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Vis- en rondbeksoorten in Vlaanderen
C. Belpaire
Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer

1. Inleidend
Per definitie zijn vissen onlosmakelijk verbonden met water. In ons gewest zijn de waterecosysytemen
vrij gevarieerd. Immers, als gevolg van zijn geografische ligging vertoont Vlaanderen een grote
diversiteit aan landschapselementen waarbij een even zo diverse waaier van verschillende watertypes
voorkomt (Fig. 1).
De stromende waters in het Vlaamse Gewest behoren tot drie hydrografisch sterk verschillende
bekkens.
Het stroomgebied van de IJzer is een door polderwaterlopen doorsneden landschap, met hoofdzakelijk
zeer traag stromende waters waarbij enkel op de Zuid-Westvlaamse heuvelruggen enkele
snelstromende beken hun oorsprong vinden.
De meerderheid der Vlaamse stromende waters behoren tot het bekken van de Schelde. Deze waters
zijn wat hun omvang, debiet en stromingspatroon betreft zeer verschillend : kleine bronbosbeken in de
bovenlopen, enkele belangrijke zijrivieren die noordwaarts afwateren, laaglandbeken in het noordelijk
landsgedeelte en een estuarium met een ruime gradiënt aan getijden en brakwater invloeden.
In het oosten wateren een aantal rivieren en beken af naar de Maas : een grote regenrivier,
gekenmerkt door zeer afwisselende debieten en een sterke stroming.
Ook wat de stilstaande waters betreft heeft Vlaanderen een brede verscheidenheid aan types. Min of
meer natuurlijke systemen zoals afgesneden rivierarmen, kreken, vijvers en meren of zure vennen
wisselen af met door de mens aangelegde waters met o.a. de drinkwaterreservoirs, de wachtbekkens of
nog de als gevolg van exploitatie onstane meren of vijvers (bv. zandwinningspulten of grintgaten).
Ook polderwaterlopen en kanalen werden door de mens gegraven. Vaak vormen deze laatsten
verbindingswegen tussen stroombekkens.

Scheldebekken
IJz.er- en
Kustbekken

Figuur 1 : Hydrografie van Vlaanderen met aanduiding van de verschillende stroombekkens
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2. Soortendiversiteit
Door de aanwezigheid van deze grote variëteit aan aquatische biotopen en door de ligging aan zee
kennen onze Vlaamse binnenwateren een grote diversiteit aan vissoorten. Nochtans bestaan er over
het aantal vissoorten in Vlaanderen nogal tegenstrijdige rapportages. In het recent uitgebrachte
"Milieu en Natuurrapport Vlaanderen" (Verheyen et al, 1994) wordt de visstand van de Vlaamse
rivieren en beken beschreven als bestaande uit 42 zoetwatervissoorten (excl 2 rondbeksoorten), van de
visstand van de brakwaterzone (Belgische Schelde) en de Noordzee zou de visstand minder goed
bekend zijn, maar in totaal zouden minimaal een 90-tal soorten er voorkomen. In een lijst van de
vissoorten die kunnen voorkomen in de Vlaamse waters (Cherretté, 1995) wordt melding gedaan van
67 soorten waarvan twee kreeftachtigen en drie rondbeksoorten.
Rekening houdende met de na 1900 verdwenen vissoorten, met de uitheemse soorten, en met de
typische brakwatersoorten en een aantal zeevissoorten die momenteel (na 1985) in onze binnenwaters
gesignaleerd werden kan men stellen dat de visstand in Vlaanderen 86 vis- en rondbeksoorten telt.
Een lijst van deze soorten staat voorgesteld in Tab. 3. Onderling zijn deze soorten herkenbaar op
basis van morfologische kenmerken. De voornaamste kenmerken die voor de determinatie van de visen rondbeksoorten die in Vlaanderen voorkomen, gebruikt worden zijn de volgende : de algemene
vorm en het kleurpatroon, het aantal, de vorm en de stand van de vinnen, het aantal stekels of stralen
in de vinnen, het al of niet voorkomen van een vetvin, het schubbenpatroon en de vorm van de
schubben en van het kieuwdeksel, het voorkomen van baarddraden, ...
Voor determinatie van onze vis- en rondbeksoorten kunnen volgende determinatiewerken gebruikt
worden: Belpaire, 1995; Nijssen en De Groot, 1987 en Poll, 1947 (enkel voor zeevissoorten).
Verwante soorten die morfologisch bepaalde gelijkenissen vertonen behoren tot eenzelfde familie. In
Vlaanderen kunnen de soorten die in brak of zoet water aangetroffen worden tot 32 families behoren.
Een lijst van deze families met hun voornaamste morfologische kenmerken wordt gegeven in Tab. I.
Uit het algemeen voorkomen van de verschillende families (Tab. 2) is al duidelijk dat de morfologie
van de vissoorten onderling danig verschilt. Zo zijn er soorten die 3 à 4 m lang (europese meerval en
steur) kunnen worden terwijl andere soorten qua afmeting beperkt blijven tot enkele cm (bv
tiendoornige stekelbaars).
Lange, gestroomlijnde vissen kunnen weerstaan aan sterke
stroomsnelheden en hebben goede zwemcapaciteiten, terwijl andere soorten met een hogere en
zwaardere lichaamsbouw in kalmer water verblijven. Sommige soorten vertonen een lichaamsbouw
aangepast aan het leven op de bodem. Bepaalde soorten zijn zo klein en slank dat zij zich tussen de
stenen kunnen ophouden of zichzelf in het zand kunnen ingraven, en aldus weerstand bieden aan
sterke stroomsnelheden. Nog andere bezitten speciale adaptaties en kunnen zelfs een tijdelijk periode
op het land overleven. Bij sommigen is het lichaam asymmetrisch, zij bezitten een verschillende
linker en rechterhelft. Er zijn talloze voorbeelden van specifieke vormen aangepast aan speciale
functies of levensomstandigheden, slechts enkele staan geïllustreerd in Fig. 2.
Niet alleen qua morfologie zijn deze soorten verschillend. Ook wat ecologie betreft zijn geen twee
soorten identisch : zoals o.a. in Fig. 3 voorgesteld staat kan het habitat danig uiteenlopen, van kleine
snelstromende beekjes, tot brede en diepe traagstromende water, van vijvers met geringe diepte tot
uitgestrekte en diepe meren, van volledig zoet water naar brakwatersystemen tot haast volledig zoute
estuaria, enz ... Morfologische verschillen zijn zeer dikwijls gerelateerd met verschillende functionele
vereisten : trojische specialisatie is er een van en de voedingsgewoonten kunnen dan ook zeer
uiteenlopend zijn. Enkele soorten met hun specifiek voedingsgedrag worden genoemd in Fig. 4. In
Fig. 5 worden voorbeelden aangehaald van verschillende voortplantingsstrategieën bij onze vis- en
rondbeksoorten.

0

Familie

1

Petromyzontidae

2

N

Voornaamste kenmerken

Prikken

3

Acipenseridae

Steuren

1*

3

Anguillidae

Palingen

1*

4

Clupeidae

Haringachtigen

4

5

Engraulidae

Ansjovissen

1

6

Cyprinidae

Karperachtigen

25

7
8

Cobitidae
Ictaluridae

Modderkruipers
Dwergmeervallen

3
2

Rondbekachtigen, die niet tot de echte vissen g.:rekend worden.
Ronde zuigbek met hoorntando!!! (parasitaire levenswijze). Geen
kieuwspleet, maar 7 paar kieuwopeningen.
Gepantserde kop en lichaam voorzien van beenplaten. Uitstulpbare
muil met vier baarddraden. Hetcrocerke (asynunetrische staartvin).
Slangachtig uiterlijk. Afgeronde borstvi!Ulen. Rug-, staart- en
buikvin confluent.
Zilverkleurige vissen zonder zijlijn. De keelstreek achter de kop is
voorzien van stevige, scherpe schubben (kiel).
Langwerpige vissen van beperkte afineting (max 20 cm). Kiel
ontbreekt. Bovenkaak is langer dan de onderkaak.
Zoetwatervissen met een uit een stuk bestaande rugvin en
cycloiede schubben. Geen tanden in de muil, maar wel keeltanden
aanwezig. Maximaal 4 baarddraden.
Slanke, langwerpige vissen met zes of tien baarddraden.

