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Dankwoord.

Het ontwikkelingsplan voor de visserij in het IJzerbekken vermeldt de invalshoeken en accenten
welke door de sector visserij aan het milieubeleid, de natuurontwikkeling en het gebruik van de open
ruimte in de regio van de IJzer kunnen worden gegeven.
Bij het opmaken van het plan gaat onze erkentelijkheid in eerste instantie uit naar de Heer Cherreté
(Bestuur Natuurbehoud en -ontwikkeling) en de Provinciale Visserijcommissie van West-Vlaanderen
voor het onderkennen van het belang van een planmatig visstandbeheer op de openbare wateren en
het vertrouwen dat hiervoor werd gesteld in het Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer.
Het ontwikkelingsplan richt zich in eerste instantie op het inventariseren van het visserijbiologisch
belang en gebruik van de wateren in het hydrografisch bekken van de IJzer. Vermits het visserij·
gebeuren zich situeert in een ruimtelijke en maatschappelijke context, werd voor het verzamelen van
de basisinformatie beroep gedaan op instanties welke verantwoordelijkheid dragen op het vlak van het
waterbeheer of -beleid. De bijeengebrachte basisinformatie resulteert in streefbeelden en
ontwikkelingsvisies waarbij visserijmogelijkheden zullen ontstaan door de sanering, het herstel en de
uitbouw van het aquatisch biotoop als leefwereld van vissen. Ongetwijfeld komt een dergelijke aanpak
de duurzame onderbouwing van de visserij als sector ten goede.
Voor de constructieve bijdragen aan het plan, erkennen we in het bijzonder :
de Heer Vandenabeele (Bestuur Natuurbehoud en -ontwikkeling, Dienst Waters en Bossen, Mdeling
Zoetwatervisserij), de Heren Simoen en De Sterck (groentechnici voor West-Vlaanderen) de
polderbesturen (polder Noordwatering van Veurne, Grote Westpolder, polder Vladslo-Ambacht,
polder Bethoosterse Broeken, polder De Moeren, Zuid-IJzer polder), de Heer Verstraete
(Administratie Waterinfrastructuur en Zeewezen, Dienst der Kusthavens), de Heer Casteleyn (P.T.D.),
de Heer Geldhof (W.V.T.), de Heer De Pelsmaeker (V.L.M.), de Heer Van Der Sijpe (V.L.M.),
Mevrouw De Winter (V.M.M.), de Heer Kuycken (l.N.), de Heer Paulussen (V.M.W.), de Heer
Coopman (E.B.G.), de Heer Verreycken (l.B.W.), de Heer De Charleroi (l.B.W.), de Heer Belpaire
(l.B.W.), de Heer Yseboodt (PVC-Antwerpen), de Heer E. Germonpré (K.U.Leuven), Juffrouw A.
Janssens (K.U.Leuven), de gemeenten Gistel, Vleteren en Alveringem.
Met het risico iemand te vergeten willen we deze personen en instanties uitdrukkelijk danken voor de
zeer gewaardeerde en waardevolle samenwerking welke bij het opmaken van het plan kon worden
ervaren.
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Voorwoord.

Het ontwikkelingsplan voor de visserij in het IJzerbekken bespreekt het visserijkundig belang, gebruik
en beheer van de waterlopen in het hydrografisch bekken van de IJzer. De visie werd ontwikkeld op
initiatief van de Provinciale Visserijcommissie van West-Vlaanderen. Deze commissie vormt een
overkoepelend forum waar het overleg georganiseerd wordt tussen belangenbehartigers van de visserij
(regionale

hengelsportverenigingen,

niet-gebonden

lijnvissers

en

kruisnetvissers)

en

de

verantwoordelijken uit de openbare diensten en besturen die instaan voor het beheer van de openbare
waterlopen. Teneinde een wetenschappelijk onderbouwd visserijbiologisch plan uit te werken, werd het
ontwikkelingsplan voor de visserij in het IJzerbekken op vraag van het Bestuur Natuurbehoud en Ontwikkeling, opgemaakt door het Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer - Afdeling Zoetwatervisserij in samenspraak met de Zoetwatervisserijdienst van Waters en Bossen.
De laatste jaren groeit het besef dat waterlopen behalve een veelvoud aan gebruiksmogelijkheden voor
de mens ook hun natuurlijk karakter moeten bewaren. Dikwijls blijkt na de teloorgang van de
natuurlijke eigenschappen, welk hun belang was voor de mensgerichte functies . Hengelsporters en
visstandbeheerders voelen deze teloorgang in sterke mate omdat ze rechtstreeks geconfronteerd worden
met de achteruitgang van het visbestand dat het natte biotoop als leefmilieu heeft. De combinatie van
menselijk gebruik en het behoud van de natuurlijke eigenheid van waterlopen is slechts mogelijk door
de verschillende bestuurs- en beheersmaatregelen op elkaar af te stemmen. Vandaar dat ook het
visserijbeleid de laatste jaren aanstuurt op een integraal waterbeheer en een planrnatig visstandbeheer.
Visstandbeheer kan in de ruimste en meest algemene zin omschreven worden als het nastreven van een
gezonde, gediversifieerde en zichzelf reproducerende visstand welke aansluit bij een welbepaald biotoop
met zijn specifieke fysico-chemische en ecologische condities. In concreto betekent planrnatig
visstandbeheer het geheel van alle activiteiten en maatregelen die erop gericht zijn om binnen de
mogelijkheden die een bepaald water biedt, een visstand te handhaven of tot stand te brengen die zoveel
mogelijk voldoet aan de wensen van de belanghebbenden. Bovendien is een integrale benadering van
het planmatig visstandbeheer voor het hydrografisch bekken van de IJzer onlosmakelijk verbonden met
de problematiek van waterkwantiteit en waterkwaliteit, biotoopontwikkeling, beheer van wateren en
vispopulaties en de visserij. Het uiteindelijke doel van het integraal en planmatig visstandbeheer, met
name het streven naar een ecologisch goed ontwikkelde en evenwichtige visstand, als indicatie van de
gezonde toestand van onze waterlopen, gaat daarom ontegensprekelijk hand in hand met de duurzame
ontwikkeling van een beter milieu.
Het IJzerbekken als aantrekkingspoot voor vele vissers, en in het bijzonder de palingvissers, ZIJn
vroegere status terug bezorgen, waar kan gevist worden in een natuurlijk en rustig landschappelijk
kader met zuiver water waarin zich een gevarieerde visstand kan handhaven, dient het uiteindelijke
doel te zijn van dit ontwikkelingsplan.

2

Het visserijbiologisch ontwikkelingsplan richt zich zowel naar de geïnteresserde waterrecreant, maar
wil ook, mede door de suggesties van inrichting en beheer van de betreffende waterpartijen, een signaal
geven aan de eigenaars-openbare besturen om een bijdrage te leveren bij de uitbouw van het
visserijbiologisch biotoop en het streven naar een gezonde visstand in de waterlopen. In deze context
beoogt het ontwikkelingsplan de basisinformatie aan te brengen over het aanwezige biotische en
abiotische potentieel behorende tot het visserijbiologisch biotoop in het hydrografisch bekken van de
IJzer. Niet onbelangrijk hierbij is het onderkennen van de restricties welke het realiseren van een
evenwichtige visstand, en dus onrechtstreeks de visserij, in de weg staan. Met het oog op een
concretisering van het visstandbeheer en gezien de gedeelde verantwoordelijkheden voor het beheer van
het natte biotoop wordt met dit plan een uitnodigend signaal gegeven aan alle verantwoordelijken en
betrokkenen om ieder op zijn terrein een bijdrage te leveren voor het vinden en toepassen van gepaste
oplossingen en middelen om deze restricties op te heffen. Hiervoor worden ten behoeve van de
gebruiker van dit plan, beknopt, maar concreet, aanwijzingen gegeven in deel V (Actieplannen voor de
implementatie van het ontwikkelingsplan) over welke doelgroep waar in het plan de benodigde
informatie kan vinden. Tenslotte beoogt het visserijbiologisch ontwikkelingsplan met de geformuleerde
streefbeelden, ontwikkelingsvisies en actieplannen de aanzet te geven om, in het kader van de werking
van het bekkencomité voor de IJzer, constructieve discussies op gang te brengen teneinde een integraal
en geïntegreerd waterbeheer in dit stroombekken te realiseren.
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lnleidine.
1. Doel van bet ontwikkelingsplan.
De doelstelling van het ontwikkelingsplan voor de visserij is tweeledig. In eerste instantie wordt een
inventaris opgemaakt over de huidige situatie van de visserij in het IJzerbekken en dit aan de hand van
een beschrijving van de visstand, het visstandbeheer, de bevissing en het biotoop van het hydrografisch
bekken van de IJzer, alsook de overige voor de visserij relevante functies en medegebruik van de
waterlopen.
In tweede instantie laat de analyse van de geïnventariseerde gegevens toe streefbeelden en
ontwikkelingsvisies te formuleren, alsmede een plan voor een door de belanghebbenden, inzonderheid
de visrechthebbenden, te voeren ecologisch beheer en de daarop toegesneden inrichting van de
waterlopen, waarbij overwegingen vanuit andere sectorbelangen en functies in de visievorming en
planontwikkeling worden betrokken.
In dit kader beoogt dit plan informatie aan te brengen voor het concretiseren van het te voeren
visstandbeheer in het IJzerbekken. Anderzijds wenst het visserij-ontwikkelingsplan ondersteunend te
werken aan het visserijbeleid in het Uzerbekken.
2. Geografisch-administratieve omschrijving van het plangebied.
Het totale hydrografisch bekken van de IJzer beslaat een oppervlakte van 111.000 ha. Hiervan is ca.
73 .400 ha gelegen binnen het Vlaamse Gewest. De totale lengte van de IJzer bedraagt ongeveer 78 km
waarvan 47 km op Belgisch grondgebied. Bij het binnenstromen vanuit Frankrijk (te Roesbrugge) heeft
de IJzer een gemiddeld jaardebiet van ca. 9 m3 /sec. Bij de monding is dit debiet tot ca. 20 m3 /sec
gestegen.
Het gebied van het IJzerbekken en het werkingsgebied van het IJzerbekkencomité in het Vlaamse
Gewest wordt begrensd :
- ten noorden door de Noordzee,
- ten oosten door de poldergebieden afwaterend naar Oostende en door het stroomgebied van de
Jabbeekse beek, het Zuidervaartje en de Rivierbeek,
- ten zuiden door het stroomgebied van de Leie,
-ten westen door Frankrijk.
Verscheidene ingepolderde gebieden begrenzen de IJzer. Op de rechteroever vinden we nabij
Nieuwpoort de Grote Westpolder. Vervolgens tot aan Diksmuide liggen de Polder van de Watering van
Vladslo-Ambacht en de Polder Bethoosterse Broeken (ter hoogte van de vallei van de Handzamevaart).
Meer stroomopwaarts op de rechteroever tussen Diksmuide en Elzendamme situeert zich de Zuid-IJzer
Polder. De linkeroever van de IJzer wordt omzeggens helemaal ingenomen door de Polder
Noordwatering van Veurne. Ingesloten door de polder Noordwatering van Veume en tegen de Franse
grens bevindt zich het poldergebied "De Moeren".
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Administratief gezien omvat het gebied de volgende fusiegemeenten : De Panne, Diksmuide, Gistel,
Heuvelland, Hooglede, Houthulst, leper, Koekelare, Koksijde, Kortemark, Langemark-Poelkapelle,
Lichtervelde, Lo-Reninge, Middelkerke, Nieuwpoort, Poperinge, Staden, Torhout, Veurne, Vleteren en
Zonnebeke.
3. Aflijning van bet studiegebied.

Een onderscheid dient gemaakt te worden tussen het totale gebied waarop het ontwikkelingsplan zich
richt en het studiegebied. Het plangebied, zoals hoger omschreven, bezit een vrij ruim aanbod
oppervlaktewateren. De kustwateren, gevormd door het Belgisch gedeelte van de Noordzee met inbegrip
van de havengeul van Nieuwpoort, behoren tot het mariene milieu. Niettegenstaande deze zeekust als
viswater nagenoeg volledig voor de hengelsporter beschikbaar is, wordt hierop binnen het bestek van
deze studie niet nader ingegaan.
Het studiegebied wordt beperkt tot de binnenwateren waar recente gegevens over het aanwezige
visbestand uit visserijbiologisch onderzoek of hengelvangstregistraties beschikbaar zijn.
Het studiegebied naar de visstand omvat :
- de IJzer in het Vlaamse Gewest met uitzondering van de IJzermonding,
- de grotere waterlopen in de poldergebieden omschreven door het plangebied met uitzondering van de
polder "De Moeren",
- de gravitair uitmondende waterlopen in de IJzer, met uitzondering van kleinere waterlopen en beken,
meestal bovenlopen, in het plangebied.
Deelstudies behandelen :
- de bevissing door de hengelsporters en kruisnetvissers,
- de hengelsportmogelijkheden op de openbare wateren in het plangebied,
- de visserijregelingen op de openbare wateren in het plangebied,
- het visstandbeheer in het plangebied,
- andere functies en gebruik van de waterlopen in het plangebied, voor zover relevant voor de visserij en
de visstand.
Het ontwikkelingsplan houdt in :
- een ecologisch en integraal beheer van een voor de visserij wenselijke visstand op de IJzer en de grote
waterlopen, alsmede de functionele kleinere waterlopen en beken in het plangebied,
- een plan voor de infrastructuurontwikkeling van het visserijbiologisch biotoop op de IJzer, in het
gebied de Westhoek en een voorstel voor het ontwikkelen van de heuvellandbeken als "Groene
Waterlopen",
- een inventarisatie van knelpunten voor vismigraties,
- een analyse van de interferenties met en door andere relevante functies van de waterlopen in het
IJzerbekken.
- ontwikkelingsvisies en suggesties ter verbetering van het natte biotoop.
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4. Methodiek bij het opmaken van het visserijbiologisch ontwikkelingsplan.

Bij de opmaak van het ontwikkelingsplan voor de visserij in het hydrografisch bekken van de IJzer werd
voor volgende aanpak gekozen (NVVS, 1991):
Inventarisatie faze.
In eerste instantie als basis voor het opmaken van het ontwikkelingsplan werd de huidige

visserijkundige situatie geïnventariseerd. Een beschrijving van de huidige toestand verschaft een inzicht
over de actuele visstand, de bestaande visserijregelingen, het thans gevoerde visstandbeheer, de huidige
bevissing en de mogelijkheden om visserij-activiteiten uit te oefenen. Bovendien worden gegevens
geïnventariseerd van andere voor de visserij relevante functies van de IJzer, waaronder
drinkwaterwinning, natuurfunctie, recreatiefunctie (andere dan de hengelsport}, landbouwfunctie en
scheepvaartfunctie.
Voor het verzamelen van deze basisinformatie werden volgende gegevens of technieken gebruikt :
- wetenschappelijke gegevens over het visbestand op waterlopen in het IJzerbekken,
- wetenschappelijke gegevens aangereikt door de typologiestudie van ecologisch waardevolle waterlopen
in het IJzerbekken,
- terreingegevens betreffende de bevissingsdruk verschaft door de Zoetwatervisserijdienst van Waters en
Bossen (Bestuur Natuurbehoud en -ontwikkeling), door de Westvlaamse Vereniging voor de Vrije Tijd
(W.V.T.) en door de Vlaamse Vereniging van Hengelsport Verbonden (V. V.H.V.).
- een rondvraag bij de leden van de Provinciale Visserijcommissie van West-Vlaanderen welke de
hengelsportverenigingen of deelsectoren binnen de visserij in het IJzerbekken vertegenwoordigen,
-een inventarisatie van de huidige visserijregelingen op de waterlopen in het hydrografisch bekken van
de IJzer,
- een rondschrijven teneinde de gemeentelijke en provinciale beleidsplannen en!of initiatieven te
kunnen bundelen,
- een literatuurverkenning naar de andere functies (landbouw, natuurbehoud, drinkwaterwinning,
scheepvaart) in het IJzerbekken en een informatief rondschrijven naar vertegenwoordigers van deze
sectoren.
Tweede faze.
Het ontwikkelen van streefbeelden en een visie ten aanzien van de gewenste visstand en de gewenste
bevissing met het daarbij passende visstandbeheer en de inrichting van de waterlopen.
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Derde faze.
Het bestuderen van het overheidsbeleid met betrekking tot de bestemming, de inrichting, het beheer en
het gebruik van de waterlopen in het IJzerbekken en het beleid voor zover voor de visserij relevant.
Vierde faze.
Het

ontwikkelen van

actieplannen voor het visserijkundig uitbouw,

het beheer en

het

sportvisserijgebruik van de waterlopen in het IJzerbekken aan de hand van streefbeelden en
ontwikkelingsvisies.
Vijfde faze.
Het analyseren van de afstemming van het strategisch plan met het overheidsbeleid. Beleidssuggesties,
conclusies en voorstellen ter verbetering van het visserijbiologisch biotoop zijn vervat in de concrete
actiepunten en aanbevelingen naar de belanghebbende organisaties en overheidsinstanties.

5. Werkwi.ize.
Het ontwikkelingsplan voor de visserij in het IJzerbekken vertaalt de visie en de bestuurlijke inbreng
van de Provinciale Visserijcommissie van West-Vlaanderen, het Bestuur Natuurbehoud en ontwikkeling (A.M.I.N.A.L.), Dienst Waters en Bossen, afdeling Zoetwatervisserij en het Instituut voor
Bosbouw en Wildbeheer, afdeling visstandbeheer en visteelt, in het plangebied.
Na het verzamelen van de basisinformatie werd het ontwikkelingsplan in de Provinciale
Visserijcommissie van West-Vlaanderen besproken met de regionale vertegenwoordigers van de
hengelsportverenigingen en in de commissie zetelende raadgevende leden, verantwoordelijk voor het
waterbeheer.
Teneinde een doorstroming te krijgen van de visseriJbiologische visie werd het plan voorgelegd aan de
stuurgroep van het Bekkencomité IJzer, en werd ter discussie voorgebracht in de verschillende
werkgroepen (ecologie, waterkwaliteitsbeheer en waterkwantiteitsbeheer) van het bekkencomité. De
stuurgroep kreeg immers tot taak de bestuurlijke inbreng in het gebied te coördineren en de betrokkenen
en belanghebbende verenigingen te informeren over het waterbeheer in het hydrografisch bekken van de
IJzer. Het ontwikkelingsplan voor de visserij in het IJzerbekken wordt beschouwd als de beheersvisie
van de sector visserij voor het IJzerbekken.
Het ontwikkelingsplan voor de visserij sluit aan bij lopende projecten, o.a. het landinrichtingsproject
"De Westhoek", het ecologisch impu1sproject "De IJzervallei" en het regionaal landschapsplan
Heuvelland, en wil door de doelstellingen en zijn suggesties van inrichting en beheer van wateren een
bijdrage aan deze projecten leveren.
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I- Inventarisatie van de huidige visserijkundige toestand.
Tijdens de Romeinse tijd kon het Flandriaanse laagland beschreven worden als een wijde en weinig
glooiende vlakte met bossen en moerassen en met langzaam en rustig vloeiende kreken. Hun water trad
gemakkelijk buiten de oevers. In de terrein-depressies trof men moerasland aan met een weelderig
tierende plantengroei.
Tijdens de verschillende transgressies (Duinkerke I, II en lil) overspoelde de maritieme vlakte. De
moerasplanten stierven af en de veenvorming trad in. De opeenhoping van deze ontbonden en
ingekoolde plantenresten vormde de turflaag die zich op het Flandriaan heeft afgezet. Volgende
overstromingen overspoelden het kustgebied opnieuw zodat maritieme afzettingslagen van zand en klei
werden aangebracht. Deze maritieme sedimenten verhoogden geleidelijk het peil van de kustvlakte
totdat een evenwicht werd bereikt. Talrijke terreininzinkingen bleven onder water. Bij hoogstaande zee
voerden brede kreken het water in deze plassen aan. De vlakte liep nog enkel bij hoog tij en stormen
onder water. Op het einde van de 9e eeuw trok de zee zich geleidelijk terug.
Het stroomgebied van de IJzer werd vanaf de ge eeuw n.C. in verregaande mate ingepolderd. Na de
derde Duinkerkiaanse transgressie (eerste helft van de 10e eeuw) vertoont de afbakening van de kustlijn
langs het IJzerbekken de huidige vorm. De indijking voorkwam overstromingen en door het aanleggen
van sloten werd het polderland drooggelegd en in cultuur gebracht. Omstreeks 1300 was de rivier zelf
reeds over een grote lengte ingedijkt. In de 16e eeuw werd de IJzer gedeeltelijk gekanalizeerd. Naast de
rivier met zijwaterlopen zelf en het netwerk van

grachten, vaarten en sloten in de ingepolderde

gebieden werden in de 17e eeuw meerdere grotere, meestal gegraven en gekanaliseerde waterlopen
aangelegd, m.n. het Kanaal Plassendale-Nieuwpoort en het Kanaal Duinkerke-Veurne-Nieuwpoort. In
de 19e eeuw werd het sluizencomplex 'De Ganzepoot' in de achterhaven van Nieuwpoort gebouwd als
tijkeringscomplex en als spuicomplex voor water uit het binnenland. Recent werden bepaalde wateren
nog over een grote lengte ingedijkt zoals in 1990 de Handzamevaart
Naast de rivier en de grotere kanalen en vaarten behoort een verscheidenheid aan grotere en kleinere
polderwaterlopen, grachten en sloten, de waterpartijen in zand- en kleiputten, spaarbekkens, kreken,
vijvers, poelen en stadswateren tot het visserijbiologisch potentieel in het IJzerbekken.
De huidige visserijkundige situatie in het IJzerbekken wordt beschreven aan de hand van een korte
schets van de evolutie van de visstand in de loop van de laatste decennia, de huidige visstand, de
visserijregelingen, het visstandbeheer, de bevissing door hengelaars en de sportvisserijmogelijkheden in
het gebied. Ten behoeve van het visstandbeheer wordt een algemene inleiding over de visstand in
stromende en stilstaande wateren toegevoegd.
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1. Algemene indeling van de stromende wateren op basis van het visbestand.
De stroomsnelheid en de hiermee samenhangend 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 SJlÎering- of botzone, beslaat het brakke overgangsgebied tussen zout- en zoetwater en
wordt beïnvloed door het tij (tabel l , figuur l)(Huet, 1962).
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barbeelzone
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I

- - - + - - - - - - - * - lenitisch gebied ---:~ · orakke waters

t
forelzone

t

vlagzalmzone

.

