, diepe grind-, klei- en zandwinningsputten en spaarbekkens.

3.3. Habitat evaluatie procedure.
Vissen hebben in hun aquatische biotopen een voorkeur voor bepaalde biotopen. Naast
het behouden of verbeteren (saneren) van de waterkwaliteit zal het herstel van
ecologisch evenwichtige vispopulaties het verbeteren of optimaliseren van de
structuurkenmerken en de habitatdifferentiatie (variatie in de leefwereld van vissen) in
aquatische biotopen vereisen. In het planmatige visstandbeheer zal een evaluatie van de
habitatstructuren van wateren (watergerichte benadering) en de habitatvereisten van
vissoorten (visgerichte benadering) een noodzakelijk onderdeel uitmaken van het
basisonderzoek Ten behoeve van het visstandbeheer wordt een gedetailleerde habitat
evaluatie procedure vermeld in bijlage 1.

3.3.1. Structuurkenmerken
(watergerichte benadering).

en

habitat

karakteristieken

van

wateren

Rivieren zijn grote, stromende wateren die zoet water uit beekstelsels afvoeren naar
zee. De morfologie van benedenlooprivieren wordt bepaald door processen van erosie
en sedimentatie. Kenmerkend is de zacht glooiende vorm van de hoofdgeul, het
opslibben van kommen en oeverwallen, aanwezigheid van een zomer- en een
winterbedding en het ontstaan van allerlei diepe en ondiepe, afgesloten of in open
verbinding staande zijarmen, waarin verlanding kan optreden. Het rivierstelsel vertoont
van nature een grote diversiteit aan habitatelementen, die voor zoetwatervissen van
belang zijn. Ondiepe plaatsen in luwtes van rivierbochten, hoofd- en nevengeulen,
ondieptes, (open of afgesloten) meanders, zand- en slikbodems, begroeide en niet
begroeide waterpartijen, overstroombare uiterwaarden, overhangende oevers
afgewisseld met glooiende vegetatierijke oevers. Door normalisatie en kanalisatie kan
een kleine rivier plaatselijk het karakter van een kanaal vertonen en is de
habitatdiversiteit sterk gereduceerd. Rivierbegeleidende habitats zijn de al dan niet
afgesloten riviermeanders welke refugia zijn voor aquatische organismen en in
meerdere gevallen ten behoeve van de hengelaar kunnen worden ontwikkeld en
beheerd.
Beken zijn stromende, meanderende wateren in dynamisch (voortdurend veranderend
door erosie, materiaaltransport en sedimentatie) evenwicht met het landschap.
Specifiek voor beken is dat ze van nature zeer smal beginnen, gevoed door neerslag,
bronnen, kwel of afvloeiend water, om stroomafwaarts geleidelijk breder te worden .
Grondwaterafhankelijke beken hebben in het algemeen een meer constante afvoer dan
regenwaterafhankelijke beken. Rivieren of beken vertonen over het algemeen een
geringe stroomsnelheid en een zandige of kleiige bodem. Met de waterstroming hangen
een aantal geomorfologische en fysische kenmerken samen die de habitatstructuur voor
beekbegeleidende en aquatische organismen bepalen. Typisch is het meanderende
patroon met diep uitgeslepen buitenbochten en eraderende oevers. De binnenbochten
zijn meestal ondiep en slibben aan . Structuurbepalende kenmerken voor natuurlijke
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beken zijn de afwisselingen tussen diepe en ondiepe delen (het zogenaamde "poolriffle", diepte-ondiepte of stroomkuilenpatroon), plaatsen met hoge (in de
buitenbochten) en lage (in de binnenbochten) stroomsnelheid, afwisseling van zand-,
slib- en grindbodems (fijn materiaal wordt in putten en in binnenbochten afgezet, grof
materiaal blijft achter in ondiepe trajecten en buitenbochten), obstakels zoals dode
boomstronken of aangespoelde plantenresten, steil overhangende oevers (buitenbocht)
afgewisseld met glooiende oevers (binnenbocht), begroeide en onbegroeide
waterpartijen, oevervegetaties en beekbegeleidend bos. Door deze structuurkenmerken
ontstaat zowel in de lengterichting als de dwarsrichting van de beek een gevariëerd en
habitatrijk biotoop dat van groot belang is voor het voorkomen van aquatische
orgarusmen.

A

A

0 á 1epte
0 oná1ep le
S seá 1m enlaf ,e oever

Figuur 3 : Structuurkenmerken van natuurlijke, stromende wateren en vishabitats in
natuurlijke waterlopen : overhangende oever en boomwortels ( 1), takken en stenen (2
en 4), onderwaterplanten (3), vegetatierijke oevers (5), nevenstroomse kommen (6) .
(naar Gardiner, 1990 en Quak, 1994).
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Tegenwoordig zijn beken vaak vergraven, genormaliseerd (rechtgetrokken en
cultuurtechnisch verstevigd) of zijn door de aanwezigheid van stuwen de typische
karakteristieken van een beek gewijzigd . Bij normalisatie van beken zal het verlies van
de structuurdiversiteit en de reductie van het habitatoppervlak resulteren in een
reductie van soortdiversiteit en visbiomassa en/of de verschuiving van de visfauna.
Slechte waterkwaliteit vormt eveneens een bedreiging voor het beekbiotoop. De beek
kan onderscheiden worden in een smallere bovenloop met hoger verval, een
middenloop en een benedenloop . De visstand in de benedenloop komt overeen met de
rivier waarin de beek uitmondt. Sneller stromende beken in streken met sterk hellend
reliëf en met een harde, stenige bodem noemt men heuvellandbeken. Op zacht glooiend
terrein met minder verval zal de beek trager stromen en kan getypeerd worden als
laaglandbeek
Sloten, polderwateren en kanalen zijn functioneel gegraven, lijnvormige wateren, met
specifieke functies voor waterafvoer, watervoorziening en scheepvaart. De
waterhuishouding wordt geregeld met stuwen, sluizen en gemalen. In extensief
beheerde en gebruikte wateren met een goede waterkwaliteit (o.a. polderwateren) is de
habitatdifferentiatie het grootst. Een afwisseling van hoge en lage oevervegetatie,
glooiende begroeide oevers, ondiepe waterkanten en een gevarieerde watervegetatie
voorzien in specifieke habitats voor diverse vissoorten. In sterk genormaliseerde
functionele waterlopen is de habitatdifferentiatie gereduceerd ten gevolge van
rechttrekking, cultuurtechnische versteviging van oevers, steile oevers en een uniform
stromingspatroon in de waterloop . Specifieke paai- en verblijfshabitats voor vissoorten
zijn minimaal aanwezig zodat het visbestand bestaat uit soorten welke weinig eisen aan
de structuurdiversiteit stellen.