9

Siluridae

Meervallen

1

10

Esocidae

Snoeken

1

11

12

Umbridae
Osmeridae

Hondsvissen
Spieringen

1
1

13
14

Salmonidae
Coregonidae

Zalmachtigen
Houtingen

5*
2

15

Thymallidae

Vlagzalmen

1

16

Gadidae

Kabeljauwach ti gen

4

17
18

Atherinidae
Gasterosteidae

Koornaarvissen
Stekelbaarzen

1
2

19

Syngnathidae

Zeenaalden

2

20

Cottidae

Donderpadden

1

21

Serranidae

Zeebaarzen

1

22

Centrarchidae

Zonnebaarzen

4

23

Percidae

Baarzen

3

24

Cichlidae

Bontbaarzen

1

25

Carangidae

Horsmakrelen

1

26

Mugilidae

Harders

2

27

Zoarcidae

Puitalen

1

28

Ammodytidae

Zandspieringen

1

29

Gobiidae

Brakwatergrondels

5

30

Bothidae

Tarbotten

1

31

Pleuronectidae

Platvissen

3

32

Soleidae

Tongen

1

Gedrongen lichaamsvorm. Muil voorzien van 8 baarddraden.
Vetvin aanwezig. Rug- en borstvÎ!Ulen voorzien van stekels.
Grote vissen (max 3 m) met zeer grote muil voorzien van zes
baarddradden. Lange anaalvin en kleine rue:vin.
Sterk gestroomlijnde rool'.~ssen met lange platte kop en grote goed
uitstulpbare muil, met talrijke scherpe tanden.
Kleine vissen m.:t opvallend bolronde vi!Ulen.
Vis met olijfgroenachtige rug en zilverachtige flanken. Uitstekende
onderkaak. Kleine vetvin. Typische kornkonunergeur.
Gestroomlijnde vissen met kleine schubben. Vetvin aanwezig.
Gestroomlijnde vissen met minder dan 20 vinstralen in de rugvin.
Vetvin aanw.:zig.
Gestroomlijnde vissen met grcte rugvin (minstens 20 vinstralen).
Vetvin aanwezig.
Drie rugvi!Ulen o!ll twee anaalvÎ!Ulen, of twee rugviMen en één
lange anaalvin. Keelstandige buikvi!Ulen. Baarddra do!!! vaak
aanYlezig.
Twee rugviMen. Zilverkleurige legtl!stre.:p op de flanken .
Kleine visjes waarvan het lichaam voorzien is van beenplaten
(geen schubben) en rug- en buikvindoornen.
Zeer langgerd;t lichaam. Schubben ontbreken, wel beenringen en
beenplaten. Muil trompetvormig.
Brede platte stekelige kop. buikvÎ!Ulo!ll gereduceerd tot stralen.
brede borstvi!Ulcn. Dubbele rugvin voorzien van doornen.
Gestroomlijnde zilverkleurige vissen. Twee gescheiden rugvÎ!Ulen,
vooraan voorzien van doornen.
Zoetwatervissen met vrij hoge lichaamsvorm. Eén rugvin waarvan
het eerste deel van doornen voorzien is.
Roofvissen met ofwel één lange rugvin vooraan, voorzien van
doornen, ofwell\vee gescheiden rugvÎ!Ulen. Anaalvin met doornen.
Stekelige (ctenoiede schubben).
Warmwaterminnende soorten, met één rugvin voorzien van stekels
in het voorste deel en zachte stralen acht.:raan. Anaalvin met
doornen. Gescheiden zijlijn. Eén neusgat aan elke kant van de
snuit. Keelbeen met tanden.
Zeevissen met één rij grote verdikte schubben op de zijlijn.Twee
ru_gviMen. twee korte doornen voor de anaal vin.
Twee korte gescheiden rugvi!Ulen, vooraan bestaat de rugvin uit
vier doornen. Korte brede en platte kop met brede muil.
Bodemvis met zeer lange rug- en anaalvis, confluent met de
staartvin. Grote borstvÎ!Ulen. Buikvin met drie stralen.
Kleine langwerpige vissen met spitse snuit en vooruitstekende
onderkaak. Lange rug- en anaalvÎ!Ulen. Geen buikvi!Ulen.
Kleine vissen met twee rugo.i!Ulen en aaneengegroeide buikvinen;
Brede kop met hoog geplaatste ogen.
Asynunetrische, afgeplatte vissen met eindstandige muil en ogen
op de linkerzijde van het lichaan1. Ee~;te rugo.•instralo!!! ruim voor
het rechteroog ingeplant.
Asynunetrische, afgeplatte visso!!! met eindstandige muil en ogen
op de rechterzijde van het lichaam.
Asymmetrische, afgeplatte vissen met afgeronde snuit. Muil
situeert zich achter de snuit. Ovaalvormig voorkomen:
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Tabel I. Families waartoe de in Vlaanderen voorkomende vis- en rondbeksoorten behoren (brak- en
zoetwatersoorten en zeevissoorten die in zoet of brak water kunnen voorkomen) met vennelding van
hun voornaamste morfologische kenmerken (N=indicatief aantal in Vlaanderen voorkomende
soorten). * : ook andere niet-inheemse soorten kunnen in onze waters voorkomen, meestal betreft het
hier uitgezette of ontsnapte exemplaren.
Type voorkomen

Familie

Enkele soorten

nr 1, 2 en 3
nr4
nr5
nr 6, 7 en 8
nr9
nr 10, 11 en 12
nr 13 , 14 en 15

Prikken
Steuren
Palingen
Haringachtigen
Ansjovissen
Karperachtigen
Modderkruipers

nr 16
nr 17
nr 18
nr 19
nr 20
nr 21 , 22 en 23
nr 24 en 25
nr 26
nr 27, 28 en 29
nr 30
nr 31 en 32
nr 33 en 34
nr 35
nr 36
nr 37 en 38
nr 39, 40 en 41
nr42
nr 43

Dwergmeervallen
Meervallen
Snoeken
Hondsvissen
Spieringen
Zalmachtigen
Houtingen
Vlagzalmen
Kabeljauwachtigen
Koornaarvissen
Stekelbaarzen
Zeenaalden
Donderpadden
Zeebaarzen
Zonnebaarzen
Baarzen
Bontbaarzen
Horsmakrelen
Harders
Puitalen
Zandspieringen
Brakwatergrondels
Tarbotten
Platvissen
Tongen

Rivierprik, Beekprik, Zeeprik
Steur
Paling
Haring, Elft, Fint
Ansjovis
Blankvoorn, Zeelt, Riviergrondel
Grote
Modderkruiper,
Kleine
Bermpje,
Modderkruiper
Bruine en Zwarte Amerikaanse Dwergmeerval
Europese Meerval
Snoek
Amerikaanse Hondsvis
Spiering
Zalm, Beekforel, Regenboogforel
Houting, Grote Marene
Vlagzalm
Kwabaal, Wijting, Steenbolk
Koornaarvis
Driedoornige Stekelbaars, Tiendoornige Stekelbaars,
Grote Zeenaald, Kleine Zeenaald
Rivierdonderpad
Zeebaars
Zonnebaars, Steenbaars
Baars, Pos, Snoekbaars
Tilapia
Horsmakreel
Diklipharder
Puitaal
Zandspiering
Brakwatergrondel, Dikkopje, Zwarte Grondel
Griet
Pladijs, Schar, Bot
Tong

nr44

nr45
nr46
nr 47, 48 en 49
nr 50
nr 51 , 52 en 53
nr 54

Tabel 2. Enkele typische vertegenwoordigers van de voornaamste families waartoe de in Vlaanderen
voorkomende vis- en rondbeksoorten behoren. Voor hun algemeen voorkomen verwijzen wij naar
Bijlage 1.
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Figuur 2
Enkele
levensomstandigheden

voorbeelden

van

vormaanpassingen

aan

specifieke

functies

Gestroomlijnde vissen, waarvan het lichaam
weerstand
kan
bieden
aan
sterke
stroomsnelheden.

0

Beekforel

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

Brasem

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

Paling

De grote oppervlakte van rug- , staart- en
anaalvin vormen een sterk propulsie-orgaan dat
de snoek toelaat om op korte afstand en een
minimum aan tijd een zeer hoge snelheid te
bereiken.
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Langwerpige vis- en rondbeksoorten kunnen
zich vaak helemaal in het bodemsubstraat
ingraven.

Zandspiering - Beekprik - Paling

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

Brakwatergrondel -Zwarte Grondel - Dikkopje

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

.___ _ _ _ _ _.;;;;.._ _.....;.._ _ _ _=.:.=;;;...._j
0
c)

Baars
Driedoornige
Rivierdonderpad

Stekelbaars

Het kleurpatroon kan totaal
functies bezitten : bv camouflage
imponering en intimidatie
voortplantingsgedrag
van
stekelbaars en zalm.

verschillende
bij de snoek,
tijdens het
driedoornige

, Snoek - Driedoornige Stekelbaars - Zalm

7

Figuur 3 : Enkele voorbeelden van habitats met hun typische soortassociaties.
Stromende waters van de beekforelzone : kleine
rivier bovenlopen met koud, snelstromend
water .

....___B_e_e_kfi_o_r_ei_-_B_,;.ee;....!;_rik_
. _-_Ri_.VI_.e;..r..;.d..;.o_nd;..e.;...,.;..ad;;...._ _, Bv: Bovenlopen van deZenneen de Zwalm
Stromende waters van de vlagzalmzone .

....________Vl..;.a=z;..a;.;.;lm;.;.;..._ _ _ _ _ ___, Bv : Sommige stroken van de Berwijn
Stromende waters van de barbeelzone.

Bv : Grensmaas
Stromende waters van de brasemzone.

Snoek- Blankvoorn- Palin

~-----_..;._~;..._~~~~;...__..;.;..._~----~

Bv : IJzer
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Stromende waters van de brakwaterzone.

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

..___ _ _ _. .;;H..;;;a;;;r.;;;d,;.;er;.. -. . ;B;;..o;.;t;.. -. .;;P.. ;;al;;,;i;;;nJOI.. -_ _ _ _-J Bv : Boudewijnkanaal
Zure afgesloten waters.

Amerikaanse Hondsvis- Kroeska er

~----------~~~------~--_.----~

Bv. : Turnhoutse vennen
Heldere, oligotrofe en plantenrijke vijvers of
meren.

Snoek- Zeelt- Rietvoorn

~--------------------------------~

Bv. : Meer van Rotselaar

9

Troebele, eutrofe vijvers of meren.

Snoekbaars- Pos- Brasem

~------~~~~~~~~~----~

Bv. : Natuurreservaat De Blankaart
Sterk eutrofe, stromende of stilstaande waters
met slechte waterkwaliteit.

Paling- Driedoornige Stekelbaars

~----~~~~~~~~~~~--~

Bv. : Handzamevaart
Diepe kunstmatige waterreservoirs
koude temperatuur.

Baars

Bv. : WPC Kluizen
Laaglandbeken.

6.:..:." ----~

Riviergrondel - Kleine Modderkruiper Bee rik

Bv. : Beken van het Netebekken
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Figuur 4 : Enkele voorbeelden van trofische specialisatie

Piscivore voeding

De grote en zeer protractiele muil veroorzaakt
een zuigend effekt bij het vangen van prooivis.
De scherpe en stevige tanden zijn bijzonder
geschikt voor het vastgrijpen van de prooi.

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

De muil is omgevormd tot een zuigmechanisme
waarbij sommige prikken zich parasitair
gedragen t.o.v. vissoorten, of zich op het
substraat kunnen vastzuigen.

I
I

Zeeprik - Rivierprik
Benthivare voeding

Onderstandige muil voorzien van baarddraden
is typisch voor bodembewonende, benthivare
soorten die aangepast zijn om in de bodem op
~-~~~~~·..:.
-·::...-""
._..,___""'_"'"__..,..1 invertebraten te predateren.

B
Steur - Bermpje - Riviergrondel - Barbeel

I
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Zoöplanktonofage voeding

•

Sommige soorten predateren op drijvend, sessiel
of zwevend zoöplankton .

.
'

.___ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ___. Alver- Winde- Driedoornige Stekelbaars
Soorten die zich voeden met boodzakelijk
plantaardig materiaal.

Omnivoor - detritivoor

Sommige soorten zijn met gespecialiseerd in
een welbepaalde voedselcategorie, maar zijn
alleseters. Sommigen voeden zich met dierlijk
of plantaardig afval.
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Figuur 5 : Enkele voorbeelden van voortplantingswijzen bij onze vis - en rondbeksoorten.
Lilhofiele reproductie

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

0
0

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

~--~------~--------------------~Karper-Snoek
Psammofiele reproductie

.a:>
0

:::::::::====;-..

a..:.:.

====

-

In stromende waters leggen veel soorten hun
eieren af in of tussen het bodemsubstraat
Afhankelijk van de soort en o.a. van de diameter
van de eieren kan dit bv grof zand, kiezel of
grind zijn. Ook hier verzorgt de continue
waterdoorsrtoming
voor
een
goede
zuurstofvoorziening.