'
barbeetzone

t

brasemzone

Figuur 1 : Schematische doorsnede en zonering van een waterloop in functie van het profiel en de
visfauna (herwerkt naar Huet, 1954).
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Tabel 1 : 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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In de snelstromende bovenloop overheersen de salmoniden of zalmachtigen (forel- en vlagzalmzone).

De midden- en benedenloop van rivieren zijn vanwege hun lagere stroomsnelheid meer geschikt voor
cypriniden of karperachtigen. In de forel-, vlagzalm- en barbeelzone 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 is bepalend voor welke vissoorten zich in een bepaalde zone kunnen
handhaven (figuur 2, tabel2).
Tabel 2 : De zonering van stromende waterlopen met hun fysische en chemische karakteristieken
(herwerkt naar Huet, 1954)
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Figuur 2 : De zonering van stromende waterlopen in functie van het verval en de breedte van de
waterloop (naar Huet, 1954).

2. Indeling van traagstromende of stilstaande wateren op basis van het visbestand.
Op basis van de zichtdiepte en de daarmee samenhangende aanwezigheid van ondergedoken aquatische
vegetatie kunnen de traagstromende of stilstaande waterlopen ingedeeld worden in vier typen :
- Wateren van het snoek-zeelt-rietvoorntype (zichtdiepte I of meer meter). Dit zijn heldere wateren
met een goed ontwikkeld en gediversifieerd bestand aan onderwater-, drijf- en oeverplanten en een sterk
gevarieerde visstand.
-Wateren van het blankvoorn-baars-bleitype (zichtdiepte 30-60 cm). Dit zijn matig troebele wateren
met een nog goed ontwikkeld en gediversifieerd bestand aan drijf- en oeverplanten. Er is een sterke
reductie van de onderwaterplanten en een reductie van het aantal vissoorten.
- Wateren van het brasem-snoekbaarstype (zichtdicpte 10-30 cm). Het zijn troebele (groen door
algenbloei) wateren met nog slechts een beperkt bestand aan oeverplanten en een lage
vissoortenrijkdom (verbraseming en verpossing).
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- Wateren van het stekelbaars-palingtype (zichtdiepte minder dan 20 cm). Dit zijn sterk vervuilde
wateren (veel zwevende stoffen enlof algenbloei), quasi zonder waterplanten en met overwegend
pollutieresistente vissoorten.
ln traagstromende of stilstaande wateren is de zichtdiepte, in samenhang met de aanwezige

voedingszouten in het water, de bepalende factor voor het visbestand. De diepte tot waar licht
doordringt in het water wordt bepaald door de helderheid van het water, welke in de praktijk door de
zichtdiepte wordt bepaald. De zichtdiepte en de aanwezige voedingszouten zijn doorslaggevend voor het
voorkomen van ondergedoken waterplanten. Ondiep en helder water met voldoende voedingszouten
(vb. ondiepe, voedselrijke sloten) 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 mate (blankvoorn,
blei, baars) of niet (snoekbaars, brasem) afhankelijk zijn van waterplanten (Coussement, 1990).
3. Structuurkwaliteit en typologische evaluatie van wateren in het IJzerbekken.
ln de typologiestudie van de waterlopen in het IJzerbekken (Nagels et al., 1992) wordt een

wetenschappelijk onderbouwde evaluatie gemaakt van de waterlopen in het IJzerbekken. Aan de hand
van de structuurkenmerken (meandering, stroom-kuilen patroon en aanwezigheid van holle oevers), de
fysico-chemische en biologische waterkwaliteit, de aanwezige flora en visfauna wordt een gedetailleerde
indeling gemaakt met aansluitend een waardebeoordeling van de waterlopen in het hydrografisch
bekken van de IJzer. Op basis van de typologie van de waterlopen kan men in het IJzerbekken rivieren,
laaglandbeken, polderwaterlopen en kleine vaarten onderscheiden.
Typerend in het bekken is de geringe stroomsnelheid van het water zodat de meeste waterlopen in
hoofdzaak kunnen ondergebracht worden bij de traagstromende of stilstaande waters die behoren tot de
brasemzone met een overeenkomstige visstand. De laaglandbeken en vaarten komend van het
heuvelland zijn typische regenbeken en hun watertoevoer is grotendeels afhankelijk van de neerslag.
Deze beken en vaarten bieden een biotoop voor stroomminnende vissoorten, kenmerkend voor de
inferieure barbeelzone.
De rivier de IJzer.
De IJzer beschikt nog over ongeveer 45 km onverstevigde, min of meer natuurlijke oevers. De overige
oeverlengte werd voor de helft gefixeerd met betondamplanken en voor de helft met een houtconstructie
met baksteenmetselwerk
De IJzer werd tussen de Franse grens en Elzendamme gedeeltelijk rechtgetrokken, een aantal brede
bochten vormen de restanten van vroegere meanders. De niet-verstevigde oevers laten de ontwikkeling
toe van structureel interessante elementen. Afkalvende oevers en graasweiden of hooilanden, die zacht
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afhellen naar het water dragen bij tot de structurele diversiteit. De relatie met het valleigebied is nog
intact Het riviergedeelte stroomop van Roesbrugge is waardevol. Stroomaf Roesbrugge kunnen de
structuurkenmerken beter ontwikkeld worden. De relatie van de vroegere meanders (Dode IJzer te
Roesbrugge, meander te Elzendamme) met de rivier kan hersteld worden en de meanders zelf kunnen
structureel verbeterd worden.
Tussen Elzendamme en Reninge-brug is zowel de linker- als de rechteroever volledig onverstevigd met
sporadisch riet- en biezenzones en geleidelijke overgangen van weiland of hooiland naar het water. De
relatie van de IJzer met de broekgebieden is nog intact. Het Westbroek en Noordseholebroek vormen
tesarnen met Reningebroek het winterbed waar de rivier bij hoge waterstand kan in overvloeien dankzij
de onbedijKte rechteroever.
Vanaf Reninge-brug tot Diksmuide is de linkeroever verstevigd met betondarnplanken, de rechteroever
is grotendeels niet verstevigd. De relatie met de broekgebieden op de rechteroever is, met uitzondering
van het Blankaartbekken, intact. De vroegere meander ter hoogte van St.Jacobs-Kapelle is structureel
en door de hoge graad van natuurlijkheid nog zeer waardevol. De relatie met de IJzer is hier nog intakt.
Stroomaf van Diksmuide wisselen niet-gefixeerde oevergedeelten af met gefixeerde. Steile afkalvende
oeverstroken (stroomop van de Uniebrug) bieden nestmogelijkheden aan oeverzwaluwen. De Kreek van
Nieuwendamme is een oude meander van de IJzer met waardevolle structuurkenmerken en een goed
ontwikkelde oevervegetatie. De relatie van de uiterwaarden met de rivier is volledig afwezig.
In de nabijheid van de Uzermonding, ter hoogte van het sluizencomplex in Nieuwpoort, is binnendijks
nog een geringe invloed van het zoutwater mogelijk. Het water is diep en warm. De invloed van de
getijdewerking ontbreekt, maar er is wel een beïnvloeding van de vispopulaties door het spuiregime
nabij het sluizencomplex. De grotere waterlopen (o.a. IJzer, Kanaal Nieuwpoort-Duinkerke) vertonen
een gemengde visstand, met soorten uit de spieringzone zoals pos, paling, spiering (momenteel
verdwenen), stekelbaars, koornaarvis (momenteel verdwenen), harder en brakwatergrondel (momenteel
verdwenen) en soorten uit de brasemzone zoals baars, snoekbaars, brasem en voorn. Deze soorten
passen zich goed aan aan licht-brakke wateren en vertonen een uitzonderlijke goede groei, in het
bijzonder wanneer steurgarnaal aanwezig is (o.a. op het Kanaal Nieuwpoort-Plassendale).
In de uiterste monding (Uzermonding) is het water zout en wordt de waterstand beheerst door het getij.
De vispopulatie bestaat hier uit een gemengde fauna van in hoofdzaak zeewatersoorten, aangevuld met
enkele zouttolerante zoetwatersoorten. Een brakwatertransitiezone komt voor op waterlopen die nog
gravitair in de IJzermonding uitmonden (o.a. het Geleed met de brakke Kreek van Lombardsijde). In de
havengeul aan de monding van de IJzer is de rechteroever ter hoogte van het natuurreservaat de
"IJzermonding" structureel nog zeer waardevol. Dit getijdegebied bezit nog een hoge graad van
natuurlijkheid.
De beken en kleinere vaarten.
Kleinere beken van het Heuvelland vertonen langs de bovenlopen nog typische bronbossen. Enkele
heuvellandbeken met een groter verval kunnen tot de inferieure barbeelzone gerekend worden en
kunnen op termijn evolueren tot uiterst interessante visserijbiologische biotopen, mits sanering en
versterking van de structuurkenmerken.
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Binnen het IJzerbekken is de kwaliteit van de beekstructuren overwegend matig tot zwak. Vermits de
meeste waterlopen vanaf de bovenlopen werden rechtgetrokken, zijn niet genormaliseerde beektrajecten
met een natuurlijk meanderend verloop zeldzaam en liggen verspreid over het bekken. Op de
rechteroever kunnen vermeld worden :
- In het deelbekken van de Heidebeek is de Heidebeek zelf structureel nog zeer waardevol (meanderend
en slechts in beperkte mate rechtgetrokken en genormaliseerd).
- In het deelbekken van de Poperingevaart behoort de Poperingevaart (bovenloop en benedenloop) tot de

structureel betere waterlopen. Ook de Westouterbeek, de midden- en benedenloop van de Robaartbeek
en de Hollebeek bezitten waardevolle beektrajecten.
- De Haringse Beek beschikt vnl. langs de middenloop nog over rnatig goede structuurkenmerken
(meandering), alhoewel diepten en ondiepten in de bedding afwezig zijn.
- De Kernmelbeek, vertoont nog slechts over een beperkte lengte van haar loop een rnatig goede tot
waardevolle structuur. Door normalisering en rechttrekking werd de spontane ontwikkeling van een
structurele diversiteit op de beek grotendeels verhinderd. De bronnen van de Brandersbeek,
Sulferbergbeek en Hellegatbeek, die uitmonden in de Kernmeibeek (Grote Beek), met de restanten van
oorspronkelijke bronbossen zijn ecologisch zeer waardevol. De benedenloop van de Vuile Beek en
hierop aansluitend de Grote Kernmeibeek tot iets voor de monding van de Korte Beek hebben een
waardevolle structuur. Op de benedenloop stroomt de beek door het vlakke polderlandschap en vertoont
de kenmerken van een rechtlijnige polderwaterloop.
- In het deelbekken van de Ieperlee bezit de Wijtschaatsebeek nog

(zeer)

waardevolle

structuurkenmerken. De Ieperlee zelf is praktisch volledig rechtgetrokken, ter hoogte van de stad
ingebuisd en gedeeltelijk gebetonneerd. De structuurkwaliteit is zwak tot zeer zwak.
- In het deelbekken van de St. Jansbeek (Steenbeek, Martjevaart) komen veel beektrajecten voor met een

rnatig goede kwaliteit. Het betreft hier gedeelten van de Hanebeek, Verloren Hoekbeek, Ravebeek,
Lekkerboterbeek, Moerasbeek, Watervlietbeek, Broenbeek en Korversbeek. Ook de St. Jansbeek is
structureel nog rnatig goed. Enkele korte trajecten in de Steenbeek, Lekkerboterbeek en de Korversbeek
vertonen nog waardevolle structuurkenmerken.
- De structuurkwaliteit van de zijlopen van de IJzer tussen het kanaal Ieper-IJzer en de Handzamevaart
is zwak tot zeer zwak, met uitzondering van de Steenbeek (Zanddambeek), die stroomopwaarts van
Jonkershoven over een zeer beperkte lengte nog waardevolle structuurkenmerken bezit.
- In het deelbekken van de Handzamevaart bezitten de Motebeek, de Paleputbeek en de Zwaanbeek
(Spanjaardsbeek) nog (zeer) waardevolle structuurkenmerken. De Handzamevaart (Krekelbeek)
vertoont tussen Werken en Handzame nog een karakteristieke, natuurlijke meandering. Stroomafwaarts
van Werken en Zarren werd de Handzamevaart volledig rechtgetrokken en werden de oevers verstevigd
met beton en schanskorven. Door deze waterbeheersingswerken ging de relatie van de waterloop met de
overstroombare uiterwaarden tussen Werken en de monding volledig teloor. De Zarrenbeek,
hoofdzijloop van de Handzamevaart bezit op bepaalde trajecten structureel nog zeer waardevolle
beekgedeelten.
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- Beken die ontspringen ter hoogte van het plateau van Wijnendale en uitmonden in de Vladslovaart
zijn grotendeels rechtgetrokken. Enkel de bovenloop van de Vladslovaart (Molenbeek) en van de
Kamardebeek vertonen nog een bochtig verloop.
Op de linkeroever van de IJzer kunnen vermeld worden :

-De zijwaterlopen die vanaf de Franse grens tot aan de monding van het kanaal leper-IJzer op de
linkeroever in de IJzer uitmonden vertonen zwak uitgebouwde structuurkenmerken.
-Waterlopen met hun oorsprong nabij het plateau van Izenberge zijn grotendeels rechtgetrokken enlof
verlegd en hebben een zwakke tot zeer zwakke structuur. De St. Machuitsbeek bezit nog een matige
structuurkwaliteit

De polderwaterlopen en kleinere vaarten.
De poldergebieden langs de IJzer met een netwerk van vaarten, grachten en sloten vormen de haarvaten
van het hydrografisch stelsel van de IJzer. In relatie tot de eutrofiëring en de aanwezigheid van
aquatische vegetatie kunnen de grotere polderwaterlopen beschouwd worden als stilstaande tot
traagstromende wateren van het brasem-snoekbaarstype tot het snoek-zeelt-rietvoomtype. De
poldergebieden, met nog vegetatierijke sloten en minder belasting van het oppervlaktewater, fungeren
als opgroeigebieden voor vissen.
Binnen de ingepolderde gebieden worden de waterlopen beoordeeld volgens de mogelijkheden die de
verschillende typen oeverversteviging bieden aan aquatische organismen. Het al dan niet gefixeerd zijn
van de oevers, de variabiliteit van de breedte, de helling van de oevers en de aanwezigheid van een rieten biezenzone zijn bepalend voor de structurele diversiteit. Het merendeel van de polderwaterlopen is
structureel waardevol (Nagels et al., 1992).
Binnen het poldergebied afwaterend naar Frankrijk vertonen de afwateringssloten van de Moeren een
rechtlijnig en rechthoekig verloop. Ze zijn vaak smal en ondiep met een sterk ontwikkelde rietzone. Op
de Molenvaart wordt de structurele diversiteit matig tot zwak beoordeeld.

In het poldergebied afwaterend naar Nieuwpoort (Polder Noordwatering van Veume) worden nog een
aantal zeer waardevolle waterlooptrajecten aangetroffen, met gradiëntrijke, zacht hellende oeversenlof
een goed ontwikkelde riet- en biezenzone. Op niet cultuurtechnisch verstevigde trajecten is de
bovenloop en de middenloop van de Grote Beverdijk structureel nog zeer waardevol. Op de Duikervaart
met plaatselijk zwak-hellende oevers is de riet- en biezenzone goed ontwikkeld. De Vlavaart en het
Oude A-geleed met lage en gradiëntrijke oevers zijn zeer waardevol en bezitten een hoge structurele
diversiteit. De Krommegracht vertoont een bochtig verloop, maar werd grotendeels verstevigd onder de
waterlijn. Op de bovenloop is de Krommegracht nog zeer waardevol. Het Langgeleed bezit op een klein
gedeelte (brede en lage oevers ter hoogte van de Parlementsgracht) nog een hoge structuurdiversiteit
Het systematisch dichtstorten van dwarssloten vermindert het potentiëel van deze waterloop. Op de
Koolhofvaart,

Venepevaart,

Proostdijkvaart

en

Bommelarevaart

werden

gedeeltelijk

reeds

cultuurtechnische verstevigingen aangebracht. De structuurdiversiteit kan versterkt worden door de
aanleg van zwak-hellende niet-verstevigde oevers.
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In de Vladslo-Ambacht polder bezit de Vladslovaart (Zijdelinggeleed) op bepaalde trajecten nog goede
structuurkenmerken door de zwak hellende oevers, alhoewel een riet- en biezenzone ontbreekt. Ter
hoogte van Schore is de Vladslovaart door het meanderend verloop nog zeer waardevol.
In de Zuid-IJzer polder worden alle waterlopen, met uitzondering van de Walevaart, als waardevol
beoordeeld,

vanwege

de

structurele

diversiteit

die

voorkomt

door

de

afwezigheid

van

oeververstevigingen.
In het gedeelte van de Grote Westpolder dat afwatert naar Nieuwpoort is de Kreek van Lombardsijde de
laatste echte zoutwaterkreek van België. De mariene invloed zorgt voor een sterke dynamiek en een
hoge structurele diversiteit. De structuurdiversiteit op het Nieuw Bedelf, het Reigersvliet, het
Slijpeduikergeleed en het Sandersgeleed is matig.

De kanalen en bevaarbare vaarten.
Kanalen en grote vaarten kunnen beoordeeld worden op basis van de mogelijkheden die de
cultuurtechnische oeverversteviging bieden aan de aquatische en lithofiele fauna en flora.
De structuurkenmerken van de grote kanalen (Kanaal Nieuwpoort-Duinkerke, Kanaal NieuwpoortPlassendale) zijn uiterst zwak. De cultuurtechnische oeververstevigingen op deze wateren bieden geen
mogelijkheden voor de ontwikkeling van de oevervegetatie en verminderen hun visserijbiologische
draagkracht. Tussen Adinkerke en de Franse grens monden kleinere waterlopen (o.a. Langgeleed)
gravitair uit in het Kanaal Nieuwpoort-Duinkerke. Structureel zijn deze wateren matig alhoewel ze
functioneel belangrijk zijn als refugium voor aquatische organismen.
Op het Lokanaal is de oevervegetatie (rietkragen) goed ontwikkeld. De structurele diversiteit van de

Bergenvaart is matig tot zwak ontwikkeld en is over een grote lengte cultuurtechnisch verstevigd. Op
niet-verstevigde stroken (westelijke oever) en op gravitair uitmondende waterlopen (Wallebeek) kan de
structuurdiversiteit versterkt worden.
Het benedenpand van het Ieperkanaal tot Boezinge-sas is waardevol. De oevers zijn slechts over
beperkte trajecten verstevigd. Een roterend kapbeheer kan de ontwikkeling van aquatische vegetatie
stimuleren. Het middenpand en het bovenpand zijn in verregaande mate cultuurtechnisch verstevigd.
Naast voornoemde waterlopentypen zijn ook de grotere natuurlijke en kunstmatig aangelegde plassen
(zand- en kleigaten), kreken, kleine sloten, grachten en stadswateren, wateren met een niet onbelangrijk
functie voor de visserij. Elk van deze waterOoop)typen vereist een specifiek benadering bij hun
visseriJbiologische ontwikkeling en beheer.
De hierboven geschetste algemene indeling van wateren is theoretisch vermits in de praktijk zoneringen
niet scherp begrensd zijn en geleidelijk in elkaar overlopen of kunnen evolueren van het ene type naar
het andere. Overgangen van matig stromende beken (bovenlopen en heuvellandbeken) naar
traagstromende grotere waterlopen (benedenlopen van rivieren, polderwaterlopen) tot stilstaande
waterlopen (kanalen, stadswateren, vijvers en putten), van plantenrijke zones naar open water zonder
vegetatie, van zoet naar brak (zoute of brakke kwel) zijn mogelijk waardoor naast de voor een zone
kenmerkende soorten nog een aantal andere soorten kunnen voorkomen. Zo kan harder, een soort uit de
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overgangszone tussen zoet en zout water, voorkomen op de IJzer en de Lovaart te Fintele tengevolge
van kwel van zout grondwater.
Bovendien kunnen in de lager gelegen traagstromende of stilstaande delen vissoorten voorkomen die
eerder in stromend water thuishoren, maar hun voortplantingsmogelijkheden zijn dan beperkt.
Terugkeer naar gebieden bovenstrooms op de gravitair uitmondende beken is vaak niet mogelijk door
de vervuiling van de waterlopen of de gebrekkige passeerbaarheid van de stuwen. Echte
stroomminnende vissoorten komen in het IJzerbekken niet voor, gezien de geringe omvang en de
beperkte gemiddelde afvoer van de laaglandbeken.