3.3.2. Habitatvereisten van vissoorten (visgerichte benadering).
Bij het inrichten, het herstel of het beheer van aquatische biotopen zal speciale
aandacht besteed worden aan natuurlijke recrutering en (de bereikbaarheid van)
opgroeiplaatsen voor broed teneinde een succesvol behoud of herstel van vispopulaties
te kunnen realiseren. Globaal gezien treedt bij veel soorten een ruimtelijke scheiding op
tussen het verblijfshabitat van de adulte vissen en de paaihabitat of verblijfshabitat van
de juvenielen. Grotere individuen prefereren veelal de diepere hoofdstromen of diepere
aangrenzende wateren, de larven en juveniele vissen prefereren de ondiepere wateren
in de oever- of overstroomde zones. Een groot deel van de migratie-activiteiten staat
in relatie tot de voortplanting, waarbij volwassen individuen naar ondiep water trekken
of juvenielen vanuit de opgroeigebieden naar de hoofdstroom .
In stromende wateren worden alnaargelang de preferentiezone voor het verblijf van
adulte vissoorten (cirkels) en hun paai- en opgroeihabitats (pijlen) vijf hoofdgroepen
onderscheiden (figuur 4) (Schiemer en Waidbacher, 1992) :
1° - Soorten die leven in de hoofdstroom en die stromende kondities in bovenlopen
vereisen voor het paaien en tijdens de eerste levensstadia (vb. kwabaal) .
2° - Soorten die leven in de hoofdstroom en die paaien in de hoofdstroom zelf (vb.
barbeel, kopvoorn, serpeling, rivierdonderpad, sneep).
3° - Hoofdstroomgebonden soorten met een voorkeur voor traagstromende kondities
in zij-wateren in open verbinding met de hoofdstroom (fourageer- of
overwinteringsplaatsen), paaiplaatsen en opgroei van jongbroed in de hoofdstroom
(vb. winde, riviergrondel, kleine modderkruiper).
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4° - Eurytope soorten (habitat-generalisten) komen zowel in de hoofdstroom als in
stagnante wateren voor (vb. snoek, baars, meerval, alver, blankvoorn, brasem, kolblei).
Soorten zoals snoek en de wilde karper vereisen overstroomde vegetatierijke plaatsen
als paaiplaatsen.
5° - Limnofiele soorten zijn gebonden aan de micro-habitats van afgesloten riviermeanders met een sterke ontwikkeling van onderwatervegetatie.

1'.::!ç I ',./A TERPLANTEN
C:=J OVERSTROOHOE VEGETATIE
~GRINDBANK

Figuur 4 : Habitatvoorkeur van vijf verschillende hoofdgroepen van vissoorten ( cfr.
tekst) (naar Schiemer en Waidbacher, 1992 en Quak, 1994).

Bij reefiel A vissoorten zijn alle levenstadia gebonden aan de hoofdstroom, inclusief de
oeverzone van stromend water. Bij reefiel B vissoorten zijn sommige levenstadia
gebonden aan zijwateren in permanent open verbinding met de hoofdwaterloop (rivier
of beek). Reefiel C soorten zijn soorten waarvan sommige levensstadia gebonden zijn
aan langzaam stromend brak water, permanent open verbinding tussen estuarium en
zee. Eurytope soorten komen zowel in stromend als in · stilstaand water voor.
Limnofiele soorten geven de voorkeur aan overwegend stilstaand water (tabel 8) .
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Tabel 8 : Indeling van de vissoorten in functie van de biotoopkarakteristieken waarin
ze voorkomen (herwerkt naar Schiemer en Waidbacher, 1992 en Quak, 1994).
Rheofiel A
Rheofiel B
Rheofiel C
Eurytoop
Limnofiel
Beekforel
Winde
Spiering
Paling
Vetje
Vlagzalm
Roofblei
Bot
Snoek
Rietvoorn
Blankvoorn
Bittervoorn
Harder
Sneep
Kwabaal
Alver
Kroeskarper
Barbeel
Riviergrondel
Fint
Tiendoornige
Serpeling
Kleine modder- Driedoornige
Kolblei
stekelbaars
Brasem
stekelbaars
Kopvoorn
kruiper
Grote modderGiebel
El rits
Karper
kruiper
Bermpje
Zeelt
Gestippelde alver
Baars
Snoekbaars
Rivierdonderpad
Meerval
Rivierprik
Pos
Zeeprik
Beekprik
Steur
Elft
Houting
Zalm
Zeeforel
Ook in grote en diepe stilstaande wateren (vb . grind- en zandwinningsputten) kunnen
vanuit biologisch standpunt verschillende zones onderscheiden worden (figuur 5). In
diepe wateren ontstaat door de zonnewarmte een gelaagdheid (epi-, meta- en
hypolimnion) . Het pelagiaal (open water) en het litoraal (oeverzone) zijn niet scherp te
onderscheiden. Het litoraal is die zone waarin nog zoveel zonlicht tot de bodem
doordringt, dat wortelende waterplanten zich kunnen vestigen. Bij de vissoorten van
diepe en grote wateren kan men onderscheiden : soorten die gedurende het hele leven
aan het litoraal gebonden zijn, pelagiale soorten die tijdelijk aangewezen zijn op het
litoraal (vb . paaihabitat), pelagiale soorten en benthische soorten (tabel 9) . Uiterst
belangrijk is de eulittorale oeverzone met emergente aquatische vegetatie als paai- en
fourageerhabitat.
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Figuur 5 : Zonering in diepe, stilstaande wateren .
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Tabel 9 : Preferentie zones van vissoorten in diepe en grote wateren (1 : eulittoraal of
aquatische oeverzone met emergente aquatische macrophyten, 2 : littoraal of zone met
drijfbladplanten en submerse aquatische macrophyten, 3 : lager littoraal of zone van de
meerweiden (Chara sp.), 4 : littoraal-profundaal met geen of weinig aquatische
macrophyten, 5 : pelagiaal of de zone met open water) (De Nie, 1987).
(1) voedselhabitat, soort leeft tijdelijk in de zone, (2) paaihabitat, soort leeft tijdelijk in
de zone.
Soorten
Meerzonering
1
2
3
4
5
Paling (Anguilla anguilla)
(1)
x
x
x
Snoek (Esox lucius)
(2)
x
Brasem (Abramis brama)
(2)
x
Kolblei (Blicca bjoerkna)
(2)
x
Alver (Alburnus alburnus)
x
Giebel (Carassius auralus gibelio)
x
(2)
Kroeskarper (Carassius carassius)
x
Karper ( Cyprinus carpio)
(2)
x
x
Riviergrondel (Gobio gobio)
x
V etje (Leucaspius delinealus)
x
Bittervoorn (Rhodeus sericeus)
(2)
x
(1,2)
Blankvoorn (Rutilus rutilus)
x
Rietvoorn (Scardinius erylhrophlhalmus)
(1,2)
x
Zeelt (Tinca linea)
(1,2)
x
Grote modderkruiper (Misgurnus fossilis)
(1,2)
x
Europese meerval (Silurus glanis)
(2)
x
Kwabaal (Lola lola)
x
Driedoornige stekelbaars (Gaslerosteus aculeatus)
x
Pos (Gymnocephalus cernua)
x
Baars (Percafluviatilis)
x
x
x
x
x
Snoekbaars (Stizostedion lucioperca)
x

4. Vismigratie.
Bij vissen kan de voorkeur voor een bepaald habitat WIJZigen in relatie tot de
levenscyclus. Vissoorten kunnen in hun biotoop specifieke fourageer-, verblijf- en
paaihabitats vereisen en kunnen zich in verschillende levensstadia ophouden in andere
zones (habitats) van een oppervlaktewater.
Sommige vissoorten hebben in de loop van hun levenscyclus verschillende
verblijfszones. Deze zones worden onderscheiden in ( 1) een reproductiezone, (2) een
opgroeizone voor de juvenielen en (3) een zone voor opgroei tot geslachtsrijpheid
(figuur 6) .
/
Indien deze zones niet- overlappen dan moeten vissen in de loop van hun levenscyclus
migreren van de ene naar de andere zone. Komen de drie zones voor in zoet water dan
spreekt men van holebiotische migratie, terwijl amfibiotische migratie een
trekbeweging is van een zoet- naar zoutwater milieu of omgekeerd. In dit geval
spreekt men van een katadrome migratie waarbij een soort die in zoet water opgroeit
zich in zee gaat voortplanten (o.a. paling) of een anadrome migratie als een in zee
vertoevende soort onze rivieren optrekt om zich in het zoete water te reproduceren
(o.a. zalm).
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Figuur 6 : Vormen van migratie bij zoetwatervissen.