,::•··~t'QQ'oó
~~~~\{•:'~
=\t;~
~~:(;~·)~.~:~~
;:~;~~;..

. · ·.=:;_: :~· :: ·,

Rivergrondel

Ostracofiele reproductie

----t

t

.

Het voortplantingsgedrag van de Bittervoorn is
uniek. Het wijfje deponeert haar eieren d.m.v.
een lange legbuis in een zwanemossel of
schildersmossel, waarna het mannetje de eieren
bevrucht. De eieren worden geïncubeerd in de
mantelholte van de mossel, waardoor ze extra
bescherming
genieten.
De
continue
pompwerking van de mossel garandeert het
legsel de noodzakelijke zuurstofvoorziening.

.....

L.:..:~---====:=------------··__··_·_·_J Bittervoorn
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Sommige vissoorten vertonen een sterk
doorgedreven broedzorg en bewaken eieren en
jongen zorgvuldig. Soms wordt een 'nest'
gemaakt (tunnelnest van door mucus
aaneengeklit vegetatief materiaal) (ariadnofiele
reproductie).

Tunnelnestrepoductie

~----------------~~~----~----~

Driedoornige
Stekelbaars

Stekelbaars

Tiendoornige

Kuilnestrepoductie

::::

Soms bestaat het 'nest' uit een kuiltje in het
zand. Via beweging van de vinnen creëren de
~-) ~-:-::?;.~~·~:._0':<~.-.;~~'7=
·~-1'!1'~~
1, ...·'!1'l:~t:r,*'.•*~~
':-~..
~:;"~;~
~-,.\~;·.r-;~.: · 1 oudervissen een waterstroom die het broedsel
--=-~~ 2
:::::::::: van de nodige zuurstof voorziet. Eventuele
belagers worden verjaagd.
;:)

;:::::_;;:;:;_;_

-~

..:::; ..... .. ; ..-=

~~~;

'--------- -· ·_.·_·_-_ _ _-_ . _--· - · _- :_-_
. _ -_·_. ·_· _· _··_·_· .._· . ._: ·_. :...J
::.

Pelagofiele reproductie

..
0

0
0
0

0

0

...

"'

Snoekbaars · Tilapia · Beekprik
Bepaalde
vissoorten
(veel
van
onze
brakwaterseonen die hun voortplanting in zee
hebben) leggen hun eieren vrij af. Deze eieren
drijven in de waterkolom, de larven zijn
pelagisch.
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3. Visstandonderzoek

Gegevens over de verspreiding van de vissoorten in Vlaanderen kunnen door middel van
verschillende kanalen verkregen worden. Enerzijds bieden visbestandsopnames de mogelijkheid om
zeer gericht bepaalde wateren te onderzoeken op hun visstand. De vispopulaties worden dan
onderzocht via het bemonsteren met behulp van bijvoorbeeld netten (o.a. fuiken, kieuw-, warrel- en
sleepnetten), elektrische vangstapparatuur of haken. In sommige gevallen kan (een deel van) een
water afgelaten worden, bv bij aflaatbare vijvers of wanneer drooglegging van een bepaalde rivier- of
kanaalzone om beheerstechnische redenen nodig is. Dit geeft de mogelijkheid een zeer nauwkeurige
en betrouwbare beschrijving van de vispopulaties te krijgen. Anderzijds laat ook het bijhouden van
hengelvangststatistieken door de groentechnici van de Afdeling Bos en Groen (AMINAL) toe een
beeld te verkrijgen van de visstand. Het herbepotingsplan en het verslag van oplevering bij levering
van pootvis geven informatie over uitgezette soorten en hoeveelheden voor een welbepaald water.
Tenslotte worden er ook gegevens verzameld over het visbestand via de opmaak van proces-verbaal bij
vissterftes.
Het invoeren van al deze informatie in een geïnformatiseerde databank zal toelaten om op een vlotte
en efficiënte wijze omtrent verspreiding van bepaalde vissoorten of omtrent de visstand van een
bepaald water te rapporteren. Door het samenbrengen van alle bekende gegevens over de kwaliteit
(soorten) en de kwantiteit (hoeveelheden) van de visbestanden in Vlaamse waterlopen kent men op elk
moment de toestand van de visstand in een welbepaalde hydrografische zone en kan men evoluties op
langere termijn volgen. Kennis van het visbestand van een welbepaald water laat toe om via de
visstand een beeld te krijgen van de 'natuurlijkheid' (biotische integriteit) van een welbepaald water en
maatregelen voor te stellen in functie van planmatig visstandbeheer
De visdatabank zal onder andere toelaten om :
- gegevens over de visstand meer openbaar te maken en bereikbaar te houden voor een
heel gamma beleidsverantwoordelijken
- de huidige investeringsprogramma's met betrekking tot biotoopsanering te evalueren
(bv waterzuivering, aanleg van paaiplaatsen, ... )
- lopende soortherstelprogramma's te evalueren
- op een vlotte manier jaarlijkse rapportages uit te voeren (bv jaarlijks vissterfteverslag)
- acties (beheersmaatregelen) in functie van planmatig visstandsbeheer te evalueren
- wijzigingen in de visserijwetgeving te evalueren
- toekomstgericht via het aanduiden van probleem-of risicowaters vissterftes voorkomen
- de visstand te betrekken bij het omlijnen van algemene beliedsopties (bv
kwetsbaarheidskeet voor ecologisch waardevolle waterlopen m.b.t. de inplanting van
overstorten, groene hoofdstruktuur, enz .. .)
- bij :MER studies ook rekening te houden met de visserijbiologische waarde van het
betrokken gebied
- visgegevens aan te wenden bij de invulling van de waterkwaliteitsdoelstellingen voor
de verschillende waters (ook ecologische kwaliteit)
Wanneer er genoeg gegevens beschikbaar zijn om een kwantitatieve en kwalitatieve beschrijving van
de visstand mogelijk te maken kan men door de diverse visgegevens om te rekenen naar een 'visindex'
aldus aan het beschouwde water een objectieve waardebeoordeling geven. Deze visindex of 'index van
biotische integriteit' is een cijfer van 0 tot 5 die de visstand karakteriseert van 'dood' tot 'uitstekend'
vsiwater.
Onder biotische integriteit wordt verstaan : een uitgebalanceerde en aangepaste
gemeenschap van organismen met een soortensamenstelling, diversiteit en functionele orgainisatie
vergelijkbaar met die van een natuurlijk habitat van die geografische regio (Karren Dudley, 1981).
De index wordt berekend door - afhankelijk van het type water - een aantal viskarakteriserende
parameters om te rekenen. Zo houdt de VIBISTIL ('Visindex van biotische integriteit voor de
stilstaande wateren') rekening met volgende parameters : het totaal aantal vissoorten, de gemiddelde
tolerantie, de biomassa, de gewichtsverhouding roofvis/witvis, de biomassa en recrutering aan snoek
en zeelt, het gewichtspercentage aan exoten, rietvoorn, blankvoorn en brasem (Ercken, 1994 ).
Met behulp van de visindex zal het bijgevolg mogelijk worden om visassociaties te gebruiken als
indicatoren voor de kwaliteit van aquatische biotopen. Voor Vlaanderen is deze visindex echter nog
in onderzoeksfaze.
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4. Toestand van de visstand in Vlaanderen

In het algemeen dient gesteld dat de toestand van onze vissen in de Vlaamse waters als zeer slecht
dient geëvalueerd te worden.
Op veel plaatsen, zelfs in de hoofdstromen is de visstand tot een minimum aantal resistente soorten

herleid (bv IJzer) of werd het leven voor vis zelfs totaal onmogelijk (Boven-Zeeschelde). Ook op de
Maas zijn een aantal typische soorten verdwenen, de biodiversiteit is er echter nog vrij hoog, alhoewel
visdensiteiten sterk verlaagd zijn.
In de vele zijrivieren is de situatie beroerd : op veel plaatsen is de visstand onbestaande als gevolg van
de slechte waterkwaliteit. Enkel op een aantal zijrivieren en beken, vooral in de provincies Limburg
en Antwerpen, kan de visstand nog als ecologisch waardevol omschreven worden.
Ook moet hier vermeld worden dat op een aantal plaatsen gunstige evoluties waarneembaar zijn.
Met betrekking tot de toestand van de visfauna van de Schelde is het opmerkelijk dat de visstand in de
Beneden-Zeeschelde zich aan het herstellen is en dat er in het gedeelte tussen de grens en Antwerpen
volgens zeer recent onderzoek terug 31 vissoorten voorkomen. Terzelfdertijd is in ditzelfde traject er
zich een semi-professionele boot- en fuikvisserij aan het herstellen, en ook de hengelsport van op de
oever wordt terug ruim beoefend (vooral naar bot, paling en snoekbaars). Ook in de BovenZeeschelde tussen Gent en Antwerpen blijkt de toestand in gunstige zin te evolueren. Op de Schelde
zelf werd in 1994 melding gemaakt van het voorkomen van juveniele karper en bot. En ook op enkele
bijrivieren van de Schelde werden vorig jaar opmerkelijke verbeteringen gesignaleerd : op de Dender
wees een visbestandopname op het voorkomen van een twaalftal soorten. Ook werd door de Afdeling
Bos en Groen van AMINAL terug vis gemeld ter hoogte van de monding van de Zwalmbeek en
Ossebeek en in het Sas van Asper. Glasaal en jonge paling blijkt in 1994 vanuit zee langs de Schelde
de monding van de Zwalm bereikt te hebben waar ze echter tegengehouden werden door de eerste
stuwen van de Zwalm.
Ook in de IJzer en aansluitende polderwaterlopen is deze positieve trend voelbaar : zeer recentelijk
werd aangetoond dat er in de hoofdstroom terug een vijftiental soorten voorkomen, en op sommige
polderlopen wordt het herstel gesignaleerd van een associatie vegetatieminnende soorten.
In kanalen vindt men meestal nog een dens visbestand, met een groot aantal soorten. Toch zijn het
ook hier de meest resistente soorten die de meerderheid van het visbestand uitmaken, brasemsnoekbaars associaties zijn op kanalen algemeen. Hierbij dient echter opgemerkt te worden dat
visstandsonderzoek op kanalen vrij moeizaam verloopt, en dat het bijgevolg uitzonderlijk is om een
correct en volledig beeld van de visstand van kanalen te verkrijgen. Met de conventionele
bemonsteringstechnieken kan in de meeste gevallen de aanwezigheid van een 15-tal vissoorten
aangetoond worden. In specifieke gevallen is het mogelijk om een meer gedetailleerde inventaris te
bekomen, waaruit het ichthyologisch potentieel van kanalen kan blijken : op het Albertkanaal bv werd
in 1990 de aanwezigheid van 39 vissoorten vastgesteld, dank zij onderzoek ter hoogte van de
watervang van een electriciteitsproducerend bedrijf (Verreycken et al, 1990). De aanwezigheid van
een aantal migrerende soorten bevestigt hierbij duidelijk dat kanalen als verbindingswegen tussen
stroomgebieden de zoögeografische verschillen tussen die stroombekkens gedeeltelijk opheffen.
In afgesloten waters zoals vijvers, meren of afgesloten rivierarmen is de biodiversiteit aan vissoorten
danig afgenomen en bestaat de visstand nu voornamelijk enkel nog uit een aantal van de meest
resistente soorten. Het eutrofiëringsproces en visuitzettingen hebben hier de visbestanden het meest
belnvloed. Oligotrofe plantenrijke snoek-zeelt waters zijn zeldzaam geworden. Een voorbeeld van
een langzaam verlopend eutrofiëringsproces is het Schulensmeer. Uit een visbestandsopname in dit
wachtbekken uitgevoerd in 1988 (Belpaire et al, 1989) werd het visbestand geschat op ca 500 kg/ha en
kwamen 23 soorten voor. Er kon aangetoond worden dat als gevolg van eutrofiëring de visstand
tegenwoordig vooral getypeerd wordt door het brasem-snoekbaars type.
Wat onze vissoorten betreft mag men stellen dat, rekening houdende met de na 1900 verdwenen
vissoorten, met de uitheemse soorten, en met de typische brakwatersoorten en een aantal zeevissoorten
die momenteel (na 1985) in onze binnenwaters werden waargenomen de visstand in Vlaanderen 86
vis- en rondbeksoorten telt. Een lijst van deze soorten staat voorgesteld in Tab. 3 met vermelding van
hun status, geëvalueerd op basis van literatuurgegevens en van de laatste verspreidingsgegevens.
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Algemeen gesproken mag men aannemen dat van deze vissoorten slechts 10 het nog goed stellen, 15
echter zijn bedreigd en 11 zijn zeer sterk bedreigd. I 0 soorten zijn sedert ca 1940 volledig verdwenen
uit onze waters. Daarenboven zijn er 20 vissoorten niet inheems en verschillende hiervan hebben zich
sedert hun introductie ruim kunnen verspreiden in Vlaanderen.
In bijlage 2 wordt bij wijze van voorbeeld enkele aspecten van de biologie en de verspreiding van een
beperkt aantal vissoorten kort toegelicht.
Het is opvallend dat vooral de migrerende vissoorten in de loop van deze eeuw zeer sterk
achteruitgedrongen werden. Vissoorten als steur, houting, elft, zeeprik, grote marene, zalm, e.a. zijn
uit onze waters verdwenen.
Hun teloorgang is vaak te wijten aan de constructie van
migratiebelemmerende structuren.
Brakwatersoorten zijn vrij sterk bedreigd door habitatverlies al gevolg van vermindering van typische
brakwatermilieus door insluizing (bv de IJzer), en doordat de resterende brakke milieus (bv Schelde
estuarium) veelal te kampen hebben met een matige tot slechte waterkwaliteit.
Een aantal van de bedreigde of sterk bedreigde rheofiele vis- of rondbeksoorten kunnen zich
handhaven in kleine geïsoleerde populaties doordat hun habitat zich situeert in weinig verstoorde
gebieden, meestal bovenlopen (bv beekforel, rivierdonderpad, beekprik, kleine modderkruiper).