4. De visstand in het IJzerbekken.

In Vlaanderen worden momenteel een 60-tal vissoorten vermeld welke beho(o)r(d)en tot de visfauna

van de zoetwaterbeken en rivieren. Hiervan komen slechts 26 soorten voor in het IJzerbekken. 14
soorten worden nog courant gevangen, alhoewel in mindere mate dan vóór de zeventiger jaren. 12
soorten zijn zeldzaam en omzeggens verdwenen en worden nog slechts sporadisch gevangen.
Bij de vissoorten in het Vlaamse Gewest komen een aantalbrakwater-en mariene soorten voor, die in
bepaalde stadia van de levenscyclus en!of in bepaalde perioden van het jaar de estuaria van continentale
rivieren optrekken. Vroeger veel voorkomende, typische trekvissen zoals steur (Acipenser sturio), elft
(A/osa a/osa), fint (Alosa fal/ax) en houting (Coregonus oxyrhynchus) zijn waarschijnlijk uitgestorven
in heel het Vlaamse gewest. Typische zeevissoorten die courant in de brakke overgangszone van

estuaria kunnen worden aangetroffen zijn o.a. bot, harder en koornaarvis. Zeebaars en sprot kwamen
eertijds in de IJzermonding voor (Poll, 1947). Alleen bot en harder worden nog op de IJzer gevangen.
Sporadisch wordt melding gemaakt van een zeeforelvangst in de IJzermonding.
In 1913 vermeldt men rietvoorn, riviergrondel, regenboogforel en grote modderkruiper als soorten

kenmerkend voor het visbestand op de IJzer te Diksmuide (Van Aelbroeck, 1913). De regenboogforel
kwam er voor door uitzettingen ten behoeve van de hengelsport. In 1949 wordt de IJzer beschreven als
een visrijke rivier met soorten als blankvoorn, baars, paling, brasem, snoek, karper en riviergrondel
(Legrand en Rouleau, 1949). In de polderwaterlopen wordt gevist op snoek, zeelt en paling.
Sinds de jaren '50, toen de IJzer nog een uitstekend hengelwater was, is de visstand drastisch
achteruitgegaan. De geleidelijke achteruitgang van het witvisbestand (voorn en brasem) in de periode
1950 tot 1970, gevolgd door de drastische achteruitgang van het roofvisbestand (snoek en baars) en het
palingbestand in de jaren 1970-1975 illustreren de achteruitgang van de visserijbiologische waarde van
de IJzer. In 1976 beschrijft Timmermans de IJzer als een verontreinigde rivier ("algen geven een groene
kleur die aan erwtensoep doet denken") waar periodisch zuurstoftekort regelmatig vissterfte
veroorzaakt. De visstand op de IJzer zelf bestond in die periode uit stekelbaars (80.2%), voorn (13 .1%)
en paling (6.7%). In de qua aantal en biomassa beperkte bijvangsten vindt men harder, baars, karper en
riviergrondel (Timmermans, 1976).
In de tachtiger jaren blijft de visstand op de waterlopen in het IJzerbekken zowel kwantitatief als

kwalitatief nog ver beneden peil van wat als een normale visstand kan beschouwd worden in een gezond
water. Uit het onderzoek van de zes gekanaliseerde wateren in het IJzerbekken (de IJzer zelf, het
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Kanaal Nieuwpoort-Plassendale, het kanaal Nieuwpoort-Duinkerke, het Grootgeleed, de Moerdijkvaart

en het Bourgondiëleed) blijkt een arme en structuurloze visstand in een sterk geëutrofiëerd, totaal
ontredderd en onstabiel ecosysteem. De gemiddelde biomassa (99.5 kg/ha) met vissoorten als voorn
(31.6%), paling (25.7%), stekelbaars (14.9%), brasem (13.3%), karper (8.7%), snoekbaars (1.6%),
baars (0.6%) en snoek (0.4%) zijn kenmerkend voor wateren uit de brasem-zone en voor eutrofe
wateren van het paling-stekelbaars type. In de bijvangsten vindt men riviergrondel, koornaarvis, bot,
zeebaars, alver, rietvoorn, pos en zeelt (Timmermans, 1985).
Eutrofiering en vervuiling, met regelmatig vissterfte tot gevolg, en teloorgang van structuurkenmerken
(meandering, diepten/ondiepten, submerse en lithofiele vegetatie, oeverstructuren) door normalisaties
en cultuurtechnische ingrepen hebben geleid tot een banallsering van het visbestand, waarbij
pollutiebestendige soorten domineren (verpossing en verbraseming) zodat de wateren evolueerden naar
visserijbiologisch gedegenereerde wateren van het paling-stekelbaars type. De laatste jaren blijkt
bovendien ook de kwaliteit en de omvang van de palingpopulatie nog verder achteruit te gaan.
Dramatisch is de gedecimeerde optrek van kleine glasaal naar de IJzer sinds de jaren '80, wat een
ernstige hypotheek legt op het in stand houden van de palingbestanden in het gebied.
Verstuwing, vervuiling, het verdwijnen of onbereikbaar worden van paaiplaatsen en inpoldering hebben
ertoe bijgedragen dat bepaalde vissoorten die daar gevoelig voor zijn zeldzaam zijn geworden of geheel
verdwenen zijn zoals de koomaarvis, de alver, het bermpje en de grote migratoren (o.a. rivierprik).
Stroomminnende soorten zoals het bermpje zijn uiterst zeldzaam of komen niet meer voor op de
heuvellandbeken. Grote modderkruiper, nu een beschermde vissoort die vroeger voorkwam op de IJzer,
wordt niet meer waargenomen. Nochtans zijn in beperkte mate op ingepolderde waterlopen, die relatief
minder door polluenten belast worden, nog restanten te vinden van de snoek-zeelt-rietvoorn
visbestanden, kenmerkend voor vegetatierijke waterlopen met uitstekende waterkwaliteit.
De dramatische toestand waarin de openbare wateren en de nog aanwezige visstand verkeerden in het
IJzerbekken werd in de jaren tachtig weerspiegeld door de afname van het aantal hengelaars en kreeg
weerklank door hun klachten. Het instellen van een herbepotingsbeleid in de loop der jaren was
noodzakelijk om het visbestand op peil te houden. Nochtans blijkt uit recent wetenschappelijk
onderzoek dat de grondelpopulatie tekenen vertoont tot herstel wat kan wijzen op een verbetering van
de waterkwaliteit mogelijk als resultaat van de opstartende saneringsprogramma's en de schuchtere
toepassing van milieutechnische principes. Tevens blijkt de snoekbaars terug in opmars te zijn in het
IJzerbekken en zich uit te breiden. Alhoewel snoekbaars duidt op gedegenereerde wateren kan de
toenemende verschijning in het IJzerbekken duiden op een eerste faze van herstel van het visbestand
waarbij snoekbaars de niche van de snoek inneemt.
Sinds 1991 zijn het Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer, in samenwerking met de Provinciale
Visserijcommissie van West-Vlaanderen en de Afdeling Zoetwatervisserij van de Dienst Waters en
Bossen (Bestuur Natuurbehoud en -ontwikkeling), actief in het IJzerbekken. In het kader van de
rivierbekkenwerking rond de IJzer en het ecologisch impulsprogramma "IJzervallei" wordt
wetenschappelijke informatie en terreinkennis verzameld over het aanwezige biotische en abiotische
potentieel in het IJzerbekken. Bij dit onderzoek wordt speciale aandacht gegeven aan paling
(glasaalmonitoring, schieraalmigratie) en aan zijn aquatische biotoop, en wordt gestart met intensief
visserijkundig onderzoek naar de visbestanden in het IJzerbekken. Het onderzoek heeft tot doel de
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basisinformatie aan te brengen voor een planmatig visstandbeheer in het IJzerbekken. De evolutie van
het palingbestand op de binnenwateren wordt geëvalueerd aan de hand van een monitoringmethode
waarbij op een representatief gekozen aantal plaatsen, verspreid over het IJzerbekken (figuur 21), de
palingstand jaarlijks op regelmatige tijdstippen met fuiken bemonsterd wordt. Op middellange termijn
levert het systematisch toepassen van deze methode belangrijke gegevens over de evolutie van het
palingbestand in het bijzonder en van het visbestand in het algemeen, alsook over de factoren die er een
invloed op uitoefenen (waterkwaliteit, fysische barrières, biotoopkwaliteit). Bovendien kan de methode,
bekeken in een ruimer tijdskader, beschouwd worden als biologische monitoringmethode waarmee
kwaliteitsobjectieven kunnen nagestreefd (herbepotingsadvies, biotoopverbetering) en gecontroleerd
worden (populatiestructuur, soortendiversiteit).
Op een aantal wateren (Kanaal Nieuwpoort-Duinkerke, Grootgeleed, Klein Bazelaargeleed, Grote

Beverdijk, Kemmelbeek, Stenensluisvaart, Kerkevaart) werd het visbestand intensiever bemonsterd.
Aan de hand van zegennetbevissingen (methode van de successieve vangstinspanningen ; Seber en Le

Cren, 1967) wordt een berekende schatting van de visbezetting gekregen in aantallen en biomassa per
soort en per hectare. Aan de hand van de verzamelde gegevens wordt de omvang en de opbouw van het
visbestand (densiteit en diversiteit) beoordeeld. Van de meest abundante vissoorten worden lengtefrequentiedistributies voorgesteld wat informatie verschaft over de natuurlijke rekrutering en de
aanwezigheid van adulte exemplaren.
Een compilatie van de recent verzamelde visseriJbiologische gegevens (1991-1992) over het visbestand
op wateren in het IJzerbekken wordt overzichtelijk weergegeven in tabellen 3, 4, 8, 9 en 10.

4.1. Het visbestand op de IJzer.
Op de IJzer worden 13 vissoorten frequent waargenomen (tabel 3). In de monding worden mariene

soorten (zeeforel) en brakwatersoorten aangetroffen, o.a. harder en bot. Brakwatersoorten zoals harder
kunnen tot ver landinwaarts op de middenloop van de IJzer (ter hoogte van Woumen) voorkomen.
Koornaarvis, een soort die tot 1981 op de IJzer waargenomen werd (Tirnmermans, 1985), wordt niet
meer gevangen.
Het visbestand op de IJzer is een gemengde visfauna kenmerkend voor de brasemzone van
traagstromende wateren. Op de benedenloop vindt men karakteristieke vissoorten voor de spieringzone
(bot, pos). Paling en stekelbaars komen voor vanaf de benedenloop tegen Nieuwpoort tot de bovenloop
ter hoogte van Haringe. Kroeskarper en karper zijn algemeen op de benedenloop en de middenloop van
de IJzer. Tussen Tervate brug en Fintele komen brasem, kolblei, riviergrondel, blankvoorn, pos, baars
en snoekbaars voor. Baars en snoekbaars vertegenwoordigen het roofvisbestand. Kleinere roofvissen
zoals pos worden op de middenloop gevangen. Zeelt komt voor ter hoogte van Fintele. Andere
vissoorten, kenmerkend voor zuiver, plantenrijke wateren worden niet gevangen. Bij

het

visstandonderzoek in 1976 werd 1 riviergrondel gevangen op 72.000 vissen. Riviergrondel wordt
momenteel frequent gevangen op de middenloop van de IJzer (van Tervate tot Woumen). Grote
modderkruiper, een vissoort die vroeger voorkwam vanafDiksmuide tot de bovenloop van de IJzer (Van
Aelbroeck, 1913), wordt niet meer gevangen.
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Tabel 3 : Vissoorten die recent werden gevangen of waargenomen op de IJzer (periode 1991 -1992).
Lokatie: 1 = IJzermonding, 2 = Ganzepoot, 3 =Ter Vate, 4 = Schoorbakke, 5 = Woumen, 6 = Finte1e,

7 = Haringe
Lokatie
1
2
Vissoorten in zowel zoet 2 brak of zout water
Zeeforel
+
Zeebaars
Diklipharder
Bot
+
++
Koornaarvis
Paling
+
++
Stekelbaars (3)
+
+++
Vissoorten bijna uitsluitend in zoet stilstaand water
Snoek
Kroeskarper
++
Karper
Vetje
Bittervoorn
Zeelt
Kleine modderkruiper
Grote modderkruiper
Meerval
Stekelbaars (1 0)
Vissoorten in zowel stromend als stilstaand zoet water
Winde
Brasem
Kolblei
Giebel
Riviergrondel
Blankvoorn
Rietvoorn
Pos
Baars
+
Snoekbaars
Vissoorten uitsluitend in stromend zoet water
Alver
Bermpje

3

4

5

6

7

+

++
0

0

0

0

++
++

++
++

++
+++

++

++
++

+
+

++
+

++

+
+
0

+

++
++

++
++

++
++

+
++

+
++

++
++
++

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

+
= éénmalige recente waarneming of melding (sinds 1991)
++ = wordt sporadisch gevangen
+++ = wordt regelmatig gevangen
++++ = komt in grote aantallen voor
0
= kwam vroeger voor, recent niet meer waargenomen

+

++
+
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4.2. Bet visbestand op kanalen en grote vaarten.

De visstand op kanalen en vaarten in het IJzerbekken (tabel4) staat in relatie tot de waterkwaliteit en de
structuurkenmerken op deze wateren. Het visseriJbiologisch biotoop van aangelegde kanalen en vaarten
verschilt structureel van dit van meer natuurlijke waterlopen (o.a. IJzer, polderwaterlopen en
heuvellandbeken) en wordt meestal bepaald door de cultuurtechnische aanleg van deze waterlopen. Op
kanalen met zwak uitgebouwde structuurkenmerken (cultuurtechnische oevers) en een slechte tot
matige waterkwaliteit (Kanaal Nieuwpoort-Duinkerke tussen Veurne en Adinkerke, het middenpand
van het Ieperkanaal) komt een zwak uitgebouwd visbestand (5 tot 6 soorten) voor. Op kanalen met beter
uitgebouwde structuurkenmerken (natuurtechnische of natuurlijke oevers), zoals het onderpand van het
Ieperkanaal, komt een rnatig tot goed gediversifieerd visbestand (12 soorten) voor. Algemeen
voorkomend zijn paling, blankvoorn, baars en driedoornige stekelbaars.
Alver, een vissoort die algemeen voorkwam op de kanalen in het IJzerbekken (Timmermans, 1985),
wordt niet meer gevangen, evenals de brakwatersoorten zeebaars, bot en koornaarvis.
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Tabel 4 : De vissoorten die recent gevangen werden op enkele kanalen en grotere vaarten in het IJzerbekken (periode
1991-1992).
Lokatie : 1 = Kanaal Nieuwpoort-Duinkerke (sector Veurne-Adinkerke), 2 = Kanaal Nieuwpoort-Duinkerke (sector
Adinkerke-grens), 3 = Bergenvaart, 4 = leperkanaal (onderpand), 5 = leperkanaal (rniddenpand), 6 = Lokanaal (Veume),
7 = Lokanaal (Fintele), 8 = Handzamevaart.
Lokatie
1
2
3
4
5
7
6
8
Vissoorten in zowel zoet 2 brak of zout water
Zeeforel
Zeebaars
0
Diklipharder
Bot
0
0
Koornaarvis
0
0
Paling
++
++
+++
+++
++
++
+++
Stekelbaars (3)
++
++
++
++
++
+++
Vissoorten bi jna uitsluitend in zoet stilstaand water
Snoek
++
++
Kroeskarper
+
+++
++
Karper
++
Velje
Bittervoorn
Zeelt
++
Kleine modderkruiper
Grote modderkruiper
Meerval
Stekelbaars (10)
Vissoorten in zowel stromend als stilstaand zoet water
Winde
Brasem
++
++
++
++
Kolblei
++
++
+
Giebel
Riviergrondel
0
+
++
++
Blankvoorn
+++
++
++
++
++
++
++
Rietvoorn
0
++
+
Pos
++
+
Baars
+
++
++
+
++
+++
Snoekbaars
+
++
Vissoorten uitsluitend in stromend zoet water
Alver
0
0
Bermpje

+
= éénmali ge recente waarneming of melding (sinds 1991)
++ = wordt sporadisch gevangen
+++ = wordt regelmatig gevangen
++++ = komt in grote aantallen voor
0

= kwam vroeger voor, recent niet meer waargenomen
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4.2.1. Bet visbestand op het Kanaal Nieuwpoort-Duinkerke.

Op het Kanaal Nieuwpoort-Duinkerke werden in 1991 op twee sectoren het visbestand onderzocht. Eén

zegennetbevissing werd uitgevoerd in de sector tussen Veurne en Adinkerke, een tweede in de sector
tussen Adinkerke en de Franse grens. De bevissing van het kanaal vond plaats bij slechte
weersomstandigheden en werd gehinderd door de scheepvaart en door obstakels op de bedding van het
kanaal, wat een gedeeltelijke verklaring kan zijn voor de lage visbezetting.
Op de sector Veurne-Adinkerke werden zes vissoorten (blankvoorn, brasem/kolblei, baars, paling,

driedoornige stekelbaars) gevangen.
De totale visbezetting wordt berekend op 16.2 kg/ha (tabel 5). Deze bezetting wordt in hoofdzaak (82 .2
biomassa%) ingenomen door de blankvoornpopulatie (13.2 kg/ha) welke verdeeld is over verschillende
jaarklassen (maxima bij 8 cm, 12 cm, 16-18 cm en 25 cm) (figuur 3). Grote exemplaren (9.8% >20cm)
komen voor. De natuurlijke rekrutering van blankvoorn blijkt uit het relatief groot aantal kleine
individuen (41.8% tussen 7 en 9 cm). De densiteit van driedoornige stekelbaars wordt geraamd op 1.2
kg/ha. Overige vissoorten zijn baars (0.3 kg/ha), paling (0.4 kg/ha) en de brasemachtigen (brasem en
kolblei) (l.l kglha)(tabel 5).

Tabel 5 : De visbezetting op het Kanaal Nieuwpoort-Duinkerke tussen Veurne en Adinkerke en de
procentuele gewichtsinname per gevangen vissoort.
Soort

Aantal

Biomassa

N/ha

kg/ha

Gewichtspercent

Blankvoorn

260

13.2

82.2

Brasemikolblei

33

1.1

6.5

Paling

4

0.4

2.3

Baars

l

0.3

1.7

D. Stekelbaars

365

1.2

7.3

Totaal

16.2
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Blankvoorn
Duinkerke Vaart (Veurne-Adinkerke), 1991
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Figuur 3 : Lengte-frequentiedistributie van blankvoorn op het Kanaal Nieuwpoort-Duinkerke (sector
Veume-Adinkerke), gebaseerd op 122 stuks.

Op de sector Adinkerke-Franse grens worden op het Kanaal Nieuwpoort-Duinkerke zes vissoorten
gevangen (blankvoorn, brasem/kolblei, baars, paling en snoekbaars).
De totale visbezetting in de afgeviste sector wordt berekend op 7.8 kg/ha. De blankvoornpopulatie
neemt 42.9% van de visbiomassa in, de baarspopulatie 26.2% en de snoekbaarspopulatie 14.8%. De
blankvoornbezetting wordt berekend op 3.3 kg/ha. De lengte-frequentiedistributie vertoont maxima bij
8 cm, 15 cm en 18-19 cm. Het relatief groot aantal kleine individuen (37% tussen 6 en 11 cm) wijst op
een beperkte natuurlijke rekrutering bij de blankvoornpopulatie (figuur 4). De resterende visbezetting
wordt ingenomen door brasemachtigen (brasem en kolblei) (0.6 kg/ha) en paling (0.7 kg/ha)(tabel6).
Tabel 6 : De visbezetting op het Kanaal Niemvpoort-Duinkerke tussen Adinkerke en de Franse grens
en de procentuele gewichtsinname per gevangen vissoort
Soort

Aantal

Biomassa

N/ha

kg/ha

Blank\'oom

76

3.3

Brasem/kolblei

14

0.6

7.2

Paling

7

0.7

8.9

Baars

11

2.0

26.2

Snoekbaars

3

1.2

14.8

Totaal

7.8

Gewichtspercent
42.9

25

Blankvoorn
Duinkerke Vaart (Adinkerke-grens), 1991.
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Figuur 4 : Lengte-frequentiedistributie van blankvoorn op het Kanaal Nieuwpoort-Duinkerke (sector
Adinkerke-Franse grens), gebaseerd op 56 stuks.