Naast de trek van typische 'echte' migratoren (zalm, paling, elft, fint, steur, rivierprik ... )
verplaatsen in feite zowat alle vissoorten van stromend water zich in min of meerdere
mate. Grote afstanden worden afgelegd door de beekprik, beekforel, vlagzalm, barbeel,
kopvoorn, serpeling, sneep, alver, snoek, winde en dit in tegenstelling tot karper, zeelt,
brasem, baars, snoekbaars, blankvoorn, die eerder kleine afstanden afleggen (COECK
et al. , 1991).
Redenen voor verplaatsing en trekbeweging . zijn : het zoeken naar voedsel, een
wisselend winter- en zomerverblijf naast het - afhankelijk van het levensstadium wisselend leefmilieu. Vissen migreren eveneens voor het ontwijken van
verontreinigingen (Belpaire, 1991 ).
Migrerende vissoorten vertonen een grote verscheidenheid in hun verschillende cycli .
Het verschil in migratiegedrag en migratietijdstip kan enorm variëren (tabel 9, bijlage
1). Niet alle vissen trekken op dezelfde periodes en bij de ene vissoort is de
migratieperiode kort en bij de andere veeleer uitgesmeerd over een aantal maanden.
De reproductiezones verschillen alnaargelang de soort. Voor sommige soorten situeert
de reproductiezone zich in zee, voor andere soorten in kontinentale zoete wateren.
Hier treden dan nog verschillen op alnaargelang de reproductiezone zich op de bovenof de benedenlopen van een rivier bevindt. Bijkomend stellen verschillende migrerende
vissoorten eisen aan het paaisubstraat (grind- of kiezelbedden, grof zand, weilanden ... ).
De achteruitgang van migrerende vissoorten kan, zoals trouwens voor alle vissoorten,
toegeschreven worden aan de slechte waterkwaliteit, aan de verregaande degeneratie
van het biotoop in het algemeen en het specifieke paaibiotoop (vb . grindbedden) in het
bijzonder.
Fysische barrières op de migratieroutes, veroorzaakt door sluizen, stuwen en
pompgemalen, maar ook kleinere drempels en opstuwingen, vormen dikwijls
onoverbrugbare belemmering voor migrerende vissoorten.
Vluchtreacties naar
bijrivieren en grachten bij een tijdelijke verontreiniging van het water zijn vaak
onmogelijk vanwege kleppen of verlanding en. Poldergebieden en laaggelegen gebieden
worden bemalen met pompen. Vermits bij
veel pompgemalen geen
vispassagemogelijkheden werden voorzien, kan een pompgemaal een volledig
hydrografische stelsels isoleren.
In het planmatig visstandbeheer zal de vismigratieproblematiek in een brede context
beschouwd worden. Bij het vismigratie-onderzoek zal niet alleen het lokale probleem
rond een stuw, een sluis of een andere migratiebarrière in een waterloop onderzocht
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worden maar zal eveneens, aan de hand van een habitat evaluatie procedure,
vastgesteld worden welke bijkomende maatregelen plaatselijk of elders in het
stroomgebied (vb . de stroomopwaartse inrichting van paaizones) dienen genomen te
worden om het leefgebied te optimaliseren. Aan de oorsprong van het nemen van
maatregelen ligt een basisonderzoek waarbij de migratieproblematiek in grote lijnen
wordt vastgelegd. Basisonderzoek naar welke vissoorten migreren, of een fysische
barrière een knelpunt vormt en voor welke soort(en), zal het migratieprobleem exact
aflijnen zodat maatregelen in een integraal kader kunnen worden genomen. Een
schematische voorstelling van het besluitvormingsproces rond vismigratie wordt
weergegeven in figuur 7.
Na het identificeren van de knelpunten kan oplossingsgericht (actieplan) gewerkt
worden door het voorzien van migratiemogelijkheden en!of het inrichten van paai- en
opgroeigebieden.

Inventarisatie van dr migratieproblematiek
Beoo rde ling 1·an aan11cz ig 1·isbcsland (\"isstandbcmonslcring )
EYaluatic 1·an milicukll a litcit en biotoOpi-cre iste n (habit:tt c1 JiuJti c
m.b.l. pJ Ji- e n opgrocimogelijkhcdcn).

Onderzoek naar de pa ssccrbJarhcid 1·an ba rriè res door Yi ssoo n cn .
(beoordeling bi o logische rand,·oon1aa rdc n en tc rrci nondcrzod.)

A n ij ncn I J n kne lpunte n 100 r 1 issoo rte n m.b.t. mi g rat ie en ha bi t:tl

Voorstellen 1·an mogelijke op loss in ge n.

Bcslu it1·orming m ·e r actieprog ramma .

Actieplan verbrtrring habitat

Actieplan ve rbetering migratie

Anijnen biologisc he rand,oo n1 aa rdc n
, ·oo r migrati e.

'
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'
'
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rand, ·oo n~:t:trdc n ( re nde men lel alll:tltc)

8csluit1 o mun g 01 e r bt otooptnn c httng
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1
J

Figuur 7 : Besluitvormingsschema voor het aflijnen van migratieproblemen voor
vissoorten (herwerkt naar Raat, 1994 ).
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5. Interpretatie van de waterkwaliteit door middel van "kwaliteits-indexen".