Bij een globale evaluatie van onze visstand mag men evenwel niet uit het oog verliezen dat op een niet
onbelangrijk deel van onze waters (ca 250 visuitzettingsplaatsen in Vlaanderen, zie Fig. 3) de visstand
door regelmatige visuitzettingen ten behoeve van de sportvisserij kunstmatig op peil gehouden wordt.
Ook wordt zeer gericht, via herintroductie, het herstel van een aantal vissoorten nagestreefd.

Rivierprik, Lampetrafluviatilis1
Beekprik, Lompetra planeri1
Zeeprik, Petromyzon marinus1
Steur, Aeipenser sturia1
Paling, Anguilla anguilla3
• Elft, Alosa alosa4
• Fint, Alosafallax4
: : : : : Haring, Clupea harengus4
: : : : : Sprot, Sprattus sprattus4
: : : : : Ansjovis, Engroulis enerasieolu.r
• Brasem, Abram is brama6
• Gestippelde alver, Albumordes bipunetatu~
• Alver, Albumus albumu~
~ Roofblei, Aspius aspiu~
Barbeel, Barbus barbu~
• Kolblei, Blieea bjoerkna6
~ Giebel, Carassius auratus gibe/io6
~ Kroeskarper, Carassius earassi~
Sneep, Chondrostoma na~
~ Graskarper, Ctenopharyngodon idella6
~ Zilverkarper, Hypophthalmiehthys mo/itri:x6
6
~ Grootkopkarper, Hypophthalmiehthys nobilis
6
~ Karper, Cyprinus earpio
• Riviergrondel, Gobio gobio6
~ Blauwbandgrondel, Pseudorasbora parva6
• Vetje, Leueaspius delineatu~
Kopvoorn, Leueiseus eephalus6
Winde, Leuciscus idu~
• Serpeling, Leueiscus leueiscu~
• Elrits, Phoxinus phoxinu~

•
•
•
•
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Tiendoornige stekelbaars, Pungitius pungitius
: : : : : Kleine zeenaald, Syngnathus rostellatus 19
: : : : : Grote zeenaald, Syngnathus acus19
• Rivierdonderpad, Cottus gobio'1°
Zeebaars, Dieentrarehus labrax' 1
~ Steenbaars, Ambloplistes rupestris11
~ Zonnebaars, Lepomis gibbosus11
11
~ Zwarte baars, Mieropterus dolomieu
11
~ Forelbaars, Mieropterus salmoüles
• Pos, Gymnoeephalus cemua13
• Baars, Perca fluviatilis1 3
~ Snoekbaars, Stizostedion lueioperea23
~ Tilapia, Oreoehromis nilotieus'~
: : : : : Horsmakreel, Traehurus traehurus15
: : : : : Dunlipharder, Chelon ramada16
Dildipharder, Crenimugillabrosus16
:::::::::: Puitaal, Zoarees viviparus1 7
: : : : : Zandspiering, Ammodytes tobianus1 8
: : : : : Lozano's grondel, Pomatosehistus lozanoi29
9
• Brakwatergrondel, Pomatosehistus mierops1
9
: : : : : Kleurige grondel, Pomatosehistus pietus1
: : : : : Dikkopje, Pomatosehistus minutus19
: : : : : Zwarte grondel, Gobius niger9
: : : : : Griet, Seophtalmus rhombus3°
: : : : : Pladijs, Pleuroneetes platessa 31
: : : : : Schar, Limanda limanda31
Bot, Platiehthys Jlesus3 1
: : : : : Tong, Solea solea31

~ Pimephales promela~

Bittervoorn, Rhodeus serieeus amaru~
Blankvoorn, Rutilus rutilu~
Rietvoorn, Seardinius erythrophtalmu~
Zeelt, Tinea tinea6
• Kleine modderkruiper, Cobitis taenia 7
• Grote modderkruiper, Misgumus fossilis 7
Bermpje, Noemaeheilus barbatulus 7
~ Zwarte Amerikaanse dwergmeerval, letaJurus

•

•

: Verdwenen vissoort in Vlaanderen,
mogelijk terug ingevoerd
• : Sterk bedreigde vissoort
: Bedreigde vissoort
• : Niet bedreigde vissoort
: : : : : : Zeevissoort, in brak water terug te vinden
-+ : Geïmporteerde uitheemse vissoort

melasB
~

Bruine Amerikaanse dwergmeerval, letaJurus

nebulosus'

Europese meerval, Silurus glanis9
Snoek., Esox lueius10
~ Amerikaanse hondsvis, Urnbra pygmaea1 1
Spiering, Osmerus eperlanus 11
~ Regenboogforel, Oneorhynehus mykiss13
• Atlantische zalm, Salmo salarl 3
• Beekforel, Salmo truttafariol 3
• Zeeforel, Salmo trutta trutta13
~ Bronforel, Salvelinusfontinalis13
• Grote marene, Coregonus lavaretusl 4
• Houting, Coregonus oxyrhynchus14
• Vlagzalm, Thymallus thymallus 15
: : : : : Steenbolk., Trisopterus luseus 16
: : : : : Dwergbolk, Trisopterus minutus16
: : : : : Wijting, Merlangius merlangus16
• Kwabaal, Lota lota16
• Koornaarvis, Atherina presbyterl 7
• Driedoornige stekelbaars, Gasterosreus

•

aculeatus18

Tabel 3 : Lijst van de na 1900 verdwenen of
momenteel nog in Vlaanderen voorkomende
typische zoetwatervissoorten.
Ook de
brakwater- en zeevissoorten die na 1985 in
onze binnenwaters werden waargenomen
worden vermeld. De cijfers verwijzen naar de
familie (cfr Tab 1).
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5. Bedreigingen van de visstand

Bescherming door de wet
In het kader van de conventie van Bern (Verdrag inzake het behoud van wilde dieren en planten en
hun natuurlijk leefmilieu in Europa van 19 september 1979) genieten een aantal vissoorten
bescherming : rivierprik, beekprik, zeeprik, steur, elft, fint, houting, grote marene, vlagzalm,
Atlantische zalm, gestippelde alver, sneep, vetje, bittervoorn, grote en kleine modderkruiper, Europese
meerval, brakwatergrondel en dikkopje.
Een aantal vissoorten worden in Vlaanderen integraal beschermd door de Wet op de Riviervisserij, de
vangst van deze soorten is ten allen tijde verboden. Dit is het geval voor rivierprik, beekprik, zeeprik,
steur, Atlantische zalm, zeeforel, bermpje, kleine en grote modderkruiper, kwabaal, bittervoorn en
rivierdonderpad. Een aantal andere soorten zijn gedeeltelijk beschermd tegen (over)bevissing door
het invoeren van een gesloten tijd waarin niet mag gehengeld worden en door het instellen van een
minimummaat
In de meeste gevallen is het echter niet de bevissing die de hoofdoorzaak is van de achteruitgang van
de visstand. De teloorgang van onze natuurlijke visbestanden is sterk gecorreleerd met de
verloedering van de water- en struktuurkwaliteit van onze hydrografisch systeem. Sedert het begin
van deze eeuw is ons aquatisch milieu dermate verloederd dat effecten op de visstand niet uit konden
blijven.