Het biotoop van het Kanaal Nieuwpoort-Duinkerke wordt structureel en kwalitatief sterk bepaald door
de cultuurtechnische aanleg van dit kanaal en door de sinds jaren aanhoudend slechte waterkwaliteit.
Reeds in 1977 was het water van het kanaal sterk phytoplanktogeen (groen) gekleurd en was er een
volledig gebrek aan hogere waterplanten. De aanwezigheid van brakwatervissoorten en van
steurgarnalen duidde op een hoger zoutgehalte. Ten opzichte van vroegere inventarisaties
(Timmernums, 1985) is de visbezetting en de diversiteit van het visbestand afgenomen. In 1981 werd op
de sector Adinkerke-Franse grens een visstand (8 soorten) gevonden met een biomassa van 326 kg/ha,
vnl. gedomineerd door paling (67%) en voorn (23%). In de sector Veurne-Adinkerke bedroeg de
visstand 106 kg/ha. De eertijds voorkomende brakwatervissoorten zoals zeebaars, bot en koornaarvis,
soorten kenmerkend voor zuiver en plantenrijk water zoals riviergrondel, rietvoorn en alver, eertijds
algemeen voorkomend op kanalen in het IJzerbekken, zijn sindsdien verdwenen wat de diversiteit van
het visbestand sterk reduceert. Momenteel wordt de visstand gedomineerd door vissoorten als
stekelbaars, blankvoorn en brasemachtigen. In 1991 werd snoekbaars gevangen. Deze soort schijnt zich
uit te breiden op de wateren in het IJzerbekken .
De natuurlijke rekrutering van het visbestand is beperkt. In de sector Adinkcrkc-grcns vcrschafTen de
gravitair uitmondende grachten en beken paaibiotopen voor de vispopulaties op het kanaaL Het
systematisch dempen van deze kleinere waterlopen of de structurele obstructies bij de uitmonding van
grachten reduceert de paaimogelijkheden voor vissen van het kanaaL De zandwinningspulten te
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Adinkerke zijn potentiële broedstockreservoirs voor het Langgeleed en het Kanaal NieuwpoortDuinkerke wanneer het biotoop functioneel wordt uitgebouwd en een open verbinding met deze wateren
wordt gerealiseerd. Glasaaloptrek kan bevordert worden door het voorzien van migratiemogelijkheden
ter hoogte van het sluizencomplex te Nieuwpoort.
De verhouding roofvis (incl. paling)/witvis bedraagt in de sector Veurne-Adinkerke 1/22, in de sector
Adinkerke-grens 1/1. De gevangen roofvissoorten zijn baars, paling en snoekbaars en komen
voornamelijk voor (onevenwichtig) in de sector Adinkerke-grens. In 1981 was de verbraseming van het
visbestand op het kanaal relatief hoog. De verhouding voornachtigenlbrasemachtigen bedroeg toen
7.5/1 (sector Veurne-Adinkerke) en 7.4/1 (sector Franse grens). Op de sector Veurne-Adinkerke is de
verbraseming sindsdien afgenomen (voornachtigenlbrasemachtigen 12/1 in 1991), op de sector Franse
grens is de verbraseming toegenomen (voornachtigenlbrasemachtigen 5.5/1 in 1991).
Voornaamste oorzaak voor de degeneratie van het visbestand op het Kanaal Nieuwpoort-Duinkerke is
de aanhoudende slechte waterkwaliteit. In 1980 en 1981 werd dit water omschreven als verontreinigd
tot matig verontreinigd (fimmermans, 1985). Sindsdien is de waterkwaliteit verder achteruitgegaan
(verontreinigd tot zwaar verontreinigd) (V}.1M, 1991).

4.2.2. Bet visbestand op het Kanaal Ieper-IJzer.
Intensieve fuikbemonsteringen op het Ieperkanaal (benedenpand) tijdens het vootjaar 1992 tonen een
gemengde visfauna kenmerkend voor een overgangswater van het blankvoorn/baars type met duidelijke
evolutie naar een water van het snoek/zeelt/rietvoorn type (tabel 7). In totaal worden op het
benedenpand 12 vissoorten gevangen (tabel4). Tijdens het najaar 1992 wordt snoekbaars gevangen. In
vergelijking met het visserij-onderzoek uit 1981 (5 soorten : voorn, rietvoorn, brasem, paling,
driedoornige stekelbaars) is de diversiteit van het visbestand op het onderpand toegenomen.
Met fuiken wordt nabij Boezingesas op het Kanaal Ieper-IJzer 1.37 palingen/fuik/dag (143 .8 g/fuik!dag)
gevangen. De palingvangsten nemen stroomafwaarts geleidelijk af met een minimum vangst van 0.18
palingen/fuik/dag (15.1 g/fuik!dag) ter hoogte van het monument Van Raemdonck. Verder
stroomafwaarts tot aan de uitmonding van Martjesvaart variëren de palingvangsten tussen 1.14
palingen/fuik/dag en 0.29 palingen/fuik/dag (tussen 23.3 g/fuik!dag en 99.8 g/fuik!dag) (figuur 5).
De lengte van de palingen op het Ieperkanaal variëert tussen 24 en 66 cm. Door de frequente uitzetting
van paling op het Ieperkanaal en de mogelijkheid tot ongehinderde migratie op het benedenpand is de
palingpopulatie, met daarin de verschillende ontwikkelingsstadia tussen niet gedifferentieerde,
mannelijke en vrouwelijke exemplaren, goed uitgebouwd met een homogene spreiding over de
verschillende lengteklassen (figuur 6). Paling <24 cm wordt niet gevangen omwille van de maaswijdte
van de fuiken.
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Paling (aantal/fuik/dag)
leperkanaal, 4/92.
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Figuur 5 : Palingvangsten met fuiken (aantal/fuik/dag) op het Kanaal leper-IJzer. Staalnamepunt I =
stroomafwaarts Boezingesas, staalnamepunt 20 = uitmonding Martjesvaart.
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Figuur 6 : De relatieve lengte-frequentiedistributie van paling op het Kanaal Ieper-IJzer, gebaseerd op
476 stuks.
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De verbraseming op het leperkanaal (onderpand) is laag. De verhouding voornachtigenlbrasemachtigen
op basis van de gevangen aantallen bedraagt 15/1. Opvallend op het leperkanaal is de aanwezigheid
van kleinere roofvissoorten (pos) en een uitgesproken nannisme (dwerggroei) bij de baarzen (figuur 7).
Op basis van de biomassa bedraagt de verhouding witvis/roofvis (met uitzondering van paling wegens
de selektieve bevissing met fuiken) 0.97 wat duidt op een groot roofvisbestand. Wanneer de kleine
roofvissen (pos, stekelbaars en baars) niet meegerekend worden is de verhouding witvis/roofvis
evenwichtiger en bedraagt 5/1. De niet constante waterkwaliteit (plaatselijk zuurstoftekort en
gistingsverschijnselen) tijdens de zomermaanden zijn schadelijk voor het visbestand (vissterfte).
Op het middenpand is de diversiteit van de visstand beperkt tot 5 soorten (paling, driedoornige
stekelbaars, blankvoorn, pos en riviergrondel) (tabel4). In 1978 en 1981 werden 9 vissoorten gevangen
(Timmermans, 1985). Brasem, alver, snoek, snoekbaars, baars worden in 1992 niet meer gevangen.
Tabel 7 : Resultaten van de intensieve fuikbemonsteringen op het Ieperkanaal tijdens het voorjaar
1992.
Totale

Totaal

gevangen

gevangen

biomassa (g)

aantal

Paling

39643

458

Blankvoorn

457

15

Rietvoorn

2116

16

Brasem

18

2

Kroeskarper

4764

20

Zeelt

2490

39

Stekelbaars

43

76

Pos

1073

69

Baars

7216

312

Snoek

1860

1

Soorten

Baars
leperkanaal (benedenpand), 1992
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24

28

Lengre(cm)

Figuur 7 : De relatieve lengte-frequentiedistributie van baars op het Kanaal Ieper-IJzer, gebaseerd op
284 stuks.
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4.2.3. Het visbestand op het Kanaal Nieuwpoort-Piassendale.
Recente gegevens over het visbestand op het Kanaal Nieuwpoort-Plassendale ontbreken. Wel worden
via de jaarlijkse bepotingen een aantal vissoorten op het kanaal uitgezet, i.c. winde, blankvoorn, brasem
en paling. Bij visstandbemonsteringen in 1978 wordt de visbezetting berekend op gemiddeld 15.3
kg/ha, gaande van 28.8 kg/ha in de buurt van Nieuwpoort tot practisch niets in de omgeving van
Plassendale. De aanwezigheid van brakwatervissoorten (koornaarvis, bot, zeebaars) duidt op een hoger
zoutgehalte. Naast deze soorten wordt ook blankvoorn, brasem, paling, driedoornige stekelbaars en
karper gevangen (Timmermans, 1985).
Het ontbreken van geschikte paaiplaatsen, het spuiregime naar zee ter hoogte van het sluizencomplex te
Nieuwpoort en de slechte waterkwaliteit belemmeren momenteel een zichzelf in stand houdend
visbestand op dit kanaal.

4.2.4. Het visbestand op de Bergenvaart.
Bij recente fuikbemonsteringen op de Bergenvaart worden paling, driedoornige stekelbaars,
kroeskarper, blankvoorn, baars en snoek gevangen (tabel4).
De meer natuurlijke structuurkenmerken van de Bergenvaart laten een visstand van het
blankvoorn/baars type toe met potentiële mogelijkheden voor soorten zoals snoek, zeelt en kroeskarper,
kenmerkend voor plantenrijke wateren.

4.2.5. Het visbestand op de Lovaart.
Gebaseerd op fuikbemonsteringen vertoont de Lovaart een visstand van het blankvoorn/baars type.
Paling, stekelbaars, kroeskarper, brasem, kolblei, riviergrondel, blankvoorn, rietvoorn en baars komen
er voor. De visstand ter hoogte van Fintele is beter uitgebouwd dan deze te Veurne. Ter hoogte van
Veurne is de niet constante waterkwaliteit schadelijk (vissterfte) voor het visbestand.

4.2.6. Het visbestand op de Handzamevaart.
De beneden- en middenloop van de Handzamevaart is biologisch dood. Nochtans wordt in de monding
van de Handzamevaart paling gevangen. De zware verontreiniging van de vaart belet vissen vanuit de
Uzer stroomopwaarts te migreren. De Handzamevaart en de achterliggende afwateringsgebieden
worden hierdoor volledig geïsoleerd. De slechte waterkwaliteit verhinderd vismigraties zodat
herkolonisatie van het bekken momenteel niet mogelijk is.
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4.3. Het visbestand in polderwaterlopen.

De laaggelegen poldergebieden met hun netwerk van vegetatierijke grachten en sloten zijn uitgesproken
opgroeigebieden voor paling. Het vegetatierijke karakter van deze wateren biedt bovendien een geschikt
biotoop voor vissoorten zoals snoek, zeelt, rietvoorn en kroeskarper, kenmerkend voor plantenrijke
wateren met een goede waterkwaliteit. Door het ontbreken van migratiemogelijkheden, kunnen de
afwateringsgebieden van de bij de IJzer aanliggende polders als afzonderlijke entiteiten beschouwd
worden. De vissoorten die bij recent onderzoek (1991-1992) in deze waterlopen werden gevangen
worden weergegeven in tabellen 8, 9 en 10. Paling komt algemeen in polderwaterlopen voor. De
palingbestanden worden gedetailleerd besproken in paragraaf 1.4.4.
Inpoldering van gebieden, verlanding van grachten en sloten, het teloorgaan van structuurkenmerken
door normalisatie en cultuurtechnische waterbeheersingswerken en pompgemalen zijn factoren die het
visbestand in polderwaterlopen negatief beïnvloeden. Vismigraties van, in en naar poldergebieden
worden verhinderd. Slechte waterkwaliteit in polderwaterlopen kan bijkomend aanleiding geven tot een
eutrofiëring en verruiging van het biotoop resulterend in een geleidelijke degeneratie van het
visbestand.
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Tabel 8 : De vissoorten die voorkomen op enkele polderwaterlopen en kleinere vaarten in de
poldergebieden "Grote Westpolder", de polder "Vladslo-Ambacht" en de polder "Bethoosterse
Broeken" op basis van recent visbestandonderzoek (1991-1992).
Lokatie : 1 = Groot Geleed (Grote Westpolder), 2 = Baezelaar
Vladslovaart (Polder Vladslo-Ambacht), 4 = Oude Gracht (Polder
Zarrenbeek (Polder Betoosterse Broeken)
1
2
Lokatie
Vissoorten in zowel zoet2 brak of zout water
Zeeforel
Zeebaars
Diklipharder
Bot
Koornaarvis
Paling
+
Stekelbaars (3)
++
+++
Vissoorten biina uitsluitend in zoet stilstaand water
Snoek
0
Kroeskarper
++
Karper
++
+
Vetje
Bittervoorn
+
Zeelt
Kleine modderkruiper
Grote modderkruiper
Meerval
Stekelbaars (10)
Vissoorten in zowel stromend als stilstaand zoet water
Winde
Brasem
++
Kolblei
+
Giebel
Riviergrondel
0
Blankvoorn
+++
Rietvoorn
++
Pos
Baars
++
+
Snoekbaars
Vissoorten uitsluitend in stromend zoet water
Alver
Bermpje

+
= éénmalige recente waarneming of melding (sinds 1991)
++ = wordt sporadisch gevangen
+++ = wordt regelmatig gevangen
++++ = komt in grote aantallen voor
0

= kwam vroeger voor, recent niet meer waargenomen

Geleed (Grote Westpolder), 3
Bethoosterse Broeken), 5 = Oude
3

4

5

++
++

++

+++
++

++
++
++

++

++
++
++

++
++
++
++

++
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Tabel 9 : De vissoorten die voorkomen op enkele polderwaterlopen en kleinere vaarten in de polder
"Noordwatering van Veume", op basis van recent visbestandonderzoek (1991 -1992).
Lokatie : 1 = Grote Beverdijkvaart (Lo), 2 = Grote Beverdijkvaart
K00lh0 fvaart 5 = Steengracht
'
Lokatie
2
1
Vissoorten in zowel zoet 2 br ak of zout water
Zeeforel
Zeebaars
Diklipharder
Bot
Koornaarvis
Paling
+++
++
Stekelbaars (3)
++
Vissoorten biina uitsluitend in zoet stilstaand water
++
++
Snoek
+
++
Kroeskarper
+
Karper
Vetje
Bittervoorn
++
Zeelt
Kleine modderkruiper
Grote modderkruiper
Meerval
Stekelbaars (10)
Vissoorten in zowel stromend als stilstaand zoet water
Winde
++
Brasem
++++
++
Kolblei
+++
Giebel
Riviergrondel
Blankvoorn
+++
++++
+
++
Rietvoorn
Pos
++++
++
++
Baars
Snoekbaars
Vissoorten uitsluitend in stromend zoet water
Alver
Bermpje

+

=

++

= wordt sporadisch gevangen

éénmatige recente waarneming of melding (sinds 1991)

+++ = wordt regelmatig gevangen
++++ = komt in grote aantallen voor
0

=

kwam vroeger voor, recent niet meer waargenomen

(Pervijze), 3

= Slopgatvaart,

3

4

5

++

++
+

++

+

++
+

++

+
+

++

+
++

++

4

=
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TabellO : De vissoorten die voorkomen op enkele waterlopen en kleinere vaarten in de Zuid-IJzerpolder, op basis
van recent visbestandonderzoek ( 1991-1992).
Lokatie : 1 = Walevaart, 2 = Kerkevaart, 3 = Stenensluisvaart, 4
Kemmelbeek, 7 = Boezingegracht, 8 =Poperingse Vaart, 9 = Heidebeek
Lokatie
5
3
4
1
2
Vissoorten in zowel zoet 2 brak of zout water
Zeeforel
Zeebaars
Diklipharder
Bot
Koornaarvis
Paling
+++
++
++
++
++
Stekelbaars (3)
+++
++
++
++
Vissoorten biina uitsluitend in zoet stilstaand water
Snoek
+
++
++
Kroeskarper
+++
++
++
Karper
++
++
++
V etje
Bittervoorn
Zeelt
Kleine modderkruiper
Grote modderkruiper
Meerval
Stekelbaars (10)
Vissoorten in zowel stromend als stilstaand zoet water
Winde
Brasem
++
++
++
Kolblei
++
Giebel
+
Riviergrondel
++
+
Blankvoorn
+++
+++
++
Rietvoorn
++
++
++
Pos
++
Baars
++
++
++
Snoekbaars
++
Vissoorten uitsluitend in stromend zoet water
Alver
Bermpje
''
+
=eenmalige
recente waarnemmg of melding (smds 1991)
++ = wordt sporadisch gevangen
+++ = wordt regelmatig gevangen
++++ = komt in grote aantallen voor
0
= kwam vroeger voor, recent niet meer waargenomen

= Engelendelft, 5 = Martjesvaart, 6 =
10 = Haringse Beek (monding).
10
7
8
9
6

++
+++

++

+++

++

++
++

++

++

++

+

+

++

+
++
+

+
+

++

++

+

++
++

++

++
+

+

++

+

++
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4.3.1. Waterlopen in de Grote Westpolder.
Het visbestand in de Grote Westpolder kan omschreven worden als gedegenereerd met een beperkte
soortdiversiteit Via herbepotingen wordt het visbestand op peil gehouden (Kanaal PlassendaleNieuwpoort) of in gesaneerde gebieden (Grootgeleed) hersteld. De sterke terugval van de palingvisserij
in de polderwaterlopen is tekenend voor de algehele achteruitgang van het visseriJbiologisch potentieel
van de waterlopen in de Grote Westpolder. De natuurlijke kolonisatie van ingepolderde gebieden wordt
verhinderd door migratiebarrières voor vissen (pompgemaal te Zevekote, Moere, Slijpe, Snaaskerke).
Op de waterlopen in de Grote Westpolder worden 10 vissoorten gevangen (tabel 8). Tijdens het najaar

1992 werd op twee waterlopen, i.c. het Grootgeleed en het Klein Bazelaargeleed, het visbestand
bemonsterd. Op het Grootgeleed werd een sector van 150 m (oppervlakte 0.15 ha) afgevist. Op het
Klein Bazelaargeleed werden twee sectoren afgevist van respectievelijk 200 m en 167 m (oppervlakte
0.16 ha en 0.067 ha). De lokaties zijn gesitueerd te Zevekote en werden bevist met zegennetten.
Het visbestand op het Grootgeleed.
Op het Grootgeleed worden 8 vissoorten gevangen (blankvoorn, rietvoorn, karper, kroeskarper, brasem,

baars, bittervoorn en driedoornige stekelbaars). De totale visbezetting wordt berekend op 452.9 kg/ha
(tabel 11). Driedoornige stekelbaars en bittervoorn ( 1 ex.) werden niet opgenomen bij het berekenen van
de bezetting.
Tabel 11 : De visbezetting op het Grootgeleed te Zevekote en de procentuele gewichtsinname per
gevangen vissoort.
Aantal

Biomassa

Nlba

kg/ha

Blankvoorn

3813

318.4

70.3

Rietvoorn

1200

66.3

14.6

Karper

40

3.1

0.7

Kroeskarper

947

39.4

8.7

Brasem

13

3.5

0.8

Baars

467

22.2

4.9

Soort

Totaal

Gewichtspercent

452.9

De blankvoornpopulatie in het Grootgeleed is grotendeels afkomstig van herbepotingen en wordt
berekend op 318.4 kg/ha. De lengte-frequentiedistributie van blankvoorn (figuur 8) vertoont maxima bij
10, 17, 23 en 28 cm. Grote blankvoorns (25% >20 cm) komen voor. De natuurlijke rekrutering is
beperkt. Slechts 30% van de blankvoornpopulatie wordt ingenomen door jonge exemplaren van 9 tot 12
cm. De rietvoornpopulatie resulteert uit de herbepotingen met blankvoorn en wordt berekend op 14.6
kg/ha. De lengte-frequentiedistributie (figuur 9) vertoont maxima bij 13, 15 en 22 cm. Alhoewel adulte
rietvoorn (> 15 cm) gevangen wordt blijkt uit de afwezigheid van kleine rietvoorn (<12 cm) dat geen
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natuurlijke rekrutering van de rietvoornpopulatie voorkomt. Vermoedelijk kan hier een oorzakelijk
verband gelegd worden met de afwezigheid van submerse aquatische vegetatie.
De verbraseming heeft zich op het Grootgeleed weinig doorgezet. De brasempopulatie wordt geraamd
op 3.5 kg/ha. De karperpopulatie wordt berekend op 3. 1 kg/ha. De kroeskarperbezetting wordt geraamd
op 39.4 kg/ha en bestaat voornamelijk uit kleinere exemplaren (tot 21 cm) met een maximum bij 13 cm
(figuur 10). Er worden geen grote karpers, noch grote kroeskarpers gevangen. Riviergrondel kwam
vroeger voor maar wordt niet meer gevangen (Tinunermans, 1985).
Het roofvisbezetting op het Grootgeleed is onvoldoende wat blijkt uit een witvis/roofvis verhouding van
± 1/20. Snoek wordt niet gevangen. De baarspopulatie wordt berekend op 22.2 kg/ha. Voornamelijk

kleine baarzen (14 tot 17 cm) blijken voor te komen (figuur 11). Grote baarzen worden niet gevangen.
Het palingbestand lijkt beperkt te zijn, alhoewel het lage bezettingscijfer voor paling een gevolg kan
zijn van de toegepaste bemonsteringsmethode. Paling wordt namelijk met zegennetten moeilijk
gevangen.
Tot voor enkele jaren was het Grootgeleed een gedegenereerd viswater met een laag visbestand en een
slechte waterkwaliteit. Recente waterkwaliteitssaneringen liet toe het visbestand te herstellen. Het
visbestand is kenmerkend voor een water van het blankvoorn/baars type en werd via herbepotingen
heropgebouwd. De witvisbezetting blijkt momenteel, rekening houdend met de toename van de
bezetting door groei van de populatie en natuurlijke rekrutering, voldoende te zijn. De diversiteit van
het visbestand is matig (8 soorten) en de roofvisbezetting is laag. Op het Grootgeleed is het
palingbestand laag. Riviergrondel en snoek, soorten die in 1979 voorkwamen (Timmermans, 1985),
worden niet meer gevangen. Vismigratie vanuit het Grootgeleed naar het Baezelaar Geleed wordt
verhinderd door het pompgemaal te Zevekote. De natuurlijke rekrutering van het visbestand kan
vcrbeteren door het uitbouwen van het biotoop (aquatische vegetatie).

Blankvoorn
Grootgeleed (Zevekote), 1992.
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Rietvoorn
Grootgeleed (Zevekote), 1992.
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Figuur 9 : Relatieve lengte-frequentiedistributie van rietvoorn op het Grootgeleed (Zevckote), gebaseerd
op 42 exemplaren.