De leefwereld van vissen en de visstand wordt in sterke mate beïnvloed door de
waterkwaliteit. Een geschikte, leefbare waterkwaliteit is de basisvereiste voor alle
aquatische organismen en vissen in het bijzonder. Ten behoeve van het duurzame
behoud van het visbestand zal de waterkwaliteit bovendien natuurlijke recrutering
moeten toelaten. Een goede of aanvaardbare waterkwaliteit is dan ook een
noodzakelijke voorwaarde om een planrnatig visstandbeheer te kunnen doorvoeren .
Het besluit van de Vlaamse Executieve van 21 oktober 1987, ook het immissiebesluit
genoemd, legt de kwaliteitsdoelstellingen vast voor alle oppervlaktewateren van het
openbaar hydrografisch net. Tegelijkertijd worden in uitvoering van de Europese
richtlijnen de winplaatsen en/of zones van de wateren met als bestemming drinkwater,
zwemwater, viswater en schelpdierwater aangeduid . Naargelang de verschillende
functies van het oppervlaktewater worden kwaliteitsdoelstellingen vastgesteld. Voor
alle oppervlaktewateren van het hydrografisch net zijn de doelstellingen van het
immissiebesluit van toepassing vanaf 1 juli 1995 . De basiskwaliteit is van toepassing op
alle oppervlaktewateren.
Waterkwaliteitsdoelstellingen voor viswateren hebben helaas ook hun beperkingen.
Het overschrijden van één of meerdere parametergrenzen "kan" de ongeschiktheid van
een water voor visuitzettingen of herintrodukties impliceren. Nochtans dienen we
hieraan toe te voegen dat niet alle parameters even cruciaal of limiterend zijn voor het
al of niet aanwezig zijn van bepaalde vissoorten. Om hierover uitsluitsel te krijgen is
een grondige evaluatie van de habitatgeschiktheid (met o.a. waterkwaliteitseisen) voor
vissoorten vereist zodat knelpunten met betrekking tot waterkwaliteit kunnen worden
opgespoord. Anderzijds kunnen waterkwaliteitsdoelstellingen-systemen wel een
adequate leidraad zijn voor de pragmatische beoordeling van één enkel viswater, maar
zijn ze minder geschikt en te omslachtig om de waterkwaliteit van verschillende
viswateren onderling te vergelijken.
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Gezien het groot aantal parameters (polluenten) die men bij de waterontleding kan
inschakelen is het zeer moeilijk een adequate vergelijking te maken tussen de
waterkwaliteit van verschillende waters. Diverse methoden werden dan ook
ontwikkeld om de graad van verontreiniging uit te drukken in de vorm van een
eenvoudig getal, een index dus, die tegelijk rekening houdt met meerdere polluenten.
Daar elk water nu beschreven wordt door een kwaliteits-index (vb. 3 á 15) en deze op
hun beurt verder kunnen gebundeld worden in 5 klassen van zeer goed (klasse 1: vb. 3
tot 4.5) tot slecht (klasse 5: vb. 13,6 tot 15), is het vergelijken en op kaart brengen
van de waterkwaliteit van onze oppervlaktewateren mogelijk geworden.
Naast deze fysico-chemische kwaliteitsindexen, welke een momentopname zijn van de
waterkwaliteit bij de staalname, gebruikt men ook biologische kwaliteitsindexen ter
beoordeling van oppervlaktewateren. Terwijl men in de eerste methode de concentratie
van allerlei scheikundige stoffen in het water precies bepaalt op een bepaald tijdstip,
wordt in de tweede methode onderzocht welke organismen nog voorkomen in de
waterloop. Vermits de organismen aquatische macro-invertebraten zijn die in de
waterloop leven geeft de soortensamenstelling een "aanwijzing" van de waterkwaliteit
over een langere termijn.
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5.1. De fysico-chemische kwaliteits-indexen.
Van de verschillende methoden worden de Beneluxindex (C.I.), de LISEC-index (L.I.)
en de Prati-vervuilingsindex (P .I.) het meest toegepast .
De Benelux-index (C.I. of chemische index) wordt opgemaakt op basis van 3
parameters die een invloed hebben op de zuurstofhuishouding (zuurstoftoestand of verbruik) van een water, nl. procentuele verzadiging aan opgeloste zuurstof(% o2) ,
het biochemische zuurstofverbruik (B .O .D . ofB .Z .V.) en het gehalte aan ammoniakale
stikstof(NH3-N). Elke parameterwaarde wordt vertaald in waardepunten (1 á 5) en de
som der waardepunten van de drie parameters levert de kwaliteitsindex op (zie tabel 10
en 11).
Tabel 10 : Beoordeling van de waterkwaliteit met 3 (Benelux-index) of 4 variabelen
(LISEC-methode).
%02
NH4+ -N mg/1 t.an.P043-p mg/1
B .Z .V . mg/1
Aantal punten
-verzadiging
< 0,5
< 0,5
<3
90- 110
1
> 0,05- < 0,25
0,5- 1,0
71 - 90
3,1-6,0
2
111 - 120
0,25- < 0,90
1, 1-2,0
51- 70
6,1 - 9,0
3
121- 130
0,90- < 1,50
9,1-15 ,0
2, 1-5,0
31 - 50
4
> 1,5
> 5,0
<30->150
> 15
5

De hogergenoemde kwaliteitsindex kan dus variëren van 3 tot 15, en deze indexwaarden worden dan verder gebundeld in 5 beoordelingsklassen, die bij de kartering
hun specifieke kleurkode verkrijgen.
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De Lisec-index (L.I.) is een aanvulling van de Benelux-index met de parameter "totaal
anorganisch fosfaat" . Deze parameter bekleedt een sleutelpositie in de
eutrofiëringsproblematiek, en is aldus een belangrijke aanduiding voor de
waterkwaliteit. Door op dezelfde wijze als bij de chemische index de puntenkwotatie
per parameter te sommeren bekomen we de Lisec-index die kan variëren van 4 tot 20
(zie tabel 10 en 11).
De Prati-index (P.I .), gebruikt door de Vlaamse Milieumaatschappij , is gebaseerd op
verschillende scheikundige parameters (8 á 12 met o.a. zuurtegraad (pH),
zuurstofverzadiging (% 02), permagnaat-verbruik (02 mg/1), zwevende stoffen (mg/1),
ammoniak (NH3 mg/1), nitraat (N03 mg/1), chloriden (Cl- mg/1), ijzer (Fe mg/1), ... ) die
getransformeerd worden met behulp van mathematische formules tot waardepunten.

Als eenvoudige voorbeelden nemen we B .O .D . en C.O.D. :
B.O.D. (mg ü2/l)) X = Y/1 ,5
C.O.D. (mg 02!1) X= Y/10
X = verontreinigingsgraad in Prati-waardepunten
_ Y = concentratie.van de bewuste parameter

L)

Het gemiddelde van al de bekomen waardepunten geeft de Prati-index (m.a.w. som
van de bekomen waardepunten gedeeld door het aantal gebruikte parameters). De
Prati-index (P.I.) kan variëren van 0 tot >8, en ook hier worden 5 beoordelingskiassen
ingevoerd (zie tabel 11). Het voordeel van deze index t.o .v. de vorige bestaat in het
bevatten van meer parameters (meestal 10) en dus van meer informatie betreffende de
vervuiling. Het nadeel ervan is dat een vervuiling door een van de gebruikte parameters
slechter wordt opgemerkt in de globale kwaliteitsbeoordeling, doordat het waardepunt
van deze parameter slechts voor een tiende deel meespeelt in de bepaling van de Pratiindex. Daar de waterkwaliteit van dag tot dag kan verschillen (cfr. lozingen) zal het
kwaliteitsbeeld verkregen door middel van deze indexen aan betrouwbaarheid winnen
met stijgende bemonsteringsfrequenties. In de praktijk bemonstert de Vlaamse
Milieumaatschappij haar staalnamepunten gemiddeld 8 tot 12 maal per jaar. Uitgaande
van deze bemonsteringen worden jaarlijks de fysica-chemische waterkwaliteitskaaften
uitgegeven waarop de waterkwaliteit met een kleurkode is weergegeven.
Tabel 11 : Beoordeling van de waterkwaliteitskiassen volgens de diverse indexsyst emen.
Beoordeling
Kleurcode
Klasse
C.I.
P.l.
B.B.I.
L.I.
1
2
3
4
5