De waterkwaliteit.
Ook de meest recente rapporten betreffende de toestand van de waterkwaliteit in Vlaanderen liegen er
niet om : in 1994 is de kwaliteit van het oppervlaktewater op de meeste plaatsen in Vlaanderen nog
steeds slecht, en dit ondanks veeterlei beleidsmaatregelen en de zware investeringsprogramma's (bouw
van collectoren en RWZI's). In 1992 werd in 81% van de waters de basiswaterkwaliteitsnorm
overschreden; de biologische waterkwaliteit was in 27% van de onderzochte waters zeer slecht, in
15% slecht, in 39% matig, in 17% goed en slechts in 2% zeer goed. Op basis van de BPI (Basis Prati
Index) geeft de fysisch chemische waterkwaliteit een nog slechter beeld : 38% van de waters scoren in
1992 zeer slecht, 43% slecht, 17% matig, 2% goed en 0% (!)zeer goed (De Pauw en Poelman, 1994).
Indien men op een overzichtskaart van de waterkwaliteit die waterlopen die nog als "zuiver"
gekarakteriseerd worden gaat inventariseren op hun visstand dan is het opvallend dat precies deze de
meest interessante en gevoeligste vissoorten herbergen (bv beekforel, rivierdonderpad en beekprik in
de Halleroosbeken of op de bovenlopen van de Zwalm, etc .. .)(Bruylants et al, 1989). Vanzelfsprekend
situeren deze waterlopen zich in kleine gebiedjes - eilandjes - die weinig dens bevolkt zijn en waar
agrarische of industriële activiteiten ontbreken, of zijn ze in natuurreservaten gesitueerd.
Ook in de afgesloten waters zijn opvallende gradiënten in de kwaliteir van de visstand waar te nemen,
afhankelijk van de mate waarmee de waterkwaliteit van deze vijvers of meren door externe
rechtstreekse of diffuse lozingen beïnvloed werd. Zo zullen heldere oligotrofe vijvers een veel
evenwichtiger gediversifieerde (soortenrijkere) visstand bezitten dan de geëutrofieerde
milieuvriendelijke plassen waar alleen enkele aan deze troebele waters aangepaste vissoorten in
overmaat voorkomen.
De struktuurkwaliteit
Bovenop deze verslechterde waterkwaliteit is ook de struktuur van het aquatisch biotoop danig
verandert. In functie van urbanisatie, industrialisatie, wegenaanleg, aanleg van riolering, e.a. werden
waterbeheersingswerken uitgevoerd zoals insluizing, inpoldering, kanalisatie, verregaande
kruidruimingen, rechttrekking, drooglegging, aanleggen van cultuurtechnische oeververdediging,
etc... Als gevolg hiervan verdwenen de specifieke paaiplaatsen (bv. natuurlijke en plantenrijke
oevers) of fourageergebieden van een aantal vissoorten. Eertijds menderende beken verloren hun
natuurlijke struktuurdiversiteit met als gevolg habitatverlies en verarming van de ecologische
diversiteit. Organismen zoals o.a. beekforel en beekprik zijn er totaal afhankelijk van. In het kader
van de waterbeheersing werden tal van fysische barrières op de waterloop gebouwd, die evenzoveel
obstructies voor migrerende vissen vormden. Het wordt aangenomen dat deze obstructies de
voornaamste oorzaken geweest zijn van de achteruitgang of het verdwijnen van onze grote
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migratoren, waarvan enkele hierboven al aangehaald werden. Op veel plaatsen wordt het voorkomen
van paling beperkt door de moeilijke bereikbaarheid van vele van onze waters. Ook mature schieraal
die wil wegtrekken wordt vaak tegengehouden door mechanische strukturen en in sommige gevallen
zelfs in grote getale vermalen door draineringspompen. Glasaal die vanuit de zee het zoet water wil
optrekken wordt tegengehouden door sluisdeuren, stuwen, e.d. Natuurtechnische maatregelen (aanleg
van aalpijpen, pompgemalen visvriendelijk aanpassen) en aangepaste beheers- en beleidsmaatregelen
(bescherming van de wegtrekkende schieraal, uitzetten van glasaal) moeten hieraan tegemoetkomen.
Het verdwijnen van onze beekforellen (zie Fig.2) is niet alleen het gevolg van waterverontreiniging,
maar vooral van een achteruitgang van de struktuurkwaliteit van de waterlopen en het verlies of het
onbereikbaar maken van de paai-grintbedden door barrières (stuwen enlof molens). En ook voor de
steur zijn het voornamelijk de waterbeheersingswerken die verantwoordelijk gesteld worden voor zijn
verdwijning.
Enkele van de voornaamste migratieobstructies worden hierna kort toegelicht.
Zeesluizen vormen een van de belangrijkste obstructies voor vissoorten die migreren tussen zout en
zoet water (Fig. 4). Zij zullen daarom voomarnelijk katadroom en anadroom migrerende soorten
hinderen tijdens hun migratie. Glasaal bijvoorbeeld maakt normaal gebruik van het opkomend tij om
zo ver mogelijk binnen te dringen in het zoet water. Op dit tijdstip zijn de sluisdeuren echter
gesloten. Het is technisch nogal moeilijk om structurele voorzieningen te treffen om de
mogelijkheden voor vismigratie te verbeteren (cfr de sterk wisselende watemiveau's en de
verziltingsproblematiek). Wijziging in het beheer met aanpassing van het bedieningsregime van de
sluizen kan dan een oplossing bieden. Er dient hierbij rekening gehouden te worden met de periodes
van actieve migratie van de verschillende vissoorten (bv maart-april voor opwaarts trekkende glasaal,
september-november voor zeewaarts migrerende zilverpaling, maart-juni voor zalmachtigen).
Zeesluizen hebben het voorkomen en de verspreiding van onze typische brakwatervissoorten sterk
gehypothekeerd, enerzijds omwille van de migratiebeperking, en anderzijds vooral door hun typische
tijgebonden brakwaterbiotoop te beperken.

In veel poldergebieden zijn de zijrivieren en grachten van de hoofdrivier afgescheiden door middel
van (terugslag)kleppen . Zolang er waterdoorstroming langs de klep optreedt, is vismigratie mogelijk.
In de praktijk is het zo dat de klep een groot deel van het jaar gesloten blijft, en bij een geopende klep
kunnen de kleine doorlaatopening en de relatief hoge doorstroomsnelheid ook een probleem vormen.
Veelal zijn trouwens de achterliggende grachten danig aan het verlanden en zijn daarom in vele
gevallen aan ruiming toe. Proefondervindelijk werd aangetoond dat het o.a. voor snoek en paling zeer
belangrijk is dat de bereikbaarheid van deze bijriviertjes en grachten gegarandeerd blijven (Denayer
en Belpaire, 1992a). Controle en een strikt toe te passen reglementering inzake beheer van deze
grachten (ruiming + afspannen tegen grazend vee) moet dit verlandingsproces tegengaan.
Terugslagkleppen dienen zoveel mogelijk inwaarts ingeplant te worden en het gebruik van kleppen
met tegengewicht die bij een normale waterstand half open blijven staan en enkel bij stijgende
waterstand dichtgaan moet de voorkeur genieten.
Bepaalde mechanische barrières vormen niet alleen obstructies voor de migrerende vissen, zij
veroorzaken bovendien rechtstreeks schade aan de vis.
Voornaamste voorbeelden hiervan zijn de pompgemalen, de waterkrachtcentrales waarvan de turbines
een hoge mortaliteit veroorzaken en de watervangen (bv van energiecentrales,
waterzuiveringseeDheden of koelwaterbehoevende industrieën) waarbij de ingezogen vissen op
roosters of filters terechtkomen en sterven. De berokkende schade is sterk afhankelijk van tal van
parameters (grootte van de vis, vissoort, debiet en stroomsnelheid van het ingezogen water,
positionering van de inzuigopening, aard van de rooster en het opvangsysteem).
Een beperking van de schade aan vis ter hoogte van deze mechanische structuren is mogelijk door
enerzijds het aanpassen, vervangen of visvriendelijk maken van deze structuren en anderzijds het
afschrikken en omleiden van de vis vóór deze structuren.
In bepaalde gevallen is het mogelijk om deze systemen zó te wijzigen dat ze meer visvriendelijk
worden (bv. door het aanbrengen van aangepaste roosters in combinatie met visvergaarbakken
voorzien van een terugvloeikanaal, positionering van de koelwaterinstroomopening, ... ). In de meest
gevallen (vooral bij bestaande structuren) is het praktischer en soms efficiënter om de vissen via
afschrikkings- en ornleidingssystemen te weren van de inzuigopening vóór ze ingezogen worden.
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Deze systemen hebben tot doel de vissen nabij voor hen schadelijke constructies af te schrikken en om
te leiden naar minder schadelijke vispassages.
Mogelijke afweersystemen zijn een bellenscherm, electrische afweersystemen, afweer via licht,
stroboscopisch licht en het gebruik van geluid:. Elk van deze alternatieven heeft voor- en nadelen en
de bereikte efficiënties zullen sterk afhankelijk zijn van lokale omstandigheden (Verreycken et al,
1990)

Op tal van plaatsen werden waterlopen gecompartimenteerd door middel van vaste of verstelbare
stuwen, schotbalken, en andere fysische obstructies die in een aantal gevallen migratiebewegingen bij
vissen onmogelijk maken.
De historische molens zijn hiervan goede voorbeelden.
Het
bewerkstelligen van natuurlijke migratie van vissen aan stuwen, sluizen, schotten en kleppen kan
gebeuren door heraanleggen van visdoorgangen (vistrappen). Al naargelang de situatie en de vissoort
kunnen deze doorgangen zeer uiteenlopend van vorm en concept zijn.
In opdracht van de Landelijke Waterdienst werd een hydraulische studie op vistrappen uitgevoerd
door het Laboratorium voor Hydraulica te Gent (Van Poucke et al, 1993). Vistrappen worden
momenteel gebouwd of zijn in ontwerpfaze op de Dijle te Rotselaar en Leuven, op de Gete te Tienen,
Eliksem en Zoutleeuw, op de Velpe te Kersbeek-Miskom en op de Oude Dommel en de Mombeek.
Naast vistrappen zijn voor bepaalde vissoorten specifieke constructies vereist: de aalgoot of aalpijp.
Glasaal en jonge paling zijn slechte zwemmers en zijn niet bij machte om zoals andere vissoorten
tegen rnatig snel stromend water in te zwemmen. Wanneer de stroomsnelheid van het water te groot
wordt zijn deze jonge palingen genoodzaakt om zich tegen de bodem of langs de oevers (tussen
substraat) op te houden om zo - meer kruipend dan zwemmend - hogerop te komen.
Naast dit probleem van voor vissen haast onoverkomelijke hindemissen die hun migratie activiteit
belemmeren, wordt aan vissen vaak schade berokkend doordat ze in mechanische structuren terecht
komen die hen lichamelijke letsels berokkenen. Zo kunnen pompgemalen grote mortaliteiten
teweegbrengen, en ook hevelsystemen kunnen in bepaalde gevallen - doorgaans in minder ernstige
mate - schade berokkenen aan de ingetrokken vissen. Waterkrachtcentrales veroorzaken met hun
turbines ernstige schade aan de visstand.
In sommige streken (poldergebieden) waar polders bemalen worden door middel van pompen,
veroorzaken deze aanzienlijke sterfte bij vis. · Vooral in het najaar, bij maximale werking van deze
pompgemalen (periode die samenvalt met de piek van migratie), zullen deze schade berokkenen o.a.
aan de wegtrekkende, geslachtsrijp wordende zilverpalingen die aangetrokken worden door de
stroomafwaartse waterstroming veroorzaakt door deze pompen.
Uit onderzoek naar de impact van pompgemalen op de visstand in Vlaanderen (zie Fig. 5) is gebleken
dat deze pompen voomarnelijk van het schroefpomptype zijn (49%). Daarnaast zijn er ook
vijzelpompen (22%) en centrifugaalpompen (9%). Deze impactstudies hebben kunnen aantonen dat
de schade die deze pompen toebrengen aan vis sterk variëren volgens het type pomp: schroefpompen
zijn uiterst visonvriendelijk en veroorzaken hoge mortaliteiten terwijl vijzels en centrifugaalpompen
de visstand aanzienlijk minder schade berokkenen (Denayer en Belpaire, 1992b en 1993; Germonpre
et al, 1994)
Bij vernieuwing van bestaande pompgemalen (op basis van snelroterende schroefbladen) moet worden
onderzocht of ze vervangen kunnen worden door meer visvriendelijke pompsystemen (bv vijzels). De
keuze wordt echter ook door hydraulische en mechanische eisen bepaald. Nieuw aan te leggen
pompgemalen dienen volgens visvriendelijke systemen gebouwd te worden. Bij schade berokkende
pompgemalen die niet aangepast kunnen worden kan het mogelijk zijn om de vis af te leiden (via
afweersystemen en lokstromen) naar andere voorzieningen (bv. vissluizen die de vis over de barrière
heen helpen).
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Figuur 2: Huidige verspreiding van de beekforel Salmo trutta fario.
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Figuur 3: Overzicht van de ca 250 plaatsen in Vlaanderen waar jaarlijks vis uitgezet wordt.
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Figuur 4 : Overzicht van de zeesluizen in Vlaanderen die in mindere of meerdere mate migratie
belemmeren: Nieuwpoort Iepersluis (Uzer) en St-Jorissluis, Oostende Demeysluis, Doksluis en Sas
Slijkens (Kanaal van Gent), Zeebrugge Oude en Nieuwe Zeesluis (Boudewijnkanaal), Heist Zeesluizen
(Leopoldskanaal), Antwerpen havensluizen (Berendrechtsluis, Zandvlietsluis, Boudewijnsluis, Van
Cauwelaertsluis, Royersluis, Kattendijksluis, Kallosluis).
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Figuur 5 : Overzicht van de pompgemalen in het Vlaamse gewest met aanduiding van hun
schadelijkheid t.o.v. de visstand (Germonpré et al, 1994).
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Bijlage 2 : Algemene beschrijving van de biologie en verspreiding van een aantal vissoorten (uit
"Eologische infobank van de vissoorten in Vlaanderen" (Belpaire, in voorber.)