Kroeskarper
Grootgeleed (Zevekote), 1992.
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Baars
Grootgeleed (Zevekote), 1992.
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Figuur 11 : Relatieve lengte-frequentiedistributie van baars op het Grootgeleed (Zevekote), gebaseerd
op 22 exemplaren.

Het visbestand op bet KJein Bazelaargeleed.
Ter hoogte van de baan Zcvekote - Sint-Pieters-Kapclle wordt op het Bazelaargeleed uitsluitend
driedoornige stekelbaars gevangen. De stekelbaarsbezetting is laag en wordt geraamd op 700 stuks per
ha. De lage visbezetting en de afwezigheid van enige diversiteit in het visbestand staat in relatie tot het
lage gemeten zuurstofgehalte (1.9 mg/1) in het water.
Stroomopwaarts het pompgemaal te Zevekote worden 4 vissoorten gevangen (karper, kolblei, baars en
driedoornige stekelbaars). De bere~ende schatting van de visbezetting levert een totale biomassa van 9.9
kg/ha (tabel 12). Zowel de diversiteit als de densiteit van het visbestand is beperkt. De
stekelbaarspopulatie neemt in aantal (783 stuks/ha) het grootste aandeel in de visbezetting. Van karper,
kolblei en baars werd op de beviste strook slechts 1 exemplaar gevangen zodat de omrekening naar de
bezetting per hectare slechts indicatief is.
Tabel 12 : De visbezetting op het Klein Bazelaargeleed te Zevekote en de procentuele gewichtsinname
per gevangen vissoort
Soort

Aantal

Biomassa

N/ha

kg/ha

Karper

6

7.9

79.7

Kolblei

6

1.1

11.3

Baars

6

0.4

4.4

D. Stekelbaars

783

0.5

4.6

Totaal

9.9

Gewichtspercent
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Algemeen kan gesteld worden dat het witvis-, roofvis- en palingbestand in het Klein Bazelaargeleed
uiterst (te) laag is voor een polderwaterloop. Het visbestand (uitz. driedoornige stekelbaars) wordt niet
in stand gehouden door natuurlijke rekrutering. Slechte waterkwaliteit en migratiebarriéres verhinderen
een herkolonisatie van het Klein Bazelaargeleed door vismigraties vanuit het Grootgeleed. Het
pompgemaal te Zevekote veroorzaakt een volledige isolatie van het afwateringsgebied van het Klein
Bazelaargeleed. Een ontsluiting van het gebied voor vismigraties uit het Grootgeleed wordt mogelijk
door het voorzien van vispassagemogelijkheden ter hoogte van het pompgemaal te Zevekote en een
sanering van de waterkwaliteit.

4.3.2. Waterlopen in de polder Noordwatering van Veume.

In de polder Noordwatering van Veurne komen 13 vissoorten voor (tabel 9). Paling komt algemeen
voor. Bij fuikbemonsteringen blijkt het visbestand op de Slopgatvaart, de Koolhofvaart en de
Steengracht te bestaan uit vissoorten kenmerkend voor het blankvoorn/baars/blei type.

Op de Grote Beverdijk toont visstandonderzoek (fuikbemonstering en zegennetbevissing) een matig
gevarieerd

visbestand

(12

soorten),

kenmerkend

voor

een

verbrasemd

water

van

het

blankvoorn/baars/kolblei type. Op de bovenloop komen vissoorten voor kenmerkend voor wateren van
het snoek/zeelt/rietvoorn type. Door de slechte waterkwaliteit op de benedenloop van de Grote Beverdijk
vertoont het visbestand neiging tot verbraseming en verpossing. Sanering van de waterkwaliteit en
biotoopontwikkeling (vegetatierijke oevers, bufferstroken, submerse aquatische planten) kan het
visbestand laten evolueren naar een snoek/zeelt/rietvoorn water. Natuurlijke rekrutering kan bevorderd
worden door de zandwinningspul te Nieuwkapelle als broedstockreservoir in open verbinding met de
Beverdijk te stellen en migratiemogelijkheden voor paling te voorzien ter hoogte van Nieuwpoort en ter
hoogte van de migratiebarrières binnen het poldergebied. De ecologische waarde van nog natuurlijke,
gevarieerde en vegetatierijke oevers op de Grote Beverdijk (Nagels et al., 1992) wordt geûlustreerd door
het visbestand vermits er 12 van de 13 in het poldergebied voorkomende vissoorten gevangen worden.
Tijdens het voorjaar 1992 werd het visbestand bepaald op de bovenloop en de benedenloop van de Grote
Beverdijk Twee stroken werden met zegennetten afgevist. Een eerste strook (lengte 200 m, oppervlakte
0.27 ha) is gesitueerd op de benedenloop te Pervijze ten zuiden van de baan Pervijze-Schore, een tweede
strook (lengte 100 m, oppervlakte 0.042 ha) is gelegen op de bovenloop ter hoogte van de Busbrug te
Lo-Reninge.

Het visbestand op de Grote Beverdijk te Pervijze.

Op de benedenloop van de Grote Beverdijk worden acht vissoorten gevangen (blankvoorn, rietvoorn,
brasem, driedoornige stekelbaars, pos, paling, baars, en snoek) met zegennetbevissing. Bij
fuikbemonsteringen worden nog kroeskarper en karper gevangen.
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De totale visbiomassa op de benedenloop wordt berekend op 48.8 kg/ha en is lager dan verwacht mag
worden voor een voedselrijke polderwaterloop. Hier kan een oorzakelijk verband gelegd worden met een
niet optimale waterkwaliteit en een niet optimale biotoopkwaliteit (normalisering). De sterke
verbraseming van de visstand, de aanwezigheid van aanzienlijke hoeveelheden kleine roofvis
(verpossing) en een gereduceerde hoeveelheid voomachtigen en grote roofvissen (baars en snoek), in
vergelijking met de bovenloop, illustreren de toenemende eutrofiëring van de Grote Beverdijk naar de
monding toe. Hierdoor evolueert het visbestand op de benedenloop van de Grote Beverdijk in
ongunstige zin van een waterloop van het blankvoorn/baars/kolblei type naar een waterloop van het
brasemisnoekbaars type met een verschuiving van het visbestand naar soorten zoals brasem en pos,
kenmerkend voor eutrofe wateren.
De visbezetting wordt voor 59.4% ingenomen door de brasempopulatie en voor 24.8% door de
blankvoornpopulatie (tabel 13). De lengte-frequentiedistributie bij blankvoorn vertoont een maximum
bij 10 cm. Natuurlijke rekrutering van de blankvoornpopulatie blijkt uit het relatief groot aantal kleine
individuen (74% tussen 8 en 12 cm). Maatse blankvoorn (8.7% > 15cm) wordt gevangen (figuur 12).
De lengte-frequentiedistributie bij brasem vertoont maxima bij 11 en 15 cm. Grote brasems (3 .9% >
20cm) komen voor en verzekeren de natuurlijke rekrutering van de brasempopulatie (figuur 13). Uit de
aantalsverhouding voornachtigen/brasemachtigen (111.2) blijkt de reeds (te) sterke verbraseming van
het visbestand op de benedenloop van de Grote Beverdijk
De roofvisbezetting wordt in hoofdzaak ingenomen door de snoekpopulatie (10.1%). De verpossing is
uitgesproken. Deze kleine bodemvis (4.5% van de totale visbiomassa) komt in hoge aantallen voor met
een densiteit van 244 stuks per ha. De witvis/roofvisverhouding is evenwichtig en bedraagt 7.9/1.

Tabel 13 : De visbezetting op de benedenloop van de Grote Beverdijk te Pervijze en de procentuele
gewichtsinname per gevangen vissoort bij de zegennetbemonstering.
Soort

Aantal

Biomassa

N/ha

kg/ha

Blankvoorn

756

12.1

24.8

Rietvoorn

19

0.3

0.6

Brasem

922

29.0

59.4

D. Stekelbaars

4

0.01

0.02

Pos

244

2.2

4.5

Paling

4

0.2

0.4

Baars

15

0.1

0.2

Snoek

15

4.9

10.1

Totaal

48.8

Gewichtspercent
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Blankvoorn
Grote Beverdijk (Pervijze), 1992.
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Figuur 12 : Relatieve lengte-frequentiedistributie van blankvoorn op de benedenloop van de Grote
Beverdijk te Pervijze, gebaseerd op 206 stuks.

Brasem
Grote Beverdijk (Pervijze), 1992.
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De Grote Beverdijk te Lo.

Op de bovenloop van de Grote Beverdijk worden zes vissoorten gevangen (blankvoorn, rietvoorn,
brasem, zeelt, baars, en snoek) met zegennetbevissing. Bij fuikbemonsteringen worden nog kolblei,
kroeskarper en paling gevangen.
Op de bovenloop van de Grote Beverdijk te Lo is de visbiomassa laag voor een polderwaterloop. De
gevangen vissoorten, de vrij hoge snoekstand en het slechts sporadisch voorkomen van ondergedoken
aquatische planten, wijzen op een waterloop van het snoek/zeelt/rietvoorn type. De berekende
visbezetting (67.4 kg/ha) (tabel 14) is laag voor een polderwaterloop. De onvoldoende ontwikkelde
oevervegetatie (rietkragen) en submerse aquatische vegetatie verminderen het biotisch potentieel
(voedsel- en paaimogelijkheden) voor de witvissoorten die bovendien overgepredateerd worden door een
hoge roofvisstand.
50.0% van

de visbezetting

wordt

ingenomen

door

de

blankvoornpopulatie.

De

lengte-

frequentiedistributie van deze soort vertoont een maxima bij 15 cm (figuur 14). Maatse blankvoorn
(10.5% groter of gelijk aan 15 cm) wordt gevangen. Natuurlijke rekrutering van de blankvoornpopulatie
blijkt uit het relatief groot aantal kleine blankvoorns. In tegenstelling met de benedenloop is het
visbestand op de bovenloop niet verbrasemd (aantalsverhouding voornachtigenlbrasemachtigen 23.2/1).
De zeeltpopulatie, een vissoort kenmerkend voor vegetatierijke wateren, neemt 1.6% in van de
visbiomassa.
De roofvisbezetting wordt hoofdzakelijk ingenomen door de snoekpopulatie (39.2%), in mindere mate
door de baarspopulatie (5.9%). De witvis/roofvisverhouding bedraagt 1.2/1. Deze lage verhouding wijst
op een groot roofvisbestand, onevenwichtig in relatie tot het witvisbestand. Grote snoeken (tot 48 cm)
worden gevangen en kunnen instaan voor de natuurlijke rekrutering van de snoekpopulatie op
voorwaarde dat het paaibiotoop voor snoek (ondiepe vegetatierijke grachten en overstroomde
weilanden) ontwikkeld wordt.

Tabel 14 : De visbezetting op de bovenloop van de Grote Beverdijk te Lo en de procentuele
gewichtsinname per gevangen vissoort bij de zegennetbemonstering
Soort

Aantal

Biomassa

N/ha

kg/ha

Blankvoorn

1119

33.7

50.0

Rietvoorn

24

0.7

1.1

Brasem

95

1.5

2.2

Zeelt

24

1.1

1.6

Baars

95

4.0

5.9

Snoek

48

26.4

39.2

Totaal

67.4

Gewichtspercent
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Blankvoorn
Grote Beverdijk (Lo-Reninge), 1992.
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Figuur 14 : Relatieve lengte-frequentiedistributie van blankvoorn op de bovenloop van de Grote
Beverdijk te Lo, gebaseerd op 47 stuks.

4.3.3. Waterlopen in de polder Vladslo-Ambacbt
Op de Vladslovaart komen paling en driedoornige stekelbaars algemeen voor. Het visbestand is matig
gevarieerd (9 soorten) en kenmerkend voor wateren van het blankvoorn/baars/kolblei type (tabel 8).
Riviergrondel en kroeskarper worden gevangen. Op de Vladslovaart wordt sporadisch vissterfte
waargenomen ten gevolge van diffuse lozingsbronnen die het biotoop van de Vladslovaart belasten en
een negatieve impact hebben op het visbestand.

4.3.4. Waterlopen in de polder Bethoosterse Broeken.
Op de polderwaterlopen (Oude Gracht en Oude Zarrenbeek) in de broekgebieden van de
Handzamevallei komen paling en driedoornige stekelbaars algemeen voor (tabel 8). Het visbesland is
beperkt (6 soorten) en stamt grotendeels uit herbepalingen (zeelt, snoek en kroeskarper). De inpoldering
en de slechte waterkwaliteit op de Handzamevaart verhinderen vismigraties van en naar de
broekgebieden in dit poldergebied.
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4.3.5. Waterlopen in de Zuid-IJzer polder.
In de Zuid-IJzer polder komen 15 vissoorten voor. Het visbestand is kenmerkend voor wateren van het

baars/blankvoorn/blei type. Het recent voorkomen van snoekbaars en de verbraseming in het
Blankaartbekken zijn het resultaat van de aanhoudende eutrofiëring van het polderbiotoop.
Riviergrondel wordt frequent aangetroffen in wateren die in gravitaire verbinding staan met de IJzer.
De waterlopen in het Blankaartbekken, de Boezingegracht en de benedenlopen van Kernmeibeek en
Poperingse Vaart zijn ecologisch waardevol (Nagels et al., 1992). Vissoorten kenmerkend voor wateren
van het snoek/zeelt/rietvoorn type worden sporadisch gevangen op de waterlopen in het
Blankaartbekken en op de benedenlopen van de Kernmelbeek, de Poperingse Vaart en de
Boezingegracht en geven een indicatie van het ecologisch en visserijbiologisch potentieel van deze
wateren.

Bet visbestand op de Kemmelbeek.
Op de Kernmeibeek werden visbestandbemonsteringen uitgevoerd metzegennet-en fuikbevissingen. In

het kader van de monitoring van de palingbestanden in het IJzerbekken werd de monding van de
Kernmeibeek in 1991, 1992 en 1993 bemonsterd met fuiken. Tijdens het voorjaar 1992 werd de beek
stroomopwaarts nog op 4 andere plaatsen met fuiken bemonsterd (stroomafwaarts en stroomopwaarts
van Bemardsplasbrug, stroomafwaarts en stroomopwaarts van de schotbalk te Elverdinge) (tabel15).
Tabel 15 : Vissoorten gevangen op de Kernmeibeek tijdens de monitoringcampagnes van
palingbestanden in het IJzerbekken. (PA= paling ; BV =Blankvoorn ; SN= snoek ; KA= karper ; KK
= kroeskarper ; GR = riviergrondel ; ZE = zeelt ; DS = driedoornige stekelbaars ; BE = bermpje ; PO =
pos ; BA= baars ; saw =stroomafwaarts ; sow =stroomopwaarts)

Jaar en lokatie
najaar '91 monding
voorjaar '92 monding
saw Bemardsplasbrug

Tot

PA

BV

+
+
+

+
+

PO

SN

BA

+

KA

KK

+

+

GR

+

ZE

DS

+

+
+
+

BE
7
4

+

3

sow Bemardsplasbrug

0

saw stuw Elverdinge

0

sow stuw Elverdinge

0

najaar '92 monding
voorjaar '93 monding

+
+

1

+

+

+

+

+

+

7

Naast de periodieke fuikmonitoring werd op de benedenloop van de Kernmeibeek (ten zuiden van de
baan Noordschote-Reninge op 1500 m van de uitmonding van de beek in de IJzer) een
visbestandopname uitgevoerd door sleepnetbevissing (voorjaar 1992).

Bij deze bevissing werd

44

uitsluitend driedoornige stekelbaars gevangen. Op de bemonsterde strook (0.16 ha - 200 m) worden
tijdens 1 sleep 260 stekelbaarzen gevangen met een totaal gewicht van 1087 g. Zonder rekening te
houden met de vangstefficiëntie van het sleepnetvissen komt dit neer op een densiteit van minstens 6.8
kg stekelbaars/ha.
Een tweede beviste sector (0.10 ha - 200 m) is gelegen stroomopwaarts de stuw van Bernardsplasbrug.
Stroomopwaarts de stuw van Bernardsplasbrug wordt geen vis gevangen, nog met het sleepnet, nog met
fuiken.
De resultaten op de Kernmeibeek duiden op de niet te verwaarlozen impact van slechte waterkwaliteit
en fysische barrières op de verspreiding van vissen. Ter hoogte van de uitmonding in de IJzer, waar de
beek de kenmerken van een polderwaterloop vertoont, wordt paling, blankvoorn, snoek, karper,
kroeskarper, grondel, zeelt en stekelbaars gevangen. Stroomafwaarts de stuw te Bernardsplasbrug wordt
paling, stekelbaars, blankvoorn en bermpje (1 exemplaar). Stroomopwaarts de stuw wordt geen vis meer
gevangen. De stuw vormt een onoverbrugbare hindernis voor vissen om het hydrografisch bekken van
de Kernmeibeek vanuit de IJzer te koloniseren.
De diversiteit van het visbestand op de Kernmeibeek is matig. Negen vissoorten worden gevangen.
Vissoorten zoals blankvoorn, karper, kroeskarper, paling, zeelt en snoek migreren vanuit de IJzer naar
de Kernmeibeek en worden sporadisch bij fuikbemonstering op de benedenloop gevangen.
De Kernmeibeek is als lintvormig landschapselement uiterst waardevol. Landschapsecologisch
onderscheidt het hydrografisch bekken van de Kernmeibeek zich in twee karakteristieke
waterlopentypes (Nagels et al., 1992). Op de benedenloop doorstroomt de Kernmeibeek het ecologisch
waardevolle valleigebied (E.G.Vogelrichtlijngebied) van de Zuid-IJzer polder en vertoont de
rechtlijnige structuurkenmerken van een polderwaterloop. Stroomopwaarts naar Bernardsplasbrug
vertoont de Kernmeibeek meer en meer het karakter van een laaglandbeek (meandering, afwisseling van
diepe en ondiepe plaatsen, diepe insnijding in het landschap). Typisch is het stromend, lintvormig en
meanderend verloop met een matig verhang. De oorsprong en de bovenloop van de beek, evenals de
zijbeken op de bovenloop doorstromen het Westvlaamse Heuvelland.
Het visseriJbiologisch biotoop van de Kernmeibeek wordt sterk belast door de slechte waterkwaliteit.
Deze is voornamelijk afkomstig van huishoudelijke oorsprong (gemeenten Vlamertinge, Elverdinge,
Dikkebus, Woestenen Reningelst) en agrarische oorsprong (enkele intensieve varkenskwekerijen lozen
rechtstreeks op de Kemmelbeek). Het hypertroof, sterk vervuilde water, waarin uitsluitend zeer
pollutiebestendige vissoorten kunnen gedijen, resulteert in een verarmde soortdiversiteit en een
onstabiele visstand. Vissoorten, welke de beek vanuit de IJzer koloniseren, kunnen zich door de slechte
waterkwaliteit niet handhaven en worden teruggedreven naar de IJzer.
De slechte waterkwaliteit van de Kernmeibeek oefent niet uitsluitend een rechtstreeks effect uit op het
aanwezige visbestand, maar heeft eveneens een onrechtstreekse invloed door de degeneratie van het
biotoop. Submerse waterplanten zijn verdwenen en de oevervegetaties zijn sterk verruigd, zodat een
weinig gevariëerd, eentonig oeverbiotoop ontstaat.
Het migratie belemmerende effect van stuwen blijkt duidelijk uit de afwezigheid van enig
vangstresultaat stroomopwaarts de stuw van Bernardsplasbrug. Na sanering van de waterkwaliteit van
de Kernmeibeek zal

de compartimentering van de beek als gevolg van de bestaande

waterbeheersingsconstructies (stuwen en schotbalken) niet alleen de trek van typische migratoren (o.a.
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paling) belemmeren, maar eveneens de natuurlijke kolomsering van de beek door andere vissoorten
vanuit de IJzer beperken tot de benedenloop (Germonpré et al., 1993).
Het duurzaam herstel van een stabiele en gediversifiëerde visstand op de Kernmeibeek vereist in eerste
instantie een grondige sanering van de afvalwaterstromen. Het realiseren van een meer constante
waterkwaliteit, geschikt voor de overleving van vissen, biedt ze de mogelijkheid de Kernmeibeek te
koloniseren vertrekkende vanuit de IJzer en er zich te handhaven.
Langs de benedenloop, nabij de uitmonding in de IJzer, waar de beek door het vlakke polderlandschap
van de Zuid-IJzer polder stroomt, worden nog in beperkte mate oeverzones aangetroffen met een
dominantie van riet. Het behouden en het uitbreiden van deze rietkragen via een aangepast beheer
(maai- en ruimingswerken) verhoogt de visserijbiologisch waarde van het biotoop en biedt paai-, vluchten schuilmogelijkheden voor vissen. Het openstellen van de broeken van Noordschote en Reninge, het
ruimen van de poldergrachten en het behouden van dit gebied als overstromingszone creëert
interessante paaigebieden voor vissoorten zoals snoek.
Een duurzaam herstel van het biotoop van de Kernroeibeek dient gericht te zijn naar het behoud en het
herstel van de landschappelijke elementen (laaglandbeek met glooiende en vegetatierijke oever) en de
accentuering van de morfologische structuurkenmerken (verhang, meandering, diversifiëring van het
stroompatroon door het creëren van dieptes/ondieptes) van een dergelijke beek. Landschapsecologisch is
de ontwikkeling van de Kernmeibeek als "groene beek", gezien de aansluiting bij ecologisch
waardevolle gebieden, noodzakelijk.
Na

sanering

van

de

waterkwaliteit,

het

visvriendelijk

aanpassen

van

de

bestaande

waterbeheersingsconstructies en het verbeteren van het biotoop door toepassing van natuurlijke en/of
natuurtechnische hulpmiddelen, kan het visstandsbeheer op de Kernroeibeek zich in eerste instantie
beperken tot het opvolgen van de natuurlijke herkolomsering van de beek vanuit de IJzer. Bij voldoende
garanties van een constante en visserijbiologisch aanvaardbare waterkwaliteit kan de herintroductie van
verdwenen soorten (o.a. bermpje, winde, alver) overwogen worden.