3-4,5
4, 6- 7, 5
7,6-10,5
10,6- 13,5
10,6-13,5

0-1
1-2
2-4
4-8
>8

9- 10
7-8
5- 6
3-4
0-2

4-<6
6- < 10
10- < 14
14- < 18
18- 20

zeer zuiver
aanvaardbaar
licht vervuild
vervuild
zwaar vervuild

blauw
groen
geel
oranJe
rood

5.2. Biologische kwaliteits-index (B.B.I. of Belgische biotische index).
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De aquatische organismen en levensgemeenschappen zijn natuurlijke indicatoren van
de waterkwaliteit. Immers aquatische organismen (i.c. macro-invertebraten) stellen
minder of meer eisen aan de waterkwaliteit. Sommige pollutieresistente macroin
verontreinigd
water,
andere
invertebraten
kunnen
nog
overleven
vervuilingsgevoelige organismen zullen reeds bij geringe pollutie niet meer kunnen
overleven. De samenstelling van de levensgemeenschappen in het oppervlaktewater
geven dus een rechtstreeks beeld van de biologische gezondheidstoestand van een
oppervlaktewater. Vermits de bemonsteringen voor het bepalen van de biotische index
over een zekere tijdsperiode worden uitgevoerd weerspiegelt de index het geheel van
milieufaktoren die tijdens de bemonsteringsperiade zijn opgetreden. Een tijdelijke
verslechtering van de waterkwaliteit veroorzaakt sterfte van de gevoeligste
organismen, terwijl meer vervuiling-aangepaste soorten sterk kunnen toenemen . Een
incidentele vervuiling blijft daardoor nog enige tijd waar te nemen in de samenstelling
van de levensgemeenschap, terwijl deze tijdelijke vervuiling met behulp van fysicochemische methoden slechts geregistreerd kan worden op het moment van de
vervuiling zelf De aan- of afwezigheid van bepaald aquatische organismen kan ons
dus informatie verstrekken betreffende de algemene ecologische toestand van een
waterloop.
De bepaling van de biologische waterkwaliteit is gebaseerd op het principe dat bij
toenemende "verontreiniging" er een vermindering van het aantal soorten organismen
optreedt, waarbij de meest gevoelige soorten uiteraard het eerst verdwijnen. Hiertoe
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kunnen diverse groepen van aquatische organismen gebruikt worden, gaande van
algen, hogere waterplanten, ééncelligen, invertebraten tot vissen.
Voor het bepalen van de biotische index opteert men voor de macroinvertebratenfauna daar deze het eenvoudigst te bemonsteren en te identificeren is.
Het zijn allerlei kleinere ongewervelde dieren zoals mosseltjes, slakken, larven en
images van insekten, wormen en ander waterleven die met het blote oog kunnen
herkend worden. Bovendien bieden macro-invertebraten het voordeel een vrij lange
aquatische levensfase te hebben, waardoor zij goed geschikt zijn om korte kritische
kwaliteitsperieden uit het verleden te detecteren. De Belgische biotische index is een
gemodifieerde variante van de Tuffery en Vemeaux-methode (zie figuur 8).
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Figuur 8 : Tabel ter bepaling van de biotische index of de biologische kwaliteit van
water aan de hand van de erin voorkomende macro-invertebraten.
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In de horizontale rijen worden de waargenomen faunistische groepen gerangschikt
volgens hun verontreinigingsgevoeligheid . De verontreinigingsgevoelige soorten als
steenvliegen, kokerjuffers en eendagsvliegen bevinden zich bovenaan de tabel, de zeer
resistente soorten (borstelwormen, vedermuggen, rattestaarten) onderaan. De vijf
verticale kolommen komen overeen met het totaal aantal systematische eenheden (dit
zijn aangegeven determinatieniveaus voor de verschillende faunistische groepen;
meestal geslacht of familie) . Doordat de determinatie niet tot op de soort gaat is deze
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methode ook bruikbaar voor niet-specialisten in de aquatische ecologie De biologische
index (B .B.I.) wordt bepaald door de kruising van de rij die overeenkomt met de meest
gevoelige faunistische groep aanwezig in het monster en van de kolom
overeenstemmend met het totaal aantal waargenomen systematische eenheden van
hetzelfde monster.
Een macro-invertebraten monster met 14 verschillende
systematische eenheden en waarin de meest gevoelige faunistische groep bestaat uit 2
families (S.E .) kokerjuffers dan is de biotische index gelijk aan 8. De biotische index
varieert van 10 tot 0, en behoeve van de kartering worden ze verder gegroepeerd in 5
waterkwaliteitskiassen (zie tabel 7). De biotische index is des te hoger (zuiver water)
naarmate veel verontreinigingsgevoelige soorten en een groot aantal systematische
eenheden in het bestudeerde water aanwezig zijn. De minimale biotische index 0 (zeer
sterke verontreiniging) wordt bereikt in aanwezigheid van enkel rattestaartlarven of bij
afwezigheid van alle groepen.
In de praktijk bepaalt de Vlaamse Milieumaatschappij de biologische waterkwaliteit op
een aantal staalnamepunten ieder jaar of om de 2 of 3 jaar. Macro-invertebraten
worden bemonsterd gedurende een periode van een tweetal maanden. Uitgaande van
deze bemonsteringen wordt jaarlijks de biologische waterkwaliteitskaart uitgegeven
waarop de biologische waterkwaliteit met een kleurkode wordt weergegeven (tabel
11).
Momenteel is onderzoek lopende voor het ontwikkelen van een index van biotische
integriteit, waarbij op basis van het visbestand (visindex) de toestand van een
oppervlaktewater zal kunnen worden beoordeeld met een gelijkaardige kleurcode als
voor de fysico-chemische en biologische waterkwaliteitsbeoordeling. Een
systematische inventarisatie van de visbestanden en het opzetten van een vismeetnet is
hiervoor noodzakelijk.
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5.3. Biologische versus chemische index.
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Uit diverse studies valt een goede overeenkomst op tussen het resultaat van beide
waterkwaliteitsbeoordelingsmethoden. Nochtans dienen bij de vergelijking van beide
methoden volgende punten in acht genomen te worden :
- de biotische index geeft een beeld van de algemene ecologische toestand van een
waterloop en registreert altijd de gevolgen van diverse invloeden. Hiertoe behoren ook
niet-vervuilingscomponenten zoals verval, diepte, substraat, oeverplanten,
voedselrelaties (competitie, predatie) .
Kruidruimingen en het vervangen van
natuurlijke oevers door betonkonstrukties leiden tot een verarming van de
levensgemeenschap (ecologische verstoring), hetgeen een verlaagde biotische index
oplevert ondanks behoud van de waterkwaliteit.
De chemische index weerspiegelt veelal de ogenblikkelijke situatie en beperkt zich
tot enkele parameters om de waterkwaliteit aan te duiden.
- de biotische index is geldig voor een lange termijn en geeft meestal de slechtste
toestand weer. Dit komt omdat verstoringen van het biotoop lange tijd sporen nalaten
op de macro-invertebratengemeenschap.
Daarentegen fluctueren de chemische indexen meer, zodat meerdere monsternarnes per
jaar nodig zijn om een globaal beeld te verkrijgen van de verontreinigingstoestand .
- chemische methoden kunnen vaak zeer preciese getallen geven over de concentraties
van een beperkt aantal stoffen die op een bepaald ogenblik in het water aanwezig zijn.
Het is zeer dikwijls moeilijk om iets te zeggen over de betekenis van deze getallen voor
waterorganismen.
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De biologische methode is enkel geschikt voor ondiepe, stromende waterlopen (beken,
rivieren). Ze is moeilijker toepasbaar voor stilstaande wateren (meren, vijvers) en
brede, diepe waterlopen. Vandaar dat beide methoden elkaar aanvullen en deel
uitmaken van een kompleet waterkwaliteitsonderzoek.
Vermits vispopulaties in wateren niet alleen onderhevig zijn aan waterkwaliteit maar
eveneens aan alle mogelijke invloeden (structuurkenmerken, habitatdiversiteit,
ruimingen en normalisaties) zal het ontwikkelen van een visindex bijkomende
informatie aanbrengen bij de chemische en biologische indexen.