I. Lompetra [/uviatilis, rivierprik

Lompetra

plar~ eri.

beekprik

Familie: Petromyzonidae
Morfologie:
Geen pare vinnen . Zeven paar kieuwopeningen . Geen onderkaak . De
mondopening van de ad uiten is een zuigschij r. Alleen ad uiten bezitte n
duidelijke ogen .
Beek - en ri vierprikken zijn moeilijk van elkaar te
onderscheiden, zij verschillen vooral op basis van de mondstructuur .
Tevens zijn bij de rivierprik de dorsale vinoen gesche iden. De distinctieve
kenmerke n kunnen echter overlappen.
Afmeting:
Adulte rivierprikken zijn 25 tot 40 cm lang (Hubbs en Potter , 1971).
Leefwijze:
De rivierprik is een anadrome rondbeksoort die het grootste deel van zijn
leven in zee doorbrengt en er op vissen parasiteert. In het najaar trekt hij
de rivieren op tot in de inferieure forelzone waar hij zich op een sten ige
bodem
voortplant.
Beekprikken
daarentegen
zijn
uitsluitend
zoetwaterdieren die in (ondiepe) vrij snel stromende riviertjes voorkomen .
Voedsel:
In zee voeden rivierprikken zich parasiterend ten koste van hun gastheer ,
meestal haring- of kabeljauwachtigen. De la rven van beide soorten voeden
zi ch met kleine invertebraten.
Van de volwassen beekprik wordt
aangenomen dat deze zich niet voedt.
Broed kenmerken :
Legsel: Beide soorten planten zich voor in een nest op een kiezelbed
(litbofiele reproductie)
Paaitijd:
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Rivierprik
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Vlaanderen:
Vroeger:
- Volgens vcrschillende auteurs was de rivierprik voor 1900 de minst
De rivierprik kwam voor in de
zeldzame van onze rondbcksoorten.
Schelde, de Maas, de Ourthe , ... Poll (1945) beschrijft haar voorkomen in
de Beoeden-Schelde nog als algemeen in 1942 en 1943 .
- Rentiers en Van Aelbrocck (1913) vermelden de aanwezigheid van
rivierprik op het Kanaal Brugge Gent.
- Rond de eeuwwisseling was de beekprik zeldzaam maar was aanwezig in
Maas en Schelde en hun zijrivieren (o .a. ook Dijle en Dcmcr)(Macs, 1898).
In 1957 werden op de Hcrk door Timmermans geen prikken
waargenomen .
Actuele toestand :
- De huidige toestand van de rivierprik is bijzonder slecht: één exemplaar
op de Looiense Nctc in 1977 en één op de Warmbeek (1985-1987)
(Bruylants ct al, 1989). In 1990 (februari - maart) werden acht rivierprikken
waargenomen die inge zogen werden door de watervang van een
elcctriciteitsbedrij f op het Albertkanaal.
Maebe (1992) rapporteert 3 rivierprikken op de Schelde ter hoogte van
Doel (periode dec '91 -feb '92). Ook deze e xemplaren werden door een
elcctriciteitsbedrij r ingezogen .
- Ook de beekprik is bedreigd: de nog resterende popul aties zijn
voornamelijk nog te vinden in de provincies Antwerpen (bovcnlopen van
het Netebekken) en Limburg (verschillende beken waaronder Dommel,
Warmbeek en Aabeck). In Oost - Vlaanderen op de bovenlope n van de

m

beken van het Zwalmbekken (1990-1992) en in West - Vlaanderen werd
enkel op de J abbeekse beek in 1986 één beekprik aangetroffen.
Bij recente visbcstandsopnam en van het Instituut voor Bosbouw en
Wildbcheer werden onlangs (herfst 1993) nog beekprikpopulaties
aangetroffen op de Limburgse Aabeek en in enkele beken van bet
Halllerbos.
Opmerkingen:
Beide soorten genieten volledige bescherming door de Wet op de
Riviervisserij . Het biotoop van de resterende beekprikpopulaties dient
beschermd te worden. Vooral lozingen van afvalwater van huishoudelijke
en agrarische oorsprong dient vermede n.
Een derde rondbeksoort die in Vlaanderen voorkwam is de zeeprik die ca
1940 volledig verdwenen is (Poll, 1945).

7. Misgrmru.f (ossilis . grote modderkrulper

Familie: Cobitidac
Morfologie: Zeer langwerpige lichaam met 10 baarddraden op de kop .
Rug
donkcrbruin met op de flanken overlangse gele strepen .
Afmeting:
Max 30 cm
Leefwijze:
Deze soort houdt van traagstromende of stilstaande waters met een goed
ontwikkelde en voedselrijke sliblaag waarin bij zich overdag schuilhoudt.
Is voornamelijk 's nachts actief.
Voedsel:
Ongewervelden
Broed kenmerken :
Legsel: tot 150000 eieren
JFMAMJJASOND
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Vroeger:
- Volgens de Selys- Longchamps (1842) was de grote modderkruiper
algemeen op de Schelde en baar zijrivieren, vooral in traagstromende delen
met een modderbodem . Ook Maes (1910) beschrijft zeer grote populaties
van grote modderkruiper op Schelde en Leie en op het Kanaal GentTerneuzen.
- Van Aelbroeck en Rentiers (1913) vermeldden het voorkomen van deze
soort op de IJzer nabij Diksmuide.
- In Hoog-België is de soort zeer zeldzaam, grote modderkruipers werden
vooral waargenomen io vijvers in Vlaanderen en de Kempen (de Selys Longcbamp, 1867) .
Actuele toestand:
- Tijdcos inventarisaties in 1981 en 1982 op het bekken van de Kleine
Ncte werden enkele exemplaren aangetroffen op de Kleine beek (Vierscl),
de Witte Nete (Retie) en de Desselse Nete (Desse l) (Bruylants et al, 1989).
- De Backer (1971) kon de aanwezigheid van de grote modderkruiper
vaststellen op de Derde beek (Vorselaar) en op de Wamp (Arendonk) (twee
zijheken van de Kleine Nete) .
- Bruylants et al (1989) vinden de soort terug in de Platte beek (Mechelen)
en in de Laakbeek (Aarschot), beide zijrivieren van het DijlcDcmerbckken (1985-1987) . Ook Coussement et al (1988) vermelden de
grote modderkruiper in de Grote Laak (Werchter -Tremelo) , alsook in de
Latere
Platte Beek (1986-87) en in de Aabcek (Limburg).
visbestandsopnames (1991) op de Aabeek konden dit niet meer bevestigen
(De Vocht , 1992). Bruylants et al (1989) vcrmelden tevens het voorkomen
van de grote modderkruiper in Hagelandse natuurreservaten (BNVR) in het
Dcmcrbekkcn en in de Grote - Renné (Kinrooi, vcrbinding A a beek en
Itterbeek).
- Enkele exemplaren van deze soort werden in 1992 teruggevonden in de
vijvers van het Provinciedomein Bokrij k. Grote modderkruipers werden
ook gesignaleerd op de vijvers van het Wiek (J . Marten s, pers. med.) . Ook
in Postetse visteeltvijvers werd hij nog recent door kwekers waargenomen.
Opmerkingen :
De grote modderkruiper is in Vlaanderen sterk achteruitgegaan en
waarnemingen van grote modderkruiper zijn tegenwoordig zeldzaamheid .
De vcrspreidingsgegevens zijn meestal gebaseerd op vangsten van I of 2
specimens. De vcrspreiding is zeer discontinu en waarschijnlijk beperkt tot
enkele kleine lo kale populaties.
Ge zien zij n leefwijze is het niet
uitgcs lote n dat klassicke vishcstandsopn ames ni et doeltreffend zij n om zijn

aanwezigheid op te sporen en is zijn verspreiding mogelijk algemener dan
bekend .
Slibruimingen kunnen de resterende populaties bedreigen .
Biotoopbescherming is de aangewezen beheersmaatregel voor deze vissoort,
maar ook kweek - en herintroductieprogramma's kunnen bijdragen tot het
herstel van de populaties grote modderkruiper .
Volledig beschermd door de Wet op de Riviervisserij .

4. Lepomis gibbosu.r, zonnebaars

Familie: Centrarchidae
Morfologie:
Hoog lichaam, zijdelings iets samengedrukt.
Zeer bont gekleurd, blauwachtig met rode of oranje vlekken , rond het oog
blauwe strepen en een rode vlek op het kieuwdeksel. Niet gescheiden
rugvin . Minder dan. 50 schubben langs de zijlijn.
Afmeting:
Max. 15cm
Leefwij ze:
Meren en traagstromende rivieren met veel plantengroei
Voedsel:
Invertcbraten en visbroed
Broed kenmerken:
Legsel: 5000 eieren per wijfje
Paaitijd:
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Paaiplaats:
Nestkuilen bewaakt door het mannetje
Vlaanderen :
Vroeger:
• Zonnebaars is een niet inheemse vissoort afkomstig van Noord - Amerika .
Reeds vóór 1915 werden introducties van zonnebaars uitgevoerd die zonder
resultaat bleven (Rousseau, 1915).
Actuele toestand :
· Toch beert deze soort zich in de vij rtiger jaren weten te verspreiden . In
Vlaanderen komt hij nu in de meeste Limburgse en Ant werpsc waters voor
(Schelde- en Maasbekken) , daarentegen in het IJzerbekken (Denaycr en
Belpaire, 1991) en in de Oostvlaamse oude Leic- en Scheldearmen
(Samsoen, 1989) wordt hij niet waargenomen .
Opmerkingen:
De introductie van zonnebaars in Europa en in onze streken wordt als
nefast voor onze inheemse visfauna beschouwd (vocdselconcurrcntic en
predatie op visbrocd). In visteeltvijvers is hij een ongewenste gast die een
aanzienlijk deel van de natuurlijke productie kan uitmaken.