Waterlopen in het Blankaartbekken.
In het Blankaartbekken komen 13 vissoorten voor. Tijdens het vooijaar 1992 werd het visbestand
bemonsterd (zegennetbevissing) op de Stenensluisvaart en de Kerkevaart. Op de Stenensluisvaart werd
in 1992 een sector (lengte 200 m, oppervlakte 0.16 ha) bemonsterd ter hoogte van de schotbalken voor
de peilregeling in dit poldergebied. Een tweede sector werd bemonsterd op de Kerkevaart (lengte 190

m, oppervlakte 0.15 ha). De palingbestanden worden 2 maal per jaar bemonsterd door fuikbevissing.
Op de Stenensluisvaart worden in totaal 13 vissoorten gevangen (tabel 10). Bij de zegennetbevissing
werden zes vissoorten gevangen (blankvoorn, brasem, kolblei, baars, snoek en driedoornige
stekelbaars). Bij fuikbemonsteringen werden paling, rietvoorn, karper, kroeskarper, riviergrondel, pos
en snoekbaars gevangen.
De totale visbezetting is laag (31.9 kg/ha) (tabel 16) vermoedelijk omdat de vispopulatie in het
Blankaartbekken zich voornamelijk ophoudt op de Blankaartvijver (vegetatierijk opgroeigebied). De
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vispopulatie wordt voor 69.2% ingenomen door blankvoorn en voor 24.8% door brasemachtigen
(brasem en kolblei). Maatse voorn (45.3%) wordt gevangen en verzekert de natuurlijke rekrutering van
de blankvoornpopulatie (47,7% tussen 4 en 10 cm). De lengte-frequentiedistributie van de
voornpopulatie vertoont maxima bij 5, 9 en 18 cm en is evenwichtig uitgebouwd met één- en tweejarige
voorn (figuur 15).
Op basis van de aantalsverhouding is de verbraseming momenteel beperkt, vermoedelijk ten gevolge
van de vissterfte op de Blankaart-vijver in 1988 waarbij de brasempopulatie drastisch uitgedund werd.
De verhouding voornachtigenlbrasemachtigen bedraagt 2.8/1. Alhoewel geen grote brasem gevangen
wordt, blijkt de natuurlijke rekrutering van deze soort uit de aanwezigheid van één- en tweejarige
brasem (99% tussen 7 en 12 cm)(figuur 16). Het grote aantal kleine brasems laat vermoeden dat de
verbraseming in de toekomst terug zal toenemen.
De roofvisbezetting wordt in

hoofdzaak ingenomen door de

snoekpopulatie

(4.9%).

De

witvis/roofvisverhouding bedraagt 15.5/1 (te lage roofvisstand). Paling wordt op de Stenensluisvaart
niet gevangen. Enerzijds wordt dit verklaard door de bevissingsmetbode (paling wordt moeilijk
gevangen met zegennetten), anderzijds moet de Stenensluisvaart beschouwd worden als een
migratieroute voor paling en niet zozeer als een verblijf- en opgroeigebied. De palingpopulatie in het
hydrografisch bekken van de Blankaart bevindt zich immers voornamelijk in het opgroeigebied van de
Blankaartvijver en in de aangrenzende kleinere grachten en polders1oten.
Tabel 16 : De visbezetting op de Stenensluisvaart te Woumen en de procentuele gewichtsinname per
gevangen vissoort.
Soort

Aantal

Biomassa

Nlba

kg/ha

Blankvoorn

475

22.1

69.2

Brasem

650

7.1

22.3

Kolblei

6

0.8

2.5

D. Stekelbaars

6

0.03

0.1

Baars

31

0.3

1.0

Snoek

6

1.6

4.9

Totaal

Gewichtspercent

31.9

De resultaten van de visbestandopname op de Stenensluisvaart duiden op een degenererend visbestand
voor een water overgaand van het type blankvoorn/baars/blei naar het type snoekbaars/brasem.
Snoekbaars werd bij de bestandsopname in het voorjaar van 1992 niet gevangen, maar werd wel
opgemerkt op de IJzer ter hoogte van de Stenensluisvaart tijdens het najaar van 1992. Verlanding van
kleinere grachten en sloten, de achteruitgang van oevervegetatie en aquatische vegetatie, alsook
migratiebelemmeringen reduceren het biotisch potentieel (paaiplaatsen, voedselplaatsen) voor
vispopulaties in dit ingepolderde gebied.
Opmerkelijk is het onevenwicht in de verhouding witvis/roofvis. De lage roofvisstand, i.c. snoek, is
typerend voor de achteruitgang van het visbestand als gevolg van de waterpeilbeheersing in het
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Blankaartbekken. Snoek is in het vroege voorjaar voor de voortplanting aangewezen op vegetatierijke
waterlopen of ondergelopen weilanden. Deze voorjaarsinundaties worden door de waterpeilbeheersing
in het bekken verhinderd waardoor de paaimogelijkheden van snoek beperkt worden.

Blankvoorn
Stenensluisvaart, 1992.
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Figuur 15 : Relatieve lengte-frequentiedistributie van blankvoorn op de Stenensluisvaart te Woumen,
gebaseerd op 86 stuks.

Brasem
Stenensluisvaart, 1992.
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Op de Kerkevaart worden 7 vissoorten gevangen (blankvoorn, rietvoorn, brasem, karper, baars, paling

en driedoornige stekelbaars). Algemeen kan gesteld worden dat het visbestand op de Kerkevaart laag is
voor een polderwaterloop. Vermoedelijk bevindt het grootste deel van de vispopulaties in het
Blankaartbekken zich in het vegetatierijke opgroeigebied van de Blaokaartvijver, maar ook de vissterfte
van 1988 heeft het visbestand in en rond de Blankaartvijver drastisch uitgedund (5 ton dode vis of±
170 kg/ha, hoofdzakelijk brasem). De totale visbezetting op de Kerkevaart wordt momenteel berekend
op 33.3 kg/ha (tabel 17). Deze bezetting wordt voor 85.9% ingenomen door blankvoorn en voor 6.9%
door brasem. Maatse voorn (43% > 15 cm) wordt gevangen, evenals één- en tweejarige voorn (50.7%
tussen 4 en 12 cm), een aanwijzing voor natuurlijke rekrutering van de blankvoornpopulatie (figuur
17).
Bij de vissterfte op de Blankaart in 1988 bleek het visbestand op de Blankaartvijver te bestaan uit
aanzienlijke aantallen brasemachtigen (brasem/kolblei). De verbraseming van het visbestand op de
Kerkevaart, een waterloop in rechtstreekse verbinding met de Blaokaartvijver, is na de vissterfte laag
(aantalsverhouding voornachtigenlbrasemachtigen 16.1/1). Er wordt weinig grote brasem gevangen
(figuur 18). Natuurlijke rekrutering van brasem vindt nochtans plaats wat blijkt uit het voorkomen van
één- en tweejarige (91.3% tussen 5 en 12 cm) brasem. De aanwezigheid van jonge brasem laat
vermoeden dat de verbraseming in de toekomst opnieuw zal toenemen.
De roofvisbezetting wordt in hoofdzaak ingenomen door de baarspopulatie (6.9%). Grote baarzen, nog
snoek worden gevangen. De natuurlijke rekrutering van het roofvisbestand op de Kerkevaart is
momenteel te gering en resulteert in een laag roofvisbestand (witvis/roofvis biomassaverhouding
10.5/1). Paling en stekelbaars worden op de Kerkevaart slechts in beperkte mate gevangen. Enerzijds
wordt dit verklaard door de bevissingsmetbode (paling en stekelbaars worden moeilijk gevangen met
zegennetten), anderzijds bevindt de palingpopulatie zich voornamelijk in het opgroeigebied van de
Blankaartvijver en in de omliggende kleinere grachten en sloten.

Tabel 17 : De visbezetting op de Kerkevaart te Woumen en de procentuele gewichtsinname per
gevangen vissoort.
~wichtspercent

Aantal

Biomassa

Nlba

kglha

Blankvoorn

2421

28.6

85.9

Rietv()(jm

13

0.1

0.3

Karper

26

0.4

1.2

Brasem

151

2.3

6.9

Paling

7

0.3

0.9

D. Stekelbaars

13

0.1

0.3

Baars

53

1.5

4.5

Soort

Totaal

33.3
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Het visbestand

op

de

Kerkevaart

vertoont

de

karakteristieken

van

een

water

van

het

blankvoorn/baars/kolblei type. Rietvoorn, een vissoort kenmerkend voor plantenrijke wateren,
vertegenwoordigd nog slechts 0.3 %van de totale biomassa. Mits sanering van de waterkwaliteit en de
ontwikkeling van een vegetatierijk aquatisçh biotoop kan het visbestand in het Blankaartbekken
evolueren naar wateren van het rietvoorn/snoek/zeelt type.

Blankvoorn
Kerkevaart, 1992.
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Figuur 17 : Relatieve lengte-frequentiedistributie van blankvoorn op de Kerkevaart te Woumen,
gebaseerd op 65 stuks.

Brasem
Kerkevaart, 1992.
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Figuur 18 : Relatieve lengte-frequentiedistributie van brasem op de Kerkevaart te Woumen, gebaseerd
op 23 stuks.
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Het planmatig visstandbeheer in het Blankaartbekken dient zich te richten naar het bevorderen van een
visstand met de hoogste ecologische normdoelstelling waarbij gestreefd wordt naar een gevarieerde
visstand met in hoofdzaak soorten als rietvoorn, snoek, zeelt en kroeskarper. Bovendien is het
Blankaartbekken een opgroeigebied voor paling zodat het visstandbeheer oog dient te hebben voor het
openstellen van de migratieroutes van en naar dit gebied. Eveneens kan aandacht besteed worden aan
zeldzame soorten in het IJzerbekken, m.n. grote modderkruiper en bittervoorn. Op de waterlopen in het
Blankaart bekken (Houtensluisvaart) komt nog zwanemossel voor, een voortplantingsvoorwaarde voor
bittervoorn.
Niet onbelangrijk voor de opbouw van een stabiel visbestand is momenteel het onevenwicht in de
verhouding witvis/roofvis en de aanzienlijke aantallen kleine brasem. De lage roofvisstand, i.c. baars,
en de afwezigheid van snoek is typerend voor de achteruitgang van het visseri.Jbiologisch biotoop in het
Blankaart bekken. Het planmatig visstandbeheer in het hydrografisch bekken van de Blankaart dient
geörienteerd te worden op het terugdringen van de verbraseming (sanering van de waterkwaliteit) en
het creëren van geschikte paaimogelijkheden voor vissen (ruimen van grachten en sloten, ontwikkeling
van de oevervegetatie, inundatie van weilanden in het voorjaar). Het uitzetten van snoek (broed of
zesweekse snoeken) op de Kerkevaart kan bijdragen tot het op peil brengen van een verantwoord
roofvisbestand in het gebied. Het visstandbeheer zal slechts resultaten vertonen wanneer het geplaatst
wordt in een integraal kader. Prioritair is het terugdringen van de eutrofiëring (nitraten en fosfaten)
door een sanering van de waterkwaliteit en een biotoopontwikkeling in de waterlopen (beekvalleien en
polderwaterlopen

met

aquatische

oeverplantenzones en

bufferstroken

langs

de

oever)

en

beheerslandbouw rond ecologisch kwetsbare gebieden (Blankaartvijver).

Het visbestand op de Walevaart
In het kader van de palingmonitoring in het IJzerbekken werden in 1991 visbemonsteringen uitgevoerd
op de Walevaart te Diksmuide. Hierbij werd paling, snoek en kroeskarper gevangen (tabellO).

Het visbestand op de Engelendelft
In het kader van de palingmonitoring in het IJzerbekken werden in 1992 visbemonsteringen uitgevoerd
op de Engelendelft te Merkem. Hierbij werd paling, driedoornige stekelbaars, kroeskarper, brasem,
blankvoorn en rietvoorn gevangen (tabellO).

Het visbestand op de Martjesvaart
In het kader van de palingmonitoring in het IJzerbekken werden in 1991 en 1992 visbemonsteringen
uitgevoerd op de Martjesvaart te Merkem. Bij deze bemonsteringen werd paling, driedoornige
stekelbaars, kroeskarper, karper, riviergrondel, blankvoorn en baars gevangen (tabel 10).
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Bet visbestand op de Boezingegracht.
In het kader van de palingmonitoring in het IJzerbekken werden in 1991 en 1992 visbemonsteringen
uitgevoerd op de Boezingegracht (monding). Bij deze bemonsteringen werd paling, kroeskarper, zeelt,
brasem, blankvoorn en baars gevangen (tabellO).

Bet visbestand op de Poperingse Vaart.
In het kader van de palingmonitoring in het IJzerbekken werden in 1991 en 1992 visbemonsteringen
uitgevoerd op de Poperingse Vaart (monding). Bij deze bemonsteringen werd paling, kroeskarper,
karper, zeelt, riviergrondel, blankvoorn en pos gevangen (tabel10).

Bet visbestand op de Beidebeek.
In het kader van de palingmonitoring in het IJzerbekken werden in 1991 visbemonsteringen uitgevoerd
op de Heidebeek te Stavele. Bij deze bemonsteringen werd paling, kroeskarper en riviergrondel
gevangen (tabel 10).

Bet visbestand op de Baringse Beek.
In het kader van de palingmonitoring in het IJzerbekken werden in 1991 en 1992 visbemonsteringen
uitgevoerd op de Haringse Beek (monding). Bij deze bemonsteringen werd paling, brasem,
riviergrondel, blankvoorn en baars gevangen (tabel 10).
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4.4. Onderzoek naar specifieke problemen voor de palingpopulaties in bet IJzerbekken.

Reeds verschillende jaren blijkt dat de toestand van de Europese paling Anguilla anguilla in veel
Europese waters kritiek is. Dramatisch is de ernstige achteruitgang van de palingstocks, een gegeven
dat weerspiegeld wordt in alle ontwikkelingsstadia van de paling, zowel op het niveau van de
leptocephali trek in de oceaan, de glasaalmigratie in de estuaria, de inlandse stocks aan gele aal en de
naar zee wegtrekkende zilverpaling. Naast slechte waterkwaliteit en pathologische problemen worden
ook de achteruitgang van geschikte palingbiotopen en belemmeringen op de migratieroutes als mede
verantwoordelijk geacht voor deze achteruitgang (FAO, European Inland Fisheries Advisory
Commission, Working Group on Eel, 1993).
In Vlaanderen geniet de paling sinds jaren een grote populariteit onder hengelsportbeoefenaars en

onlangs is ook hier belangstelling gerezen tot het kweken van paling op economische schaal. De IJzer is
reeds lang gekend als een palingstreek bij uitstek. De nabijheid van de zee, een brakwater transitie zone
en de talrijke grachten en vaarten met goed ontwikkelde rietkragen waren het uitverkoren biotoop voor
paling. Tijdens de periode 1950-1970 veroorzaakte de eutrofiëring initieel een achteruitgang van voorn
en brasem, en roofvissen als snoek en baars. Door de verdere achteruitgang van de waterkwaliteit
tijdens de zeventiger jaren nam tenslotte ook de palingstand drastisch af (Timmermans, 1976).
Ook de glasaalmigratie op de IJzer is teruggevallen op ongeveer 10% van de oorspronkelijke
hoeveelheden die nog voor de tachtiger jaren konden waargenomen worden (Belpaire en Ollevier, 1990
; Belpaire et al., 1991 ; Denayer en Belpaire, 1992c). In dit verband wordt de functie van het
Nieuwpoortse sluizencomplex als monitorstation voor de glasaaltrek op internationaal niveau als zeer
belangrijk ervaren.

Dergelij'ke kleine vangststations bieden het voordeel dat zij vrij nauwkeurige

observaties toelaten en dat fluctuaties in glasaalaanvoer representatief zijn voor de glasaalinflux in
andere grote Europese estuaria waar wetenschappelijk verantwoord bemonsteren veel moeilijker ligt
(o.a. door de aanwezigheid van commerciële glasaalvangst). Omwille van dit internationaal
referentiekader is het belangrijk dat de jaarlijkse observaties die sinds 1964 elk voorjaar te Nieuwpoort
verricht worden ook in de toekomst verzekerd blijven.
Omwille van zijn uitgesproken migratie-activiteiten en zijn enigszins apart zwemgedrag worden de
palingpopulaties sterk beïnvloed door de aanwezigheid van fysische belemmeringen.

Enerzijds

limiteren deze de verspreiding van paling in het binnenland en anderzijds verhinderen zij de zeewaartse
migratie van schieraal noodzakelijk voor het in stand houden van de soort. Op internationaal niveau
(FAO, European Inland Fisheries Advisory Commission, Working Group on Eel) wordt er gepleit voor
een gecoördineerde Europese samenwerking teneinde een betere migratie mogelijk te maken en
biotoopverbetering voor de paling na te streven. In deze context leent de complexe afwateringssituatie
in gesaneerde en te saneren poldergebieden in het IJzerbekken zich uitermate voor het palingonderzoek
en tot het nemen van concrete maatregelen ter verbetering van het palingbiotoop.
In antwoord op de internationale vraag en met het oog op het verbeteren en herstellen van de status van

paling in het IJzerbekken werd een onderzoeksprogramma opgestart, niet alleen met de bedoeling om
wetenschappelijke gegevens

te

verzamelen,

maar

ook

om concrete

maatregelen en een

beheersprogramma te suggereren ter verbetering van het aquatisch biotoop. Het programma, opgestart
in 1991, onderscheidt volgende deelaspecten : (1) glasaaloptrek te Nieuwpoort en uitzetten van de
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glasaal in geschikte biotopen, (2) monitoring van de gele aal populatie in de waterlopen van het
IJzerbekken en het opvolgen van de evolutie van palingbcstanden, rekening houdend met beïnvloedende
factoren (waterkwaliteit, bereikbaarheid van opgroeigebieden, .. .), (3) onderzoek naar de schieraaltrek,
(4) opmaken van een inventaris van knelpunten of migratiebelemmeringen die een normale
ontwikkeling en verspreiding van palingpopulaties verhinderen, (5) eventueel monitoring van de
kwaliteit van het palingbestand zowel op het vlak van ziektes (bacterieel en/of parasitair) als wat betreft
de aanwezigheid van bioaccumuleerbare contaminanten.

4.4.1. Glasaalmigratie ter hoogte van Nieuwpoort.
Sinds 1964 wordt ieder voorjaar (maart en april) de jaarlijkse glasaalmigratie naar de IJzer gemonitord
aan het Iepersas op het sluizenkomplex te Nieuwpoort (figuur 19). De afwezigheid van commerciële
glasaalbevissing,

de relatief eenvoudige en gestandaardiseerde bevissingstechniek, de compacte

diroenties van het Iepersas en de hoeveelheden glasaal die er in vergelijking met andere plaatsen aan
onze kust nog landinwaarts migreren, geven deze bemonsteringsplaats een belangrijke referentiestatus
als Europees monitoringstation voor glasaalmigratie.

Glasaalbevissing
Nieuwpoort
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Figuur 19 : De maximale dagvangsten en de totale jaarvangsten van glasaal op de IJzer te Nieuwpoort
vanaf 1964 tot 1993 (Denayer en Belpaire, 1993).
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De glasaalmigratie op de IJzer is teruggevallen op ongeveer 10% van de oorspronkelijke hoeveelheden
die nog voor de tachtiger jaren konden waargenomen worden. In 1991, 1992 en 1993 bedroegen de
jaarvangsten respectievelijk 13.0 kg, 18.8 kg en 12.1 kg (Belpaire et al., 1991 ; Denayer en Belpaire,
1992c, Denayer en Belpaire, 1993). Deze uiterst lage jaarvangsten weerspiegelen de sinds 1981
ingezette trend van een ernstig gedecimeerde glasaaloptrek naar de binnenwateren. Deze terugval wordt
duidelijk bij vergelijking van de gemiddelde jaar- en maximwn dagvangsten van de periode 1970-1979
en 1980-1989 (tabel 18 ; Denayer en Belpaire, 1993).
Tabel 18 : Jaarlijkse glasaalvangsten in kg (totale jaarvangst en maximum dagvangst) op de IJzer te
Niemvpoort, vergelijking tussen de periode 1970-1979 en 1980-1989
Totale jaan•angst
Periode

Maximum dagvangst

1970-79

1980-89

1970-79

1980-89

Gem.±S.D.

519 ± 196

64± 72

57 ± 16

16 ± 20

Min- Max

(274- 946)

(6- 252)

(30- 88)

(1-74)

Bij de migratie naar de landinwaartse opgroeigebieden in de polders van het IJzerbekken accumuleert
glasaal te Nieuwpoort voor de sluisdeur. De glasaaldensiteit in het Iepersas vertoont een significant
positieve relatie met het opkomende tij en stijgt van 0.7 glasalenfm3 bij laag tij tot 5.1 glasalenfm3 bij
hoog tij (Denayer en Belpaire, 1992c). Slechts nadat het water door de sluisdeuren sijpelt, wordt glasaal
gevangen landinwaarts van de zeesluizen (figuur 20). Hel blijkt dat minstens 1 op 4 glasalen (24.7%
van de vóór de sluisdeur gevangen biomassa) door de deuren sijpelt en verder naar het binnenland
migreert . Rekening houdend met de gereduceerde jaarvangsten zijn de hocveelheden landinwaarts
migrerende glasalen echter te gering om de inlandse palingstocks in het IJzerbekken op peil te
houden.