5.4. Visserijbiologische interpretatie van de chemische en biologische indexen.

Van grote betekenis voor de hengelsport is de relatie tussen de visstand en de
gemiddelde waterkwaliteit, uitgedrukt in een van de kwaliteitsindexen. Bij het bekijken
van de chemische en biologische waterkwaliteitskaarten, waarbij de kwaliteit van de
diverse waterlopen aangegeven wordt in de vermelde kleurencode (zie tabel 11), blijft
de vraag vanaf welke "kwaliteits-kleur" visleven mogelijk is, en nog belangrijker vanaf
welke kleur is een "evenwichtig visbestand" mogelijk dat zowel qua verscheidenheid
aan vissoorten als qua biomassa (min. 200 kg/ha) een normale bevissing kan toelaten .
In het Algemeen Waterzuiveringsplan (A.W.P .-niveau 1 stelt men als algemene
doelstelling dat een minimale waterkwaliteit van 7 á 8 (B.B.I .) nodig is om het
overleven van vissen gedurende het ganse jaar te waarborgen. Meestal wordt
aangenomen dat een biotische index van 7 en hoger een voldoende waterkwaliteit biedt
voor een evenwichtig visbestand. Nochtans moet ook dit met een korreltje zout
genomen worden. Bij een visserijbiologisch onderzoek van de Damse Vaart, werd in
de strook Sifon-Hoeke (groene kleur, B .B.I. 7) slechts een armtierige visstand
waargenomen (ca. 85 kg/ha) waarbij slechte groei en recrutering opvielen. Het
onderzoek van Timmermans (1985) geeft een duidelijke indicatie dat goed biologisch
en chemisch waterkwaliteitsonderzoek niet altijd een juiste weergave zijn voor onder
andere het te verwachten visbestand. Een vaststelling die steun geeft aan het
supplementair ontwikkelen van een visindex ter evaluatie van aquatische biotopen.
Bovendien toont het onderzoek dat een goede chemische en biologische waterkwaliteit
niet noodzakelijk aanleiding geeft tot een goed visbestand . Zoals hoger vermeld wordt
het behoud en de ontwikkeling van het visbestand in een water eveneens beïnvloed
door de aan of afwezigheid van bepaalde structuurkenmerken en de specifieke paai-,
fourageer- en verblijfhabitats. Een integraal en planmatig visstandbeheer zal zich dan
ook niet alleen richten op het vrijwaren of saneren van de waterkwaliteit, maar zal
bovendien aandacht besteden aan structuurkenmerken en specifieke habitats voor
VISSen .

Voor wat betreft de chemische kwaliteitsindexen geeft het I.H .E. aan dat Beneluxindexen (C.I.) van 8 á 12 (geel-oranje kleurcode) meestal ongunstig of ongeschikt zijn
voor de visstand .
Uit onderzoek verricht op het Departement Biologie van de U.I.A. onder leiding van
Prof Dr. R .F. Verheyen kon de relatie tussen de kwaliteitsindexen en het visbestand in
laaglandbeken opgemaakt worden. Aan de hand van een gedetailleerd onderzoek van
het Nete-bekken (visstand en waterkwaliteit) is men gekomen tot een vrij duidelijke
grenswaarde van waterkwaliteit waaronder (B.B.I .) of waarboven (P.I., C.I.) geen vis
meer voorkomt. Ook heeft men de minimale gemiddelde waterkwaliteit kunnen
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bepalen, nodig voor het voorkomen van "gevoelige" soorten (i .c. beekprik en/of
serpeling).
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Voorkomen van vis mogelijk indien
Voorkomen van gevoelige vissoorten als

P.I.
<3
<2

C.I .
< 10,4
< 8,3

B.B.I.
> 6,5
>7

Het is dus duidelijk dat de waterkwaliteitskiassen indeling van de chemische indices en
de biologische index niet overeenstemmen wat betreft de grenswaarden voor visleven
in laaglandbeken.
De grenswaarde voor visleven ligt op de overgang klasse 3 á 4 (geel-oranje) bij de
Benelux-index (C.I .), middenin klasse 3 (geel) bij de Prati-index (P.J.) en bij de
overgang klasse 2 á 3 (groen-geel) bij de Biologische index (B.B.I.) . De grenswaarden
voor gevoelige vissoorten liggen bij P.I. en B.I. in klasse 2 (minimaal groen!) en bij
C.I. in het begin van klasse 3 (geel).
Voor laaglandbeken (vergelijkbaar met het Nete-bekken) kunnen we stellen dat
blauw en groen gekleurde waterlopen visvriendelijk zijn, terwijl gele kleurcode op
marginale viswateren duidt.
Voor stilstaande en traagstromende wateren ( cfr. kanalen) worden de biologische en
chemische indexen naar het visleven toe geëvalueerd in tabel 12 (Coussement, 1990).
Tabel 12 : Evaluatie van diverse kwaliteitsindexen in relatie tot visleven.
Index
Grenswaarde
Optimale waarde
C.I
< 10,5
< 7,5
P.I
<3
<2
L.I
< 14
< 10
B.B.I.
>6
>7
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Voor een gediversifieerd visleven met voldoende mogelijkheden tot natuurlijke
recrutering is op zijn minst een groene kleurcode (klasse 2) vereist. Geel ingekleurde
wateren (klasse 3) kunnen visleven toelaten, hoewel dit in regel soortenarm,
éénzijdig tot marginaal is (vnl . voor de Prati-index) . Algemeen kunnen we stellen dat
de overgang van geel naar oranje de kritische grens vormt voor de normaal
voorkomende vissoorten.
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6. Actief Biologisch Beheer.

Levende organismen die in een aquatisch biotoop voorkomen en hun levenloze
(abiotische) omgeving zijn sterk van elkaar afhankelijk en beïnvloeden elkaar
wederzijds (figuur 9). De levende organismen van een ecosysteem, tezamen ook wel
levensgemeenschap genoemd, zijn met elkaar verbonden door de betrekking "eten en
gegeten worden" . Het eencellige, plantaardige plankton wordt gegeten door
watervlooien van het zoöplankton, die op hun beurt weer het voedsel vormen van
jonge vissen. Deze laatste vallen dan weer ten prooi aan roofvissen als snoek,
snoekbaars of baars. Een dergelijke betrekking noemt men een voedselketen. In
principe kunnen in elke aquatische levensgemeenschap worden onderscheiden :
-producenten : bouwen uit zonlicht organische stof op . Dit zijn groene planten, zowel
de microscopische (algen en wieren) als de hogere waterplanten.
- consumenten : organismen die planten eten (herbivoren of 1e orde consumenten) en
organismen die dieren eten (carnivoren of2e, 3e, ... orde consumenten) .
- afvalopruimers : organismen die zich voeden met dood materiaal van planten en
dieren (detrituseters) en/of door deze afbraak weer nieuwe voedingsstoffen vrijstellen
voor de producenten.
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figuur 9 : Schema van een voedselkringloop in een aquatisch biotoop .