38 . Stizostedion lucioperca, snoekbaars

Fam ilic: Percidae
Morfologie:
Langwerpige roofvis met baarsachtig voorkomen .
Goed ontwikkelde
tanden . Kleur: grijs met onduidelijke vlekken
Afmeting:
Max . 1m, 10kg
Leefwijze:
Meestal terug te vinden in diep open water (kanalen , grotere vijvers en
bredere rivieren) . Zijn voorkeur gaat uit naar troebel water met zand- of
grindbodem .
Voedsel:
Piscivoor
Broed kenmerken:
Legsel: ca 200 000 eieren per kg lichaamsgewicht
Paaitijd: bij een watertemperatuur vanaf 12•
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Het legsel wordt afgelegd in 'nesten' (kuilen in de bodem), waarbij het
mannetje het legsel bewaakt tot de jongen na 6-8 dagen (bij een
watertemperatuur van minstens 15°) uitkomen .
Vlaanderen:
Vroeger:
· Geen endemische vissoort (verspreiding oorspronkelijk beperkt tol
Midden - en Oost-Europa) , vóór 1915 als broed uitgezet in de vijvers van
GroenendaaL Ook werd jonge snoekbaars van 6 tot 15cm uitgezet rond
1910 in verschillende Belgische waterlopen en kanalen : in de Maas en in de
afgesloten Leicarm te Astene (Rousscau, 1915).
· Uit hengelenquêtes blijkt dat in het IJzerbekken de snoekbaars vanaf de
jaren
door hengelaars gevangen werd .
Actuele toestand :
· In West· Vlaanderen is de snoekbaars aanwezig o.a. op de kanalen (leperIJzer , Brugge-Sluis, Kortijk - Bossuit, Roeselare· Lcie), maar ook op de oude
Schelde- en Leicarmcn te Kerkhovc en Ooigcm en op de Stenensluisvaart
(Coussemcnt et al, 1989).
Snoekbaars komt ook voor in de
waterproductiebekkens van de Blankaart en Kluizen (Vcrreyckcn et al,
1990). In Oost· Vlaanderen vindt men deze soort ook terug o.a. in een
aantal oude armen. Bovendien poogt het Oostvlaams Provinciaal Centrum
voor
Milieuonderzoek
in
samenwerking
met
de
Provinciale
Visserijcommissic door middel van uitzettingen een snoekbaarsstand uit te
bouwen in vier Oostvlaamse waters (Kricphock , Teirlinckput, het Anker en
de Oude Lcic te Gottem) in het kader van visstandsbeheer (Samsocn, 1993).
• In de overige Vlaamse provincies komt snoekbaars in de meeste grote
kanalen voor (Willebroeksc Vaart, Leuvense Vaart, Albertkanaal , Kempisch
Kanaal, Zuidwillcmsvaart) alsook op de grensscheidende Maas en op het
Schulensmcer.
Opmerkingen:
De achteruitgang van de snoek in veel stilstaande waters als gevolg van de
eutrofiëring is gunstig gebleken voor de vcrspreiding van de snoekbaars,
die de snoek als predator vervangt in deze troebele, voedselrijke waters
(waters van het brasem -snoekbaars type).
Zeer gegeerd vlees met belangrijke hcngclwaardc.
Intensieve pootvisproduktie van snoekbaars vraagt veel zorg, daar de larfjes
zeer klein zijn en in volledige duisternis moeten opgekweekt worden
(experimenten van de Organisatie voor Vcrbetering van de Binnenvisserij te
Valkenswaard).

f.8

42. Salmo trut/a (ario. beekforel

Familie: Salmonidae
Morfologie:
Sterk gestroomlijnde zalmachtige vis (vctvin) met ronde zwarte of geelrode
vlekken op bet lichaam .
Afmeting:
In zijn normale habitat (bovenlopcn van rivieren) bereikt hij doorgaans
slechts ca 40 cm bereikt, maar in (stuw)meren kan hij aanzienlijk groter
worden (tot 5 kg).
leefwijze:
Rheoriele vis typisch voor de forelzone, maar ook aanwezig in vlag7.almen barbcclzone.
Voedsel:
Carnivore voeding, eerst invertebraten, maar later viseter.
Broed kenmerken :
legsel: Eieren worden afgezet op grindbedden in de bovenloop van ondiepe
snelstromende riviertjes (2500 eieren /kg lichaamsgewicht).
Paaitijd:
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Vlaanderen :
Vroeger:
Rousscau (1915) beschrijft bet voorkomen van beekforel in het
Vroegere auteurs vcrmelden
Maasbekken (vooral in de Ardennen) .
beekforel over gans bet land (Bruylants et al, 1989). Er zijn echter weinig
concrete historische versprcidingsgegevens voor beekforel in Vlaanderen,
tenzij voor de zijrivieren van de linker Maasoever waar de beekforel
voorkwam (Poll, 1956).
Actuele toestand :
- Momentcel zijn de natuurlijke populaties van beekforel in het Vlaamse
landsgedeelte zeer bedreigd . In het Maasbekken wordt het overleven van
de populaties eertijds bekend uit Voer en Berwij n nu in vraag gesteld
(Bruylants et al, 1989) en ook de enkele exemplaren die recentelijk
gevangen werden op de Limburgse Aabcck en Warmbeek kunnen
bezwaarlijk getuigen van evenwichtige natuurlijke populaties.
Het
overleven van de enkele natuurlijke populaties die nog bestaan in het
Scheldebekken kon recentelijk nog bevestigd worden (in enkele beken van
het Zwalmbckken (Samsoen, 1993) en in enkele beken van het Halierbos
(visbestand IBW, november 1993).
- Andere meldingen van beekforel (bovcnlopocn van Kleine en Grote Gele,
Dommel, Aabeek en Warmbeek) zijn waarschijnlijk het gevolg van gerichte
uitzettingen, hetzij in het kader van rcïntroductie- projecten, hetzij ten
behoeve van de hengelsport.
Opmerkingen:
- Door het Instituut voor Bosbouw en Wildbcheer worden inlandse
beckrorclrasscn gekweekt als basismateriaal voor rcïntroductics op plaatsen
waar populaties uitgestorven zijn .
- Het verdwijnen van de beekforelpopulaties zijn het gevolg van de
waterverontreiniging (vooral in de bovcnlopcn), van het ontbreken van
geschikte paaibedden en van de aanleg van kunstwerken (stuwen) of
normalisatie van de waterloop in het kader van waterbeheersing.
Vcrschillende beheersmaatregelen zijn mogelijk voor het beschermen van
onze laatste inheemse beckforclpopulatics: vastlegging van de laatste
vindplaatsen als prioritair te saneren waterkwaliteit (Aquafin programma),
natuurtechni sche milieubouw (aanleg van vi strappen , structuurvcrbetering

in de bedding, aanleg van paaiplaatsen, enz.), maar ook aanvulling van de
Riviervisserijwet met beekforel als bsechermdc vissoort.

26. Rutilus rutilus, blankvoorn

29 . Esox lucius, snoek

Familie: Cyprinidae
Morfologie:
De blankvoorn is een karperachtige die vaak met de rietvoorn wordt
verward, toch zijn er enkele duidelijke verschillen:
- kleine eindstandige muil (lichtjes scheef staand) t.o.v . de bovenstandige
muil van de rietvoorn (muilspleet schuin naar boven).
- de voorzijde van de rugvin staat recht boven de aanvang van de
buikvinnen (bij de rietvoorn staat de rugvin achter de buikvinnen).
- de kop van de blankvoorn lijkt t.o.v. het lichaam kleiner dan bij de
rietvoorn .
Afmeting:
Max. 45cm
Leefwijze:
Blankvoorn kan op veel plaatsen gedijen: in meren en vijvers, in rivieren
van brasem- en barbeelzone .
Hij is bovendien euryhalien en wordt daarom ook in brakke waters
waargenomen.
Voedsel:
Polyfaag met zoöplanktonofage tendens bij jonge vissen, en fytofage
tendens bij oudere dieren .
Broedkenmerken:
Legsel: 200 000 eieren
Paaitijd:
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Phyto - lilhofiele reproductie
Vlaanderen:
Vroeger:
- De blankvoorn kon geidentificeerd worden uit osteologisch materiaal van
diverse vindplaatsen in Vlaanderen uit de 15de tot 18de eeuw (Van Neer en
Ervynck, 1993).
- Qua verspreiding en biomassa (densiteit) blijkt blankvoorn de meest
algemene vissoort in onze wateren, zowel in rivieren en kanalen , als in
vijvers. Enkel in snelstromende rivierbovenlopen kan deze soort zich niet
handhaven .
Actuele toestand:
- Ook nu nog is de blankvoorn wijd verspreid, nochtans i~ deze soort op
tal van plaatsen sterk achteruitgegaan of zelfs verdwenen (vele delen van de
De voornaamste reden hiervoor is de
Schelde en haar bijrivieren).
verloedering van de waterkwaliteit.
Opmerkingen :
Sterk wcerstandig aan verontreiniging.
Blankvoorn is een populaire hengelsportvis waarvan jaarlijks grote
hoeveelheden door de provinciale visserijcommissies uitgezet worden . Het
rendement van deze visuitzettingen blij kt echter zeer laag te zijn en in
bepaalde gevallen wordt het nut en de wenselijkheid van deze
blankvoornuitzettingen in vraag gesteld.