Vangsten i.f.v. tij
20 maart, Nieuwpoort
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Figuur 20 : Glasaalvangsten vóór en na de sluisdeuren te Nieuwpoort in relatie tot het opkomende tij en
de doorsijpeling van water aan de zeesluizen. (Denayer en Bclpaire, 1992c)

55

4.4.2. Palingbestanden in het Uzerbekken en beïnvloedende factoren.

De evolutie van het palingbestand op de binnenwateren wordt geëvalueerd aan de hand van een
monitoringmethode waarbij sinds 1991 op een representatief gekozen aantal punten (figuur 21 ),
verspreid over het IJzerbekken, de palingstand jaarlijks op regelmatige tijdstippen bemonsterd wordt.
Bemonsteringen met fuiken werden uitgevoerd tijdens het najaar 1991 (periode 25 september tot 12
november 1991), tijdens het voorjaar 1992 (periode 7 april tot 12 mei 1992) en tijdens het najaar 1992
(periode 22 september tot 20 oktober 1992). Gebruik makend van het principe van de "catch per unit of
effort" (CPUE) wordt de palingdensiteit op een gestandaardiseerde wijze op verschillende wateren
vergeleken.
...·

Noordzee

Eranee

van de staalnameplaatsen voor de bemonstering van de
palingbestanden in het IJzerbekken tijdens het najaar van 1991 en tijdens het voorjaar en het najaar van
1992. De nummering van staalnameplaatsen in de figuur verwijst naar de lokaliteiten in tabel 19.
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Verspreiding, populatiedensiteit en -structuur van paling over het IJzerbekken.
Paling blijkt nog ruim verspreid voor te komen in de waterlopen van het IJzerbekken (tabellen 3, 4, 8, 9
en 10).
De Oude Zarrenbeek, het leperkanaal (middenpand), Martjesvaart, de Poperingse Vaart, de Grote
Beverdijk, de Lovaart (Veurne) en de Bergenvaart zijn wateren met een matig palingbestand waar
sporadisch hoge vangsten van paling genoteerd (99 tot 223 g paling/fuik/dag). Wateren met een laag
palingbestand zijn de Engelendelft, de Stenensluisvaart, de Boezingegracht, de Heidebeek, de Haringse
beek, de Slopgatvaart, de Lovaart (Fintele), de Koolhofvaart, de Vladslovaart en de IJzer. Op de
Walevaart (inpoldering), de Steengracht en de Kernmetbeek (waterkwaliteit) is het palingbestand uiterst
laag. Op de Handzamevaart, laat de waterkwaliteit geen visleven toe en wordt ook geen paling
gevangen.
Algemeen beschouwd vertonen de vangsten een grote variabiliteit in tijd en ruimte en worden sterk
beïnvloed door abiotische (waterkwaliteit, migratieknelpunten) en biotische (migratieactiviteit) factoren
die interageren met het palingbestand.
De lengte-frequentiedistributie van de palingpopulatie op verscheidene wateren verschilt sterk van
plaats tot plaats en vertoont meestal niet de distributie van een normale, natuurlijke populatie (figuur 6,
leperkanaal). Inpoldering van waterlopen (Grote Beverdijk en Oude Zarrenbeek ; figuren 22 en 23) en
slechte waterkwaliteit (Martjevaart en Lovaart ; figuren 24 en 25) verhinderen natuurlijke rekrutering
van jonge paling en migratie van ouderdieren (Grote Beverdijk en Oude Zarrenbeek) en hebben een
onevenwichtige opbouw van de jaarklassen binnen de palingpopulatie tot gevolg. Om de
palingpopulaties in het IJzerbekken op peil te houden is overbrenging van glasaal naar geïsoleerde
deelbekkens ofherbepoting met glasaal of jonge pootaal noodzakelijk (cfr. 1.5.3.).
Afgaande op de terugval van de palingvisserij en de mondelinge overlevering van palingvissers
verkeren de palingpopulaties in het IJzerbekken nog steeds beneden hun potentiële densiteiten en blijft
na de drastische achteruitgang in de zeventiger jaren (Timmermans, 1976) het populatieherstel nog
steeds uit.
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Tabel 19 : Palingvangsten in CPUE (biomassa (g)/fuik/dag) op verschillende lokaliteiten voor de
monitoring van palingstocks in het Uzerbekken tijdens de herfst van 1991 en tijdens de lente en de
herfst van 1992 (- =geen staalname)

staalname
nummer

berfst'91

1
2
3

0

4
5
6

lente'92

herfst'92

Polder Bethoosterse Broeken.
- Oude Gracht
- Oude Zarrebeek
- Handzamevaart

-

-

223
0

32
0

-

-

24
44

59
223
32
14

203
35
9
0
65

Zuid-U zer Polder.
- leperkanaal (middenpand)
- Ieperkanaal (benedenpand)
- Martjevaart
- Engelendelft
- Stenensluisvaart
- Walevaart
- Kernmeibeek (monding)
- Boezingegracht (monding)
-Poperingse Vaart (monding)
- Heidebeek
- Haringse Beek (monding)

7

-

8
9
10
11
12
13
14

38
9
8
35
142
72
56

-

-

18

4
18
59

-

-

-

40

13
55

99
52

Polder Noordwatering van Veurne.
- Grote Beverdijk te Pervijze.
- Grote BeverdiJK te Lo.
- Slopgatvaart
- Lovaart te Veurne
- Lovaart te Fintele
- Koolhofvaart
- Steengracht
- Bergenvaart

15
16
17
18
19
20
21
22

187
22

-

-

-

44

48

-

-

129
22
23
11
172

23

-

2

35

24
25
26

0

28
10

49
0
26

-

Polder van Vladslo-Ambacbt
- Vladslovaart

DeUzer.
- nabij Tervate Brug
- te Woumen
- te Roesbru~e

-

-
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Paling
Grote Beverdijk, 1991 .
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Figuur 22 : De relatieve lengte-frequentiedistributie van paling op de Grote Beverdijk, gebaseerd op 46
stuks.
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Oude Zarren beek, 1992.
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Figuur 23 : De relatieve lengte-frequentiedistributie van paling op de Oude Zarrenbeek, gebaseerd op
80 stuks.
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Paling
Martjevaart, 1992.
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Figuur 24 : De relatieve lengte-frequentiedistributie van paling op de Martjevaart, gebaseerd op 133
stuks.
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Lovaart, 1992.
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Figuur 25 : De relatieve lengte-frequentiedistributie van paling op de Lovaart, gebaseerd op 6 1 stuks.
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4.4.3. Migratie van schieraal.
Paling is een migrerende vissoort die voor de voortplanting naar de paaigebieden in de Sargasso Zee
trekt. Aangezien paling niet kunstrnatig kan gereproduceerd worden, vormt de vanuit de continentale
opgroeigebieden naar zee wegtrekkende geslachtsrijpe paling (schieraal of zilverpaling) de enige
garantie voor het in stand houden van de soort (figuur 26). Om die reden wordt sedert enkele jaren op
internationaal niveau (FAO, European Inland Fisheries Advisory Commission, Working Group on Eel)
met nadruk gepleit voor een gecoördineerde Europese samenwerking om een betere migratie van
geslachtsrijpe schieraal mogelijk te maken.

0

•

Figuur 26 : Levenscyclus en migratie van de Europese paling, Anguilla anguil/a (Belpaire, 1990).

Factoren die de migratie beïnvloeden.
De palingtrek is sterk seizoenaal gebonden. Schieraal migreert in hoofdzaak gedurende het najaar en
tijdens de nacht, van één uur na zonsondergang tot anderhalf uur voor zonsopgang. De hoogste
activiteit wordt waargenomen tijdens een vrij korte periode, nl. tussen z.onsondergang en de opkomst
van de maan. De maanstand oefent eveneens een grote invloed uit op het trekgedrag van de paling. Er
zijn indicaties om te stellen dat deze invloed niet alleen het gevolg is van een verschil in lichtregime
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maar dat effectief ook de maandelijkse ritmiciteit van de maan zijn invloed heeft. Hoogtepunten van
migratieactiviteit situeren zich doorgaans tijdens een laatste kwartier maanstand.
Tal van hydrologische en meteorologische factoren worden vermeld een weerslag te hebben op de
palingtrek. De waterstroming is de voornaamste hydrologische parameter die de migratie van de
schieraal beïnvloedt. Het aantal migrerende palingen is namelijk groter in periodes van
hoogwaterafvoer. Hevige regenval of dooi van sneeuw of ijs met verhoogde waterstroming tot gevolg
hebben een positieve invloed op de hoeveelheid wegtrekkende schieralen. In ingepolderde gebieden (vb.
Blankaartbekken) is de door pompgemalen opgewekte waterstroming in de polderwaterlopen één van de
bepalende factoren die de palingtrek initiëren.
Schieraaltrek in het Blankaartbekken.
De schieraaltrek in het Blankaartbekken, deelgebied van het IJzerbekken, situeert zich tijdens perioden
met overvloedige regenval in het najaar (november). Bij het bemalen van het poldergebied ontstaat in
de polderwaterlopen een stroming waarop de schieraal in beweging komt. De trek is massaal en siteert

zich in 1991 op de hoofdmigratieroute via de Stenensluisvaart voornamelijk tijdens de tweede nacht na
het in werking stellen van de pompen ter hoogte van de uitmonding in de Uzer. Tijdens deze nacht trekt
88% van de schieraalpopulatie uit het Blankaartbekken weg. De hoeveelheid uit het gebied
wegtrekkende adulte paling wordt berekend op minstens 2,5 kg/ha wateroppervlakte. In vergelijking
met produktiecijfers van stroomgebieden in het buitenland blijkt het Blankaartbekken zeer produktief te
zijn voor schieraal (Jansen, 1992).
Tijdens het najaar 1992 worden enkele exemplaren schieraal gevangen op de Grote Beverdijk en op de
IJzer (Schoorbakke). In het Blankaartbekken worden verplaatsingen van schieraal waargenomen vanaf
eind oktober tot eind november. Uit gelijktijdige bemonsteringen op de Stenensluisvaart en nabij het
waterspaarbekken van de Blankaart (tijdens waterinname uit de polderwaterlopen) blijkt 79% van de
wegtrekkende schieralen door de waterstroming afgeleid te worden naar het spaarbekken. Slechts 21%
migreert via de Stenensluisvaart naar de IJzer. Ter hoogte van de mechanische grofroosters bij de
waterinname van het spaarbekken worden de schieralen tegengehouden en komen via de schrapers
tussen het grofvuil op de waterkant terecht.

4.5. Knelpunten voor vismigratie.
Van de om en bij 60 vissoorten welke nog in het zoete water van het Vlaamse Gewest kunnen
voorkomen, zijn er 15 soorten met een uitgesproken migratiegedrag tijdens hun levenscyclus. Deze
vissoorten kunnen in de loop van hun levenscyclus verschillende verblijfszones hebben. Veelal kunnen
deze zones worden onderscheiden in een reproduktiezone, een opgroeizone voor de juvenielen en een
zone voor opgroei tot geslachtsrijpheid. 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 enkel voor in zoet
water dan spreekt men van holobiotische migratie, terwijl amfibiotische migratie een trekbeweging is
van zoet- naar zoutwater milieu of omgekeerd. In dit geval spreekt men van een katadromemigratie
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waarbij een soort die in zoet water opgroeit zich in zee gaat voortplanten (o.a. paling) of een anadrome
migratie waarbij in zee vertoevende soorten rivieren optrekken om zich in zoet water te reproduceren
(o.a. zalm). Andere redenen voor migratie zijn : het zoeken naar voedsel, een wisselend winter- en
zomerverblijf naast het- afhankelijk van het levensstadium-wisselend leefmilieu (Coeck et al., 1991),
en de vlucht voor of het ontwijken van verontreinigingen (Belpaire, 1991 ).
Naast de trek van typische migratoren (zalm, paling, elft, fint, steur, rivierprik,... ) ondernemen in feite
zowat alle vissoorten van stromend water in min of meerdere mate trekbewegingen. 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).
De problematiek rond vismigraties stelt zich uitermate scherp in het hydrografisch bekken van de IJzer
met zijn complexe afwateringssituatie in de poldergebieden. Om het polderland te ontwateren werden
vanaf de Middeleeuwen maatregelen getroffen om deze gebieden te beschermen tegen overstromingen.
Er werden dijken gebouwd om het water uit ingepolderde gebieden te houden en kanalen gegraven,
enerzijds voor de scheepvaart, anderzijds om het water af te voeren. Op plaatsen waar het water
moeilijker wegraakt, werden pompgemalen geïnstalleerd om deze gebieden te ontwateren. Voor het
minutieus regelen van het waterpeil werden sluizen, ebbedeuren, stuwen en schotbalken geïnstalleerd
op de waterlopen in de polders en op de heuvellandbeken.
De achteruitgang van migrerende vissoorten kan, zoals trouwens voor alle vissoorten, in de eerste plaats
toegeschreven worden aan de slechte waterkwaliteit, het verlies van structuurkenmerken en de
verregaande degeneratie van het biotoop in het algemeen en specifiek het paaibiotoop. Vlucht- en
ontwijkingsreacties naar bijrivieren, zijwaterlopen en grachten bij een tijdelijke verontreiniging van het
water zijn vaak onmogelijk vanwege kleppen en vertandingen. In de poldergebieden stelt het probleem
zich van de verlanding van de kleinere grachten, sloten en polderwaterlopen. Deze kleinere wateren
zijn bijzonder belangrijk als paai- en uitwijkplaats voor vissen en kunnen door vissen gebruikt worden
als verbindingsroute tussen verschillende aaneengrenzende gebieden. Een regelmatige ruiming van
deze (meestal private) grachten en polderwateren, vnl. bij de uitmonding waar plaatselijk
drempelvorming door slibophoping kan optreden, met aansluitend aandacht voor het plaatsen van
afrastering langs de aan de waterloop grenzende percelen (om afkalving van de oever door betreding
door grazend vee te vermijden), draagt bij tot het bevorderen van vismigraties en verhoogt bovendien de
komberging (waterberging) in poldergebieden.
Vismigraties vanuit zee stroomopwaarts naar het binneland worden verhinderd door het
zeesluizencomplex te Nieuwpoort. Glasaalmigraties worden door deze tijkeringsconstructies sterk
gehinderd. Eén op vier glasalen migreert voorbij de sluizen van het Iepersas en kan landinwaarts
migreren naar de opgroeigebieden in de polders (Denayer en Belpaire, 1992c), maar ook migraties van
brakwater vissoorten zoals bot, koornaarsvis en harder worden gehinderd. Het voorzien van technische
migratievoorzieningen, zoals vissluizen (Travade en Larinier, 1992 ; Larinier, 1992), hevelvispassages
(Kemper, 1991) enlof een migratiebevorderend bedieningsregime van deze zeesluis (Denayer en
Belpaire, 1992c) zullen bijdragen tot een ontsluiting van het waterlopenstelsel in het hinterland van de
IJzer voor vismigraties van en naar zee.
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Verscheidene polders begrenzen de IJzer (figuur 27). Op de rechteroever vinden we nabij Nieuwpoort
de Grote Westpolder. Vervolgens tot aan Diksmuide liggen de Polder van de Watering van VladsloAmbacht en de Polder Bethoosterse Broeken. Nog meer stroomopwaarts op de rechteroever ligt de
Zuid-IJzer Polder. De linkeroever van de IJzer wordt omzeggens helemaal ingenomen door de Polder
Noordwatering van Veurne.

Figuur 27 : Polders en Wateringen in het IJzerbekken (1 = Polder Noordwatering van Veume, 3 =

Grote Westpolder, 4 = Zuid-IJzer Polder, 7 = Polder van de Watering van Vladslo-Ambacht, 10

=

Polder De Moeren, 12 =Polder Bethoosterse Broeken).
Landinwaarts wordt vismigratie naar en van ingedijkte poldergebieden en op verstuwde beken en
vaarten verhinderd door voor vissen niet overbrugbare fysische barrières zoals schotten,
terugslagkleppen, schuiven, sluizen, stuwen, drempels en pompen. Door de afwezige of verstoorde
relatie van de rivier met de waterlopen in de uiterwaarden, met de ingedijkte polderwaterlopen en met
de gravitair uitmondende beken, vaarten en grachten gaan deze wateren als habitat voor sommige
vissoorten verloren en worden volledige hydrografische deelbekkens geïsoleerd. Naast het verbeteren
van het visbiotoop (waterkwaliteit, verbetering van structuurkenmerken, functionele bestemming,... ),
draagt het voor vissen, inzonderheid migrerende soorten, bereikbaar maken van ingepolderde gebieden
en bovenlopen bij tot een duurzame ontwikkeling van het aquatische biotoop. Hevelvispassages,
visvriendelijke inwateringssluizen en vispassages nabij stuwen zijn algemeen toepasbare technieken ter
bevordering van vismigratie.
Migrerende vissen lopen ernstige beschadigingen op wanneer zij op hun trekroute obstakels dienen te
passeren met bewegende onderdelen (vb. pompen) (Denayer en Belpaire, 1992a en b ; Germonpré,
1993). Dit aspect is ontegensprekelijk aan de orde in het kader van de palingproblematiek in het
IJzerbekken. Immers, de migrerende aal moet tijdens zijn weg naar zee op een aantal plaatsen voorbij
pompgemalen welke instaan voor de ontwatering van de poldergebieden. Juist de lengte van schieralen
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maakt hen gevoelig voor beschadigingen door de bladen van vb. schroefpompen. Rekening houdend
met deze schade kan de impact van pompgemalen, uitgerust met schroefpompen, vrij emstig genoemd
worden (Germonpré, 1993). Centrifugaal pompen en traagdraaiende vijzelpompgemalen veroorzaken
minder visschade en zijn visvriendelijker (Germonpré et al., 1994). Omwille van de waterbeheersing
situeren zich in het IJzerbekken nog een aantal fysische barrières die vismigraties belemmeren of
verhinderen en/of schade toebrengen aan de visstand (figuur 28) (Denayer en Belpaire, 1992a).
Afhankelijk van
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bevissingsintensiteit
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dat

een
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migrerende

schieraalpopulaties door visserij kan worden weggevangen.

Knelpunten in de Grote Westpolder.
Dit wateringgebied wordt voor een gedeelte ontwaterd in de achterhaven van Nieuwpoort, langsheen het
Nieuwbedelf, de Vladslovaart en de Kreek van Nieuwendamme.
De zeesluis bij de uitmonding van de Plassendale Vaart in het sluizencomplex "De Ganzepoot" en het
Gravensas te Nieuwpoort verhinderen in het vootjaarde optrek van glasaal naar de Plassendale Vaart
en de Kreek van Nieuwendamme. De sipbon onder St.-Joris sluis (200 mondergronds met grofrooster)
vormt een belemmering voor vismigraties (met uitzondering van paling) naar de Kreek van
Nieuwendamme. De uitwateringssluis van Nieuwendamme (500 m bezuiden de Ketsbrug) verhindert
glasaalmigraties naar de Grote Westpolder. De stuw op de uitmonding van het Reigersvliet in de
Vladslovaart belemmert glasaalmigraties.
Vismigraties (o.a. paling) naar en van ingepolderde gebieden worden belemmerd door de aanwezigheid
van pompgemalen. Op het Klein Bazelaargeleed bevindt zich een pompgemaal te Zevekote waardoor
het hydrografisch stelsel van het Bazelaargeleed volledig geïsoleerd wordt voor vismigraties vanuit het
Grootgel eed.
Het Grootgeleed wordt bemalen naar de Moerdijkvaart via het pompgemaal Moere. Te drastische
waterkwantiteitsbeheersing veroorzaakt lage waterpeilen in de bemalen waterlopen en verstoort de
visstand. Vismigraties tussen het Groot Geleed en de Moerdijkvaart worden verhinderd door dit
pompgemaal. Verbindingen tussen hoofdwaterlopen (vb. Groot Geleed) en zijgrachten zijn onvoldoende
ruim en diep ontworpen zodat vismigraties naar de kleinere zijwaterlopen (paaibiotoop, uitwijkplaats)
onmogelijk worden.
Drie pompgemalen ontwateren deelgebieden van de Grote Westpolder naar de Plassendale Vaart. Het
Hooteghemsgeleed wordt bemalen door het pompgemaal ter hoogte van Kalsijdebrug. Het leperleed
wordt bemalen door het pompstation ter hoogte van Slijpebrug, ten noorden van de Plassendale Vaart.
Het Sandersgeleed wordt bemalen door het gemaal ter hoogte van Slijpebrug, ten zuiden van de
Plassendale Vaart. Vismigraties uit deze ingepolderde gebieden worden door de aanwezigheid van de
pompgemalen verhinderd.
De stuwkleppen op de bovenlopen van de Moerdijkvaart en de Boorgonjevaart zijn een hinder voor
vismigraties naar paaigebieden op de bovenlopen van deze wateren. Het openstellen van de
migratieroute naar de waterpartijen op het militaire domein van Zedelgem valt te overwegen daar deze
wateren functioneel als broedstockreservoir en opgroeigebied voor het hydrografisch bekken van de
Boorgonjevaart en de Moerdijkvaart kunnen ingeschakeld worden.
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Figuur 28 : KnelpWtten voor vismigraties in het IJzerbekken (I : zeesluizen, 2 : siphon, 3 : sluisdeuren,

4 : schroefpompgemaal, 5 : vijzelpompgemaal, 6 : cenlrifugaalpompgemaal, 7 : ebbedeuren, 8 :
gronddam, 9 : waterinnamepWtt, 10 : vaste stuw, 11 : verstelbare stuw, 12 schotbalk of schuif, 13 :
terugslagkleppen).
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Knelpunten in de Polder van de Watering van Vladslo-Ambacht.
De Watering van Vladslo-Ambacht wordt ontwaterd langsheen de Vladslovaart, ook Zijdelingsgeleed
geheten, naar de Kreek van Nieuwendamme, en vervolgens via het Gravensas naar de achterhaven van
Nieuwpoort
De Vladslovaart staat in verbinding met de Kreek van Nieuwendamme, door een afleidingskanaal, dat
op 500 m bezuiden de Ketsbrug op voormelde Kreek vertakt. Op de plaats waar deze afleiding en de
Kreek samenvloeien, bevindt zich de uitwateringssluis van Nieuwendamme waarmee de lozing van het
overtollige water van de Grote Westpolder en van de Watering van Vladslo-Ambacht geregeld wordt. In
gesloten stand vormt deze sluis een migratiebarrière.
Op ruim 100 m ten zuiden van voormelde Ketsbrug bevindt zich een inlaatsluis, die het benedendeel
van de Vladslovaart met de Kreek verbindt. Deze sluis, bestaande uit drie schuiven, regelde bij droge
perioden de watervoorziening in de IJzer. Deze sluis hindert glasaalmigraties in het vooijaar. Het
aanbrengen van een glasaalpijp kan een oplossing bieden. Het verlaat op de Vladslovaart, met 3
schuiven, in Mannekensveerde (Zwarte Weg) vormt geen probleem voor vismigraties daar de schuiven
steeds geopend zijn.
Een belangrijke belemmering voor vismigraties in het algemeen, en voor de glasaal- en schieraaltrek in
het bijzonder, vormt het pompgemaal "De Zilveren Speye". Het pompgemaal, opgericht in het kader
van de ruilverkaveling "Spermalie", bevat twee centrifugaalpompen. Het pompgemaal brengt water van
het Lekedijkgeleed en van de Walevaart (Klein Walegeleed) naar een hoger niveau in de
Vijvermolenbeek, welke op die plaats overgaat in het Lekevaartje. Migratievoorzieningen voor paling,
in kombinatie met visafleidingssystemen voor de aanzuigopeningen van het gemaal, zal de negatieve
impact op vispopulaties reduceren.