Hoewel deze algemene structuren in elke levensgemeenschap teruggevonden worden,
zullen zowel abiotische (niet-levende) als biotische (levende) faktoren de verschillen in
samenstelling van de diverse gemeenschappen kunnen bepalen. De aanvoer van een
overmaat nutriënten leidt tot meer fytoplankton en waterbloei (groen water), minder
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aquatische vegetatie en uiteindelijk verbraseming met troebel water. Onder bepaalde
omstandigheden, m.n. bij te hoge visdensiteiten, is een omgekeerde evolutie van een
troebel aquatisch biotoop naar een helder aquatisch biotoop niet altijd mogelijk door
alleen maar het wegnemen van een teveel aan nutriënten. Ondanks het reduceren van
de nutriëntaanvoer wordt het systeem in een troebele toestand gehouden door een
overmaat aan (bodemwoelende en planktonetende) vissen. Bovendien kan door de
troebele toestand de ondergedoken aquatische vegetatie niet herstellen (figuur 10).
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Figuur 10 : Sleutelprocessen in een troebel en een helder aquatisch biotoop .
Actief Biologisch Beheer (ABB) IS het mgnJpen m de planten- of
dierengemeenschappen in het water, zodat biologische processen de overmatige
algengroei tegengaan . Het gaat meestal over het wegvangen van zoöplanktonetende en
bodemwoelende vissen als de brasem, het uitzetten van roofvissen, het bevorderen van
de groei van waterplanten en het aanbrengen van een geschikt substraat voor mosselen
(fytoplankton filtreeders).
De belangrijkste maatregel is het éénrnalig uitdunnen van het visbestand . In troebel
water zit veel brasem, blankvoorn en soms karper. Verwijdering van tenminste 75 %
van deze vis leidt onder de juiste milieu-omstandigheden meestal tot spectaculaire
resultaten. Door het wegvangen van de planktivore vissen worden de watervlooien uit
het zoöplankton minder gepredateerd. De watervlooien krijgen meer kansen om zich te
reproduceren en zullen op hun beurt meer fytoplankton (algen) consumeren. Door het
wegvangen van bentivore vissen (o.a. brasem, karper) wordt het slib op de bodem
minderopgewoeld en door het wegvangen van fytofage vissen (o .a. graskarper) wordt
de aquatische vegetatie niet geconsumeerd . Door dergelijke ingreep kan het water
helder worden. Sommige waterplanten, zoals kranswieren, reageren snel zodat reeds
dezelfde zomer een groot deel van de bodem begroeid kan raken . Soms is het uitzetten
van jonge snoek nodig om de groei van jonge planktivore vissen (brasem en voorn) in
de eerste zomer onder kontrole te houden. Indien de aanvoer van nutriënten (vnl.
fosfaat) voldoende is gereduceerd, zal het water helder blijven. Het ecosysteem kan
door dergelijke actief biologische ingreep evolueren van een troebele naar een stabiel
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heldere toestand . Belangrijk om de slaagkans te verzekeren is het onder kontrole
houden van de juiste milieuomstandigheden. Aanvoer van externe nutriënten en/of slib
kan het effect van een ingreep teniet doen.
In wateren met veel draadvormige blauwwieren is het succes onwaarschijnlijk.
Watervlooien (filterfeeders) hebben namelijk moeite met het eten van draadvormige
blauwwieren zodat enerzijds de watervlooien zich niet zullen ontwikkelen, anderzijds
de blauwwieren niet worden verwijderd zodat de lichtpenetratie voor de hogere
planten in het water wordt verhinderd.
Water- en oeverplanten spelen bij het actief biologisch beheer een sleutelrol in het
helder houden van het water. Fosfaten in de planten kunnen niet meer door algen
worden opgenomen zodat algenbloei, met verminderde lichtpenetratie, wordt
onderdrukt. Bovendien spelen planten een essentiële rol in het leven van verscheidene
vissoorten. Snoeken, welke als toppredator instaan voor het in evenwicht houden van
de vispopulatie schuilen zich tijdens het jagen tussen de planten en op de planten
worden de snoekeieren afgezet.
Soms kan het wenselijk zijn de aquatische vegetatie te bevorderen door het uitzetten
van (streekeigen) stekken of wortelstokken verkregen uit een zaadbankonderzoek. Een
natuurlijk verloop van waterpeilen, met name in de winter hoger dan in de zomer, kan
bijdragen tot het vergroten van de begroeide oppervlakken. Bij laag water kan meer
licht tot op de waterbodem doordringen, waardoor de aquatische vegetatie sneller
groeit.
Algen worden niet alleen gegeten door watervlooien, maar ook door
driehoeksmosselen (eveneens tilterfeed ers). Deze zoetwatermosselen groeien op een
harde ondergrond van bijvoorbeeld stenen. Ze komen plaatselijk in hoge dichtheden
voor en kunnen grote hoeveelheden algen consumeren. Hierdoor kunnen zij bijdragen
tot het helder houden van het water.
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Dankwoord
De illustraties van de cursus werden uitgetekend door de Heer Filip Coopman,
waarvoor onze dank.
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BIJLAGE 1

HABITAT EVALUATIE PROCEDURE

voor
ZOETWATERVISSEN
in het

VLAAMSE GEWEST

{
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HABITAT EVALUATIE PROCEDURE (HEP) voor vissen.

Vissen stellen, net als alle organismen, bepaalde eisen aan het leefgebied (habitat). De
habitat wordt omschreven als een geografisch afgebakend leefgebied van de individuen
van een soort met bijzondere aandacht voor de specifieke leefomgeving van de
individuen van een soort. Concreet wordt met het habitat aangegeven in welke type
wateren individuen van een vissoort kunnen voorkomen, waar ze zich in het water
ophouden, welke eisen ze stellen voor de reproductie en voor het fourageren .

I
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In navolging van Amerikaanse en Nederlandse habitat evaluatie methoden en gebruik
makende van ecologische data van Belgische, Nederlandse, Britse en Oostenrijkse
onderzoekers (Bruylants et al., 1989 ; Poll, 1947 ; Quak, 1994 ; Schieroer en
Waidbacher, 1992 ; Welcomme, 1985) wordt een habitat evaluatie procedure
voorgesteld voor de in het Vlaamse gewest algemeen voorkomende vissoorten en
welke als wetenschappelijke onderbouwing van het planmatig visstandbeheer gebruikt
kan worden. Aan de hand van de procedure kan niet alleen de miliekwaliteit (Is het
habitat geschikt voor een bepaalde vissoort?), maar ook de milieukwantiteit (Hoeveel
geschikte habitats zijn aanwezig?) objectief geëvalueerd worden. Bovendien is de
vishabitat evaluatie procedure vanuit twee invalshoeken bruikbaar. Bij de
watergerichte benadering wordt, vertrekkende van een bepaald water, nagegaan welke
potenties kunnen verwacht worden (Welke vissoorten vinden er een geschikte
habitat?). Bij een visgerichte benadering wordt, vertrekkende van bepaalde vissoorten,
welke in het water (kunnen) voorkomen nagegaan of het water geschikt is opdat de
levenscycli van een vissoort zich kan voltrekken (Zijn specifieke reproductie-,
opgroei- en fourageerhabitats aanwezig enlof bereikbaar?). Hierdoor kan op een
objectieve wijze een waardeoordeel over de potenties van aquatische biotopen worden
opgemaakt en kunnen de knelpunten of de impact van inrichtings-, verbeterings- en! of
onderhoudswerken worden ingeschat.
Concreet bestaat de habitat evaluatie procedure uit een aantal tabellen (tabellen 1 tot
9) waarin in algemene termen het verspreidingsgebied van vissoorten, de levenswijze
(fourageren, reproduceren en migreren), alsook de biotoopvereisten worden
aangegeven. Sluitstuk van de habitat evaluatie procedure vormt tabel 9 waarin alle
karakteristieken per vissoort overzichtelijk worden samengebald. Bij een watergerichte
habitat evaluatie zal de visstandbeheerder vertrekken vanuit tabel 1 (hydrografisch
verspreidingsgebied) en tabel 2 (hoofd- en subtype-indeling van wateren)om, gebruik
makende van tabel 9, na te gaan hoe en voor welke vissoorten het visstandbeheer dient
uitgewerkt te worden. Bij een visgerichte habitat evaluatie zal de visstandbeheerder,
vanuit terreingegevens over de aanwezigheid van vissoorten in een bepaald water, met
tabel 9 kunnen nagaan of het habitat geschikt is om de vissoort duurzaam in stand te
houden.