Familie: Esocidae
Morfologie:
Langwerpig gestroomlijnd lichaam met grote muil en sterk ontwikkelde
tanden . Rugvin posterieur t.o.v . anus.
Afmeting:
Max . lm50 en 40kg
Leefwijze:
Sedentaire oevervis van meren en rivieren, waar hij vaak schuil houdt op
een rustige ondiepe schuilplaats tussen waterplanten (makrophyten) waar
hij met een plotse beweging zijn prooien kan verschalken . Hij houdt zich
solitair op, en vertoont een sterk territoriumgedrag.
Voedsel:
Na de dooierzakperiode: zoöplankton
Vanaf ca 5cm: visjes
Piscivoor
Broed kenmerken :
Legsel: ca 30 000 eieren (2,5-3mm diameter) per kg lichaamsgewicht
Paaitijd:
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Paaiactiviteit van snoek neemt in België doorgaans een aanvang rond 20
maart, maar is sterk afhankelijk van de watertemperaturen. Deze moet 6s• bedragen . In de natuur onderneemt de snoek een paaimigratie naar de
ondiepere waters (oeverzoncs, grachten of ondergelopen weilanden) waar de
eieren afgezet worden, doorgaans op waterplanten.
Vlaanderen:
Vroeger:
- Rousseau (1915) vcrmeldde al dat vissers beweerden dat deze soort in
achteruitgang was.
Actuele toestand:
- Daar waar vroeger in haast elk stilstaand of traagstromend water snoek
voorkwam is de achteruitgang van de waterkwaliteit en vooral de
eutrofiëring vcrantwoordelijk voor het verdwijnen van snoek als gevolg van
een toenemende troebelheid van het water gepaard gaande met een
teloorgang van de hogere planten . Er wordt vastgesteld dat de snoekbaars
die veel toleranter is voor eutrofiëring de plaats van de snoek ingenomen
heeft.
Opmerkingen:
Daar op veel waters de snoek niet meer op natuurlijke wijze tot
voortplanting kan komen (gebrek aan hogere waterplanten) en gezien zijn
belangrij kc plaats in het aquatisch ecosysteem (eindprcdator) wordt in het
kader van visstandsbeheer door de provinciale visserijcommissies snoek
uitgezet. Het Centrum voor Visteelt te Linkebeek produceert hiertoe elk
jaar ongeveer 400 000 snoeklarfjes die dan in de andere viskwekerijen van
het Vlaamse Gewest (Rijkevorsel, Lozen, Bokrijk) vcrder opgekweekt
worden tot zesweeksc snoekjes.
Een aangepast beheer in bepaalde van onze waterlopen (bv in de
poldcrwaterlopen) kan de reproductiemogelijkheden van de snoek danig
verbeteren . Dit kan bv door in de paaitijd zo hoog mogelijke waternivcau's
na te streven (ondergelopen weilanden) of door zijgrachten terug
toegankelijk te maken.
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3. Anguilla anguil/a 1 paling
Familie: Anguillidae
Morfologie:
Slangachtig uiterlijk (rug- , anaal - en staartvin lopen in elkaar over). Zeer
kleine schubben. Afwezigheid van buikvinnen.
Afmeting:
Max . 100-150cm, 2-4kg
Glasaal 8cm, 300mg
Leefwijze:
Bodcmvis. Katadrome migratie: geslachtsrijpe zilverpalingen trekken weg
in het najaar (september -oktober) om in zee (Sargasso Zee) te paaien . De
jonge glasaal trekt on ze rivieren op in april- mei.
Voedsel:
Carnivoor: inseklen, wormen, vis
Broed kenmerken :
Legsel: 2 000 000, voor een wijfje van 1.5kg
Paaitijd:
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Paaiplaats: Sargassozee
Vlaanderen:
Actuele toestand:
- De hoeveelheid van jonge aaltjes (glasaal) die in het voorjaar onze
rivieren opzwemmen bedraagt slechts een fractie van hetgeen rond 1970
optrok (Vgl 19
kg, 1993
kg). Toch blijft paling algemeen verspreid ,
maar op veel plaatsen wordt zijn voorkomen beperkt door de moeilijke
bereikbaa rheid van vele van onze waters. Ook mature schieraal die wil
wegtrekken wordt vaak tegengehouden door mechanische strukturcn en in
sommige gevallen zelfs in grote gelale vcrmalen door draincringspompen .
Natuurtechnische maatregelen (aanleg van aalpijpen, pompgcmalen
visvriendelijk aanpassen) en aangepaste beheers- en beleidsmaatregelen
(bescherming van de wegtrekkende schieraal, uitzetten van glasaal) moeten
hieraan tegemoetkomen . Sommige rietrijke gebieden in Vlaanderen zijn
zeer belangrij kc en druk beviste palingbiotopen (o.a. de polders van hel
IJ zerbekken , het Meetjeslandse krekengcbied, ... ).
Opmerkingen:
Vcrschillende ontwikkelingsstadia en metamorfoses; ei - leplocephalus glasaal - elver - gele aal - zilverpaling.
In Vlaanderen wordt paling in een drietal bedrijven opgekweekt onder
gecontroleerde omstandigheden (warm water in recirculatie kwekerijen) .

10. Abramis brama. brasem

Familie: Cyprinidac
Morfologie:
Zowel ekologisch als morfologisch is de brasem nauw vcrwant aan de blei.
Zij be zitten beide een hoge rug, een lange anaalvin en zijn zijdelings sterk
afgeplat. In tegenstelling tol de blei is bij de brasem de oogdiameter
kleiner dan de preorbitale afstand (=afstand van de punt van de muil tot de
voorste oogrand). Elf tot vijftien rijen schubben tussen de rugvin en de
zijlijn (8 - 10 bij de blei).
Afmeting:
Max . 80cm
Leefwijze:
Typische vertegenwoordiger van de brasemzone (lraagstromende of
stilslaande waters).
Weerstandig aan hoge temperaturen en lage
zuurstofconcentraties (eutrofe waters) .
Voed sel:
Zoöbcnlhofaag (neemt iets grotere prooien dan de blei).
Broed kenmerken :
Legsel: 200 000 per kg lichaamsgewicht
Paaitijd: mei - juni
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Vlaanderen:
Vroeger:
Volgens Rousseau (1915) wordt de brasem voor 1915 algemeen
teruggevonden in onze Belgische rivieren, kanalen en vijvers. De soort is
meer lalrijk aanwezig in hel IJ zer en hel Scheldebekken dan in hel
Maasbekken waar zij in achteruitgang is.
Actuele toestand :
- De brasem komt in Vlaanderen zeer algemeen voor, alleen in de kle ine,
ondiepe of snelstromende beken is hij niet aanwezig. Vooral in meren of
vijvers, in kanalen en in polderwaterlopen kan de brasemstand zeer groot
zijn .
Opmerkingen:
Verbrascming: eutrofiëring (troebele zuurstofarme waters) stimuleert de
aangroei van de brascmpopulatics, waarbij andere soorten in hel gedrang
In bepaalde gevallen kan
komen (brasem - snoekbaars watcrlypc) .
uitdunning van de brasemstand wenselijk zijn en bevorderlijk voor de
waterkwaliteit en hel visbcstand .

18. Cyprinus carpio, karoer

17. Chondrostoma nasus. sneep

Familie: Cyprinidae
Morfologie:
Vrij grote spoelvormige vis met onderstandige muil.
Typisch zijn de sterk verhoornde lippen.
Oranje-rode vinnen (behalve de dorsale) .
Afmeting:
Max. 50cm, 1.8kg
Leefwijze:
Koel stromend en zuurstofrijk water van een goede kwaliteit (kan slecht
tegen vervuiling) .
In grote scholen bijeen.
Grazer.
Voedsel:
Plantaardig materiaal (fytofaag) , algen en wieren die hij van stenen
afgraast.
Broed kenmerken:
Legsel: 35 000
Paaitijd: maart-april
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Paaigebieden (grindbodem) bevinden zich stroomopwaarts van de plaatsen
waar de snepen zich normaal ophouden.
Vlaanderen:
Vroeger:
- Zeer algemeen in de stromende waters van het Maasbekken . Op het
Scheldebekken kwam deze soort niet voor, maar volgens Gcns (1885) zou
de sneep ook dit bekken kunnen bereiken via hel Kempisch Kanaal.
Actuele toestand:
- Bruylants et al (1989) kon in Vlaanderen enkel de aanwezigheid van
enkele snepen vaststellen in de Vrietselbeek (Oude Maas Dilsen) en in de
Berwijn . Tijdens hel najaar van 1991 werd echter op de Oude Maas geen
sneep meer aangetroffen (Stouten, 1992). Op de Grensmaas is de soort
aanwezig (Vricse, 1991). Jonge snepen (2 - 10 cm) worden gans het jaar
door aangetroffen op de inlaatfilters van een elcctriciteitsbedrijf op het
Albertkanaal (Vcrrcyckcn et al, 1990). Op het Schelde- en het IJzerbekken
werd de soort niet teruggevonden.
Opmerkingen:
Wordt door de vissers (ten onrechte) als schadelijk beschouwd.

Familie: Cyprinidac
Morfologie:
Typisch karperachtige vis met 4 baarddraden . Keeltandformule: 1.1.3:3.1.1
De oorspronkelijke vorm is de wilde karper (ook soms boerenkarper
genoemd) maar als gevolg van teeltselectie bestaan er verschillende
geselecteerde variëteiten zoals o.a. de schubkarper , de spiegelkarper, de
rijenkarper en de lederkarper.
Afmeting:
Max . 120cm 30kg
Leefwij ze:
Limnofiele die zich ophoudt in vegetatierijke waters (diepe traagstromende
rivieren of stilstaande meren)
Voedsel:
Omnivoor met carnivore tendens (benthische invertebraten)
Broed kenmerken:
Legsel: 300 000 eieren (per kg vis) worden afgelegd in dense vegetatie
Paaitijd: mei-juli
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Vlaanderen:
Vroeger:
- Oorspronkelijk had de karper zijn verspreiding in Centraal- en KleinAzië (Kaspische Zee).
Klimaaisveranderingen hebben er o .a. toe
bijgedragen dat hij zich langs natuurlijke weg westwaarts heeft kunnen
verspreiden.
Bovendien werd de karper in West-Europa als kweekvis
geïntroduceerd door de Grieken en Romeinen. In de middeleeuwen werd
hij in de meeste kloosters gekweekt. Het is niet duidclij k wanneer de
karper ons land bereikte.
- Uit archeologisch matcriaal konden Van Neer en Ervynck (1993)
karperresten identificeren uit de l3de en 14de eeuw (Londerzeel en
Laarne).
Later ook uit vindplaatsen te Ename, Antwerpen en Gent
(periode 15de - 18de eeuw).
- De Selys - Longchamp (1842) vermeldt de karper in het Maas- en bet
Scheldebekken.
In tal van vijvers (vooral in de Kempen) werd hij
gekweekt. In 1915 wordt de verspreiding van de karper beschreven als
algemeen in de meeste van onze vijvers en kanalen, vooral in Laag-België
(Rousseau, 1915).
- Ook in de Beneden -Schelde kwam de karper voor (Poll, 1945)
Actuele toestand:
- Volgens Timmermans (1976 en 1985) is de karper aanwezig in het
IJzerbekken (zowel in polderbeken als in de kanalen).
- Diverse auteurs rapporteren de aanwezigheid van karper in talloze waters,
maar hij lijkt vooral algemeen in de rivieren van de brasemzone (en
brakwatcrzone), in kanalen en in vijvers. Zijn voorkomen in vrij snel
stromende beken in Vlaanderen (bv Aabcek , Kleine en Grote Gete) lijkt
eerder occasioncel en het gevolg te zijn van herbcpotingcn dan te wijzen
op evenwichtige populaties. Ook de belangrijke teeltactiviteiten dragen bij
tot de vcrspreiding van deze soort.
Opmerkingen :
Hoge karperdcnsiteitcn in vijvers hebben een negatieve invloed op de
waterkwaliteit: doordat zij de bodem omwoelen op zoek naar voedsel wordt
het water troebel en komen er nutriënten vrij .
Algenbloei en het
verdwijnen van de makrofytische vegetatie kan hiervan het gevolg zijn .