Knelpunten in de Polder Bethoostene Broeken.
Op de rechteroever van de Handzamevaart tot aan de Eindsdijk bevindt zich de Polder van de Watering

van Vladslo-Ambacht. Op de linkeroever en ten oosten van de Eindsdijk ligt de Polder Bethoosterse
Broeken. Deze polder wordt ontwaterd naar de IJzer via de Handz.amevaart. Vanaf Werken krijgt de
Handzamevaart een meanderend verloop en gaat voorbij Handzame over in de Krekelbeek Het
behouden van het meanderend verloop van de Handzamevaart en de Krekelbeek dient nagestreefd te
worden zodat ecologisch waardevolle visbiotopen niet verloren gaan.
De stuwen op de Kasteelbeek bij Kortemark vonnen geen belemmering voor vismigraties vermits de
hoogteverschillen overbrugbaar zijn voor vissen. De Praatbeek en de Bombeek gaan via een sipbon
onder de Handzamevaart door en wateren af naar de Oude Gracht. Deze sipbons vonnen
belemmeringen voor vismigraties.
De ontwatering van de broekgebieden (o.a. Werkenbroek, Zarrenbroek, Esenbroek) in de
Handzamevallei geschiedt door bemaling met 2 pompgemalen, uitgerust met centrifugaal pompen en
een schuif voor gravitaire lozing. Eén pompgemaal bevindt zich op het Esenkanaal, het andere op de
Oude Gracht ter hoogte van Zarren. Bij vernieuwing van deze pompgemalen kan aandacht besteed
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worden aan het ontsluiten van deze broekgebieden voor vismigraties. De grootste belemmering voor
vismigraties en in bet algemeen voor de visstand in de Handzamevallei is de uiterst slechte
waterkwaliteit. Vooral in de zomer is de Handzamevaart sterk verontreinigd en is biologisch volledig
dood. Na sanering van de waterkwaliteit kunnen de ingepolderde gebieden terug in gravitaire
verbinding gesteld worden met de vaart. Het berstellen van hun functie als broekgebied en uiterwaarde
draagt bij tot een verhoging van de komberging in het hydrografisch bekken van de Handzamevallei en

zal bijdragen tot de waterkwantiteitsbeheersing op de IJzer.
Knelpunten in de Zuid-IJzer Polder.
De Zuid-IJzer Polder kan opgedeeld worden in verscheidene gebieden, met name de Zuidwatering van
Veurne, de Watering van Noordschote, de Watering van Merkern en de Watering van Woumen.
De Zuidwatering van Veurne strekt zich uit over het grondgebied van de gemeenten Roesbrugge,
Haringe, Proven, Krombeke, Stavele, Beveren, Westvleteren, Oostvleteren en Reninge. De afwatering
vindt gravitair plaats in de IJzer door middel van een dertigtal sloten, waarvan de voornaamste zijn : de
Poperingse Vaart, de Haringse Beek, de Kernmeibeek en de Boezingegracht
Op de Haringse Beek vormt de waterkwaliteit het grootste probleem voor de visstand in het algemeen

en voor vismigraties in het bijzonder. De beweegbare stuw bij de uitmonding van de Poperingse Vaart
in de IJzer is een migratiebarrière, niet zozeer voor paling, maar wel voor andere vissoorten. Bij de
uitmonding van de Heidebeek in de Poperingse Vaart bevinden zich twee ijzeren terugslagkleppen. Als
zijbeek van de Poperingse Vaart biedt de Heidebeek paaigelegenheid voor vissen en voorziet in een
uitwijkmogelijkbeid wanneer de waterkwaliteit op de Poperingse Vaart te wensen overlaat. Ter
ontsluiting van het deelbekken van de Heidebeek dient bet aanbrengen van vismigratiemogelijkheden
bestudeerd te worden. Terugslagkleppen in het algemeen welke ten behoeve van de waterbeheersing
veelvuldig worden toegepast beperken de mogelijkheden voor vismigraties.
Ter hoogte van Elzendamme bevindt zich een vroegere meander van de IJzer. De verbinding tussen de
IJzer en deze meander is sterk verland. Door het uitbaggeren van een verbindingssleuf en bet voorzien
van een voldoende ruime verbindingskoker naar de IJzer, kan deze meander functioneel ingeschakeld
worden als paaibiotoop voor vissen. De Dode IJzer te Roesbrugge-Haringe, eveneens een vroegere
meander van de IJzer, werd reeds verruimd en opengemaakt.
De afwatering van de Watering van Noordsebate naar de IJzer geschiedt via de Kernrnelbeek, de
Ieperlee en Martjesvaart. Op de Ieperlee ter hoogte van Noordsebate bevindt zich een schotbalk. Na
sanering van de waterkwaliteit zal deze schotbalk vismigraties verhinderen. De vismigratie tussen de
Kernmeibeek (benedenloop) en de Landdijkgracht wordt verhinderd door twee terugslagkleppen. Op
Martjesvaart, ter hoogte van Merkem, bevinden zich twee kunststokkleppen op afwateringen van de
broekgebieden van de Honderd Gemeten en naar de Lobeek Deze kleppen vormen geen belemmering
voor palingmigraties. In het voor- en najaar (glasaaloptrek en schieraalmigratie) bij voldoende
waterafvoer, staan deze kleppen open en laten palingmigraties toe. Nochtans heeft de inpoldering door
het aanbrengen van terugslagkleppen een nadelige impact op vispopulaties vermits tijdens
droogteperioden de afgesloten en ingepolderde waterlopen droog kunnen komen te staan en de kleppen
vismigraties terug naar de diepere hoofdwaterloop buiten het poldergebied verhinderen.
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Op het deel van de Kernmeibeek behorende tot een waterloop van eerste kategorie, bevindt zich ter

hoogte van Bemanisplas brug een beweegbare stuw. Verder stroomopwaarts (deel waterloop Ie
kategorie, tot baan Veurne -leper) komen nog vier vaste stuwen met schotbalken voor. Op het deel
waar de Kernmeibeek een waterloop van lle kategorie is, bevinden zich nog zes kleinere stuwen met
kleppen. Deze waterbeheersingsinfrastructuur isoleert de bovenloop van de Kernmeibeek volledig en
sluit alle vismigraties stroomopwaarts uit (Germonpré et al., 1993).
De Watering van Merkern en de Watering van Woumen strekken zich voornamelijk uit over het
grondgebied van de gemeenten Woumen en Merkem. De afwatering vindt plaats in de IJzer, deels
gravitair, deels door bemaling met schroefpompen in het pompgemaal op de Stenensluisvaart Dit
pompgemaal bevindt zich op de hoofdmigratieroute van paling uit het Blankaartbekken en veroorzaakt
omzeggens totale sterfte bij de uit het gebied wegtrekkende schieralen. De vroegere ebbedeuren
(Stenensluisvaart)

en

gravitaire

afwateringen

(Houtensluisvaart,

Engelendelft!Martjesvaart,

Engelendelftlleperkanaal) zijn niet meer functioneel en werden door gronddammen afgesloten.
Vismigraties van en naar het ingepolderde Blankaartbekken worden hierdoor sterk gehinderd. Binnen
het Blankaartbekken worden vismigraties gehinderd door o.a. de schotbalken op de Stenensluisvaart ter
hoogte van de Noordkantvaart.
De Woumenbroeken staan in verbinding met de IJzer via de Walevaart. Twee kleppen nabij de
uitmonding, alsook twee schotten op de vaart verhinderen vismigratie van en naar de vaart en naar de
broekgebieden.
De waterinnamepunten van het W.P.C. De Blankaart, zowel op de IJzer als op de polderwaterlopen zijn
problematisch, daar met de stroming meetrekkende schieraal hier verkeerdelijk polderinwaarts zal
migreren, richting spaarbekken. Verreycken et al. (1990) bestudeerden de vispopulaties van het W.P.C.
De Blankaart en vermelden dat een aantal vissoorten uit het buitenwater langs de roosters het
spaarbekken binnenkomen. Het aanbrengen van visweringen, zowel vóór de hevelpomp (Reningebrug),
voor de schuiven op het trekkanaal uit de IJzer en op de aftakking van de Stenensluisvaart, kan beletten
dat schieraal de verkeerde stroming volgt bij waterinname door het W.P.C.. Bij de complexe situatie
van de waterinname van en de waterafvoer rond het Spaarbekken (schotten en afwatering van de
Merkernbroeken via het ringkanaal rond het Spaarbekken) dienen de vismigratiemogelijkheden
gevrijwaard en de visinname gereduceerd te worden.
Knelpunten in de Polder van de Noordwatering van Veume.
De Noordwatering van Veurne bestrijkt een oppervlakte van 26.336 ha .. Alnaargelang de hoogteligging
en de helling van de bodem kunnen in deze polder verschillende gebieden beschouwd worden.
Het gebied ten noorden van de Duinkerke Vaart wordt voornamelijk gravitair ontwaterd via het
Langgeleed en de Oude Veuroevaart naar de voorhaven van Nieuwpoort.
De bemaling van de twee gebieden ten oosten van de Lovaart gebeurt via vijzelgemalen.
Het gebied ten westen van Veurne en de Lovaart tot aan de Franse grens wordt voor de ontwatering
onderverdeeld in verschillende deelgebieden :
1) Een gedeelte watert gravitair af naar Frankrijk via de Ringsloot rond de Moeren en via de
Bergenvaart.
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2) Een deel wordt ontwaterd door bemaling met centrifugaal pompen naar de Bergenvaart en de
Ringsloot rond de Moeren.
3) Een deel wordt bemalen met vijzelpompen naar de Lovaart.
4) Een deel watert gravitair af naar Nieuwpoort, hoofdzakelijk via de Steengracht, de Kromme Gracht
en de St-Machuitsbeek: welke met duikers onder de Lovaart doorgaan. De sluizen van de vroegere
afwatering van de Steengracht en van de Slopgatvaart naar de Lovaart vormen geen ernstige
belemmering voor vismigraties.
De afvoer van het overtollige water van het gebied begrensd door de Duinkerke Vaart, de Lovaart en de
Uzer gebeurt via een netwerk van polderwaterlopen waarin drie grote gebieden kunnen onderscheiden
worden. Een eerste gebied wordt ontwaterd via de Proostdijkvaart, de Kromme Gracht en de
Bommelaere Vaart welke aansluiten op de Koolhofvaart. Op de Koolhofvaart bevindt zich 1
terugslagklep naar een zijwaterloop. Op de Proostdijkvaart bevinden zich twee dergelijke
terugslagkleppen naar zijwaterlopen. Op de Bommelaere Vaart bevinden zich twee stuwkleppen
waarvan één ter hoogte van de uitmonding in de Proostdijkvaart. Op de Kromme Gracht bevindt zich
ter hoogte van de kontergracht van het Lokanaal een terugslagklep en een pompgemaal. Dit
pompgemaal verhindert vismigraties van en naar het ingepolderde gebied.
Een tweede gebied wordt ontwaterd via de Oude A-Vaart en de Venepevaart.
Als laatste heeft men het gebied dat ontwaterd wordt via de Slopgatvaart welke aansluit op de Grote
Beverdijk en via de Noordvaart uitkomt bij het centraal pompgemaal te Nieuwpoort. Dit centraal
pompgemaal, gesitueerd op de samenloop van de Koolhofvaart en de Noordvaart, is uitgerust met
centrifugaal pompen en staat in voor de ontwatering van het grootste deel van de Noordwatering van
Veurne. Voor migrerende vissen, in het bijzonder paling, vormt dit pompgemaal een niet te vermijden
zeer schadelijke belemmering.
Een klein gebied ten Noorden van RaiDskapelle wordt bemalen met een vijzelpompgemaal met
uitwatering naar de Noordvaart.
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5. De Hengelsport op de openbare wateren in het IJzerbekken.
5.1. Visrechten in het studiegebied.

De hengelsportreglementering in Vlaanderen ligt veiVat in de wetgeving op de riviervisserij van 1 juli
1954, gewijzigd en aangevuld bij de wetten van 10 juli 1957 en 1 april 1977, en het besluit van de
Vlaamse Executieve van 20 mei 1992. Deze wetten en besluiten zijn van toepassing op de openbare
binnenwateren in het Uzerbekken. Alsdusdanig zijn te beschouwen : de bevaarbare waterlopen
(kanalen, rivieren, vaarten) en de openbare waterlopen van Ie, 2e en 3e categorie, alsmede (private)
wateren, die in open verbinding met de betrokken waterlopen staan (WVT, 1991).
In beginsel berust het visrecht bij de eigenaar van het water. Via verhuur van het visrecht kunnen
watereigenaars het visrecht uitgeven aan derden. Het beheer over de visstand behoort toe aan de
rechthebbende watereigenaar. Heeft de eigenaar het visrecht verhuurd, dan heeft de huurder de
verantwoordelijkheid voor de visstand en de bevoegdheid actief (=direct via afvissing of uitzet) dan wel
passief (=indirect via regelgeving, werken) hierop invloed uit te oefenen.
Als regel geldt dat in wateren waar de Staat het visrecht heeft (zijnde de als bevaarbaar of vlotbaar
gerangschikte waterwegen, waarvan het onderhoud ten laste is van de Staat), het lijnvissen geoorloofd
is mits een publiekrechtelijk visverlof. In wateren toebehorende aan private personen of waterlopen
waar de oevereigenaars (onbevaarbare of niet-vlotbare waterlopen) of een polderbestuur (kreken en
kunstmatige waterwegen waarvan het onderhoud ten laste valt van de Polders en Wateringen) het
visrecht bezitten, moet de hengelaar naast een visverlof ook over de toelating van de visrechthouder
beschikken. Een visverlof alleen volstaat indien het visrecht door de provinciale visserijcommissie
wordt afgehuurd van de visrechthouder (WVT, 1991).
In het IJzerbekken mag met een staatsvisverlof gevist worden op de bevaarbare waterlopen waarvan het

onderhoud ten laste is van de staat (Kanaal Nieuwpoort-Duinkerke, kanaal Nieuwpoort-Plassendale, de
IJzer, de Bergenvaart, de Lovaart, het Ieperkanaal, het Afleidingskanaal van Veurne-Ambacht).
Het visrecht op de onbevaarbare waterlopen van eerste. tweede en derde categorie behoort toe aan de
oevereigenaars of erfpachter. Om er te vissen is, naast het staatsvisverlof, een bijkomende toestemming
van de visrechthouder nodig.
Het visrecht op polderwaterlopen behoort toe aan de eigenaar van de bedding, i.c. het polderbestuur.
Een bijkomende toestemming van de eigenaar, naast een staatsvisverlof, is nodig om er te vissen (o.a.
Polder De Moeren en Polder Bethoosterse Broeken).
In de Zuid-IJzer polder wordt het visrecht op de Stenensluisvaart en de Kerkevaart door de polder

particulier verhuurd. Op het gedeelte eerste categorie van de Stenensluisvaart wordt dit visrecht echter
onrechtmatig particulier verhuurd.
Het visrecht op de waterlopen van de Polder Noordwatering van Veurne, op de polderwaterlopen in de
Polder Vladslo-Ambacht en op het Grootgeleed te Gistel wordt gehuurd door de Provinciale
Visserijcommissie West-Vlaanderen. Alle hengelaars, in het bezit van een gewoon staatsvisverlof,
kunnen in deze polderwaterlopen hengelen op volgende voorwaarden :
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1. bij het verlaten van de openbare weg is steeds de voorafgaande schriftelijke toelating vereist van de

oevereigenaars,
2. er mag enkel gehengeld worden vanaf de oever d.w.z. dat het verboden is te hengelen vanop een
vaartuig, een vlot, staketsel of elk ander voorwerp dat de normale waterafvoer kan hinderen. Alle
private vaartuigen, vlotten en andere voorwerpen die gebruikt werden bij het vissen moeten uit de
waterlopen verwijderd worden,
3. het is verboden te vissen met het kruisnet in deze waterlopen.
Behoudens de vereiste van een visvergunning, wordt het hengelen door toepassing van de wet op de
riviervisserij onderworpen aan een reeks bepalingen die vooral verband houden met de zorg voor de
visstand of appeleren aan een weidelijke vangstethiek Belangrijk in dit verband is o.m. het hanteren
van een sluitingstijd, zijnde 45 dagen gedurende de paaiperiode voor vissen in het voorjaar, gedurende
dewelke het hengelen verboden is. Voor het behouden van een goed uitgebouwde visstand op de
openbare wateren worden bovendien voor een aantal vissoorten minimum maten ingesteld.
Ondermaatse vissen, alsook door de wet beschermde vissoorten, dienen wanneer ze worden gevangen
onmiddelijk teruggezet te worden in het water. Andere bepalingen betreffen de visserij in de nabijheid
van kunstwerken, de nachtvisserij en de bescherming van paaiplaatsen.
Specifieke bepalingen in de wet met betrekking tot het IJzerbekken zijn :
-Tijdens de gesloten tijd van 16 april tot 31 mei mag wel met de handlijn gevist worden op de IJzer.
-Met fuiken (één opening van 3 cm, zonder vleugels, maaswijdte tot 1 cm) mag gevist worden in de
niet bevaarbare wateren van West-Vlaanderen. Met de fuik (max. 4 stuks) mag echter alleen paling
gevangen worden.
- Met het kruisnet (maaswijdte l cm) mag gevist worden in de niet bevaarbare wateren van WestVlaanderen, behalve in de wateren gehuurd door de visserijcommissie van West-Vlaanderen. Met het
kruisnet mag alleen paling gevangen worden.
Het hengelen op gemeentelijke, provinciale en private viswateren is onderworpen aan een bijzondere
vergunning. Deze hengelwaters die buiten de toepassing van de wet op de riviervisserij vallen, zijn
meestal onderworpen aan specifieke privaatrechtelijke reglementeringen. In het provinciale domein "De
Palingbeek" te Ieper vb. is een bijkomende provinciale visvergunning nodig. Hengelen op de
stadswateren van Ieper is gekoppeld aan een aanvullend stedelijk visverlof.
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5.2. Het visstandbeheer in het IJzerbekken.
Visstandbeheer kan in de ruimste en meest algemene zin omschreven worden als het nastreven van een
ecologisch gezonde, gediversi:fieerde en zichzelf reproducerende visstand welke aansluit bij een
welbepaald biotoop met zijn specifieke fysico-chemische en ecologische condities. In de practijk
betekent planmatig visstandbeheer het geheel van alle activiteiten en maatregelen die erop gericht zijn
om binnen de mogelijkheden die een bepaald water biedt, een visstand te handhaven of tot stand te
brengen die zoveel mogelijk voldoet aan de wensen van de belanghebbenden.
In paragraaf 1.5.1. werd aangegeven dat de verantwoordelijkheid voor de visstand alleen kan worden
ontleend aan het feit dat men visrechthebbende is. In de practijk ligt de verantwoordelijkheid voor de
visstand en het beheer bij de eigenaar of huurder van het visrecht. Op de openbare wateren in het
studiegebied is dit visrecht onderworpen aan een aantal algemene (visserijwetgeving) en specifieke
bepalingen (huurvoorwaarden Provinciale Visserijcommissie). Met de politie, de bewaking en het
behoud