I

Niet-inheemse vissoorten en niet of weinig voorkomende, oorspronkelijk inheemse
vissoorten worden niet in de habitat evaluatie procedure opgenomen alhoewel
sommige van deze (niet-inheemse) soorten frequent in onze oppervlaktewateren
kunnen worden aangetroffen. Het betreft hier o.a. de Amerikaanse dwergmeervallen,
de Amerikaanse hondsvis, bronforel, giebel, graskarper, zilverkarper, regenboogforel,
zonnebaars, zalm, elft, fint, houting en steur.
De habitat evaluatie procedure is een eerste beknopte en schematische benadering van
de leefwereld van vissoorten in wateren van het Vlaamse gewest. Over verscheidene

habitat vereisten (o.m. vissoorten in stilstaand water, larvale en juveniele stadia) is
echter nog onvoldoende informatie voorhanden zodat de methode door
praktijkervaring en aanvullend wetenschappelijk onderzoek verder uitgewerkt en
geoptimaliseerd dient te worden .
Stappenplan voor de habitat evaluatie procedure.
-bij een watergerichte benadering wordt het water geografisch (tabel 1) en typologisch
(tabel 2) gesitueerd waarna aan de hand van tabel 9 kan worden vastgesteld welke
vissoorten er potentieel kunnen voorkomen. Voor de respectieve soorten wordt m
tabellen 3 tot 8 gedetailleerde biologische en habitatinformatie verstrekt.
- bij de visgerichte benadering wordt vertrekkende van tabel 9 en gebruik makend van
tabellen 1 tot 8 vastgesteld of de benodigde karakteristieken voor een vissoort
aanwezig zijn en of de soort voorkomt in zijn natuurlijk biotoop en zijn (gekende)
verspreidingsgebied.

Tabel 1 : Hydrografische ( deel)stroombekkens in het Vlaamse gewest.
HYDROGRAFISCH VERSPREIDINGSGEBIEDVAN DE SOORT IN HET VLAAMSE GEWEST
M
Stroombekken van de Maas
S
Stroombekken van de Schelde
Beneden-Schelde
SI
S2
Boven-Schelde
S3
Netebekken
S4
Dijlebekken
S5
Deroerbekken
S6
Denderbekken
S7
Leiebekken
S8
Zennebekken
Y
Stroombekken van de IJzer
PK
Polders en Kustbekken

Tabel2 : Hoofd- en subtype-indeling van wateren in het Vlaamse Gewest .

M.

ALGEMENE TYPE-INDELINGVAN AQUATISCHE BIOTOPEN
I
Stromende bovenlopen, heuvellandbeken (rithron).
II
Traag stromende middenlopen, benedenlopen, laaglandbeken (potamon) .
lil
Benedenlopen met getijde-invloed, brakke transitiezone.
IV
Stilstaande wateren (natuurlijke of functioneel gegraven wateren ; putten ;
meren ; kanalen ; polderwateren ; stadswateren
V
Mariene wateren, kustwateren, estuaria, zee.
DEELBIOTOPEN VAN STROMENDE WATEREN
1
Hoofdstroom inclusief oeverzone (bij type I,II en lil)
2
Kommen gelegen naast de hoofdstroom (bij type I)
3
Secundaire wateren in open verbinding met de hoofdstroom
(nevengeulen, zijarmen, zijwaterloop, kreken,meanders ... )
Secundaire wateren, afgesloten of niet permanent in verbinding met de
4
hoofdstroom
DEELBIOTOPENVAN STILSTAANDE WATEREN
5
oeverzone (litoraal)
6
open water (pelagiaal)
bodem (bentaal)
7

Tabel 3 : Type-indeling van zoetwatervissen in het Vlaamse gewest op basis van stromingspreferentie en
zouttolerantie.
HOOFDINDELING VAN VLAAMSE ZOETWATERVISSEN (stroming, zoutgehalte)
Rheofiel A
Alle levensstadia gebonden aan de hoofdstroom, inclusief de oeverzone.
Rheofiel B

Sommige levensstadia gebonden aan zijwateren in open verbinding met de hoofdstroom

Rheofiel C

Sommige levensstadia gebonden aan langzaam stromend, brak water, open verbinding met zee

Eurytoop

Levensstadia zowel in stromend als in stilstaand water.

Limnofiel

Levensstadia overwegend in stilstaand water.

Tabel 4 : Migratie-typen van zoetwater vissoorten in het Vlaamse gewest.
MIGRATIE TYPE
Ml
Anadroom migrerende vissoort (voortplanting in zoetwater)
M2

Katadroom migrerende vissoort (reproductie in zeewater)

M3

Regionale migratie binnen het stroombekken (stroomop- of afwaarts)

M4

Interne of lokale migratie (naar oeverzone, zij-wateren, broekgebieden)

Tabel 5 : Voortplantings-typen van zoetwater vissoorten in het Vlaamse gewest.
VOORTPLANTINGSWUZE
Niet-nestbewakers; open/substraat paaiers
Pelagische paaiers (open water)
PI
Kiezelsubstraat paaiers met pelagische larven
P2
Kiezelsubstraat paaiers met bentische larven
P3
P4
Plant- en! of substraatpaaiers
PS
Plantpaaiers (obligaat)
P6
Zand- en/of slibpaaiers
Niet-nestbewakers ; broedverbergers
Kiezelsubstraat paaiers met bentische substraatlarven
P7
Eileg in andere levende organismen (vb . mosselen)
P8
Nestbewakers
P9
Kiezelsubstraat paaiers
PlO
Lijmnest paaiers
Plantsubstraatnest paaiers
Pil

pelagofielen
lithopelagofielen
lithofielen
fytolithofielen
fytofielen
psammofielen
lithofielen
ostracofielen
lithofielen
ariadnofielen
fytofielen

Tabel6 : Voedingswijzen van zoetwater vissoorten in het Vlaamse gewest.
VOEDINGSWIJZE
VI
V2
V3
V4
V5

V6
V7

macro-planteneters (macro-fYtofaag)
phytoplanktoneters (micro-fYtofaag)
zooplanktonofaag (kleiner zooplankton)
invertivoor (insecten, slakken, groter zooplankton)
bentische omnivoor (bodemafvaleters, bodeminvertebraten)
alleseter
roofvissen (vis- en visbroedeters)

herbivoor
herbivoor
invertivoor
invertivoor
ommvoor
OmniVOOr
p!SCIVOOr

Tabel 7 : Habitatkarakteristieken van zoetwater vissoorten in het Vlaamse gewest.
HABITATKARAKTERISTIEKEN
Stroming
Sl
S2
Diepte
DO
Dl
D2
D3
D4
Bodem
BO
BI
B2
B3
B4
B5
Schuilplaatsen
Cl
C2
C3

so

co

geen voorkeur
geen stroming aanwezig
stroming aanwezig
geen voorkeur
< 0.2m
0.2- 0.5m
0 .5- lm
> lm
geen voorkeur
modder, fijn slib bodem
slibbodem
zandbodem
kiezelbodem
stenige bodem
geen beschutting
vegetatiebeschutting
beschutting in holten, overhangende oevers of takken
beschutting zonder voorkeur

Tabel 8 : Waterkwaliteitsvereisten voor zoetwatervissen in het Vlaamse gewest.
WATERKW ALITEITSVEREISTEN
WO
Tolerante vissoort die weinig waterkwaliteitseisen stelt .
Lage zuurstofconcentraties en verontreiniging worden tijdelijk verdragen .
Wl
Vissoort die matige tot goede waterkwaliteit vereist.
Verontreiniging wordt in beperkte mate verdragen .
W2
Verontreinigingsgevoelige vissoort die een goede tot zeer goede waterkwaliteit vereist.
Stromend en/ofhelder, zuurstofrijk water zonder verontreiniging is noodzakelijk .

---
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ECOLOGISCHE EN HABITATGERICHTE TYPERING VAN ZOETWATERVISSOORTEN IN HET VLAAMSE GEWEST.
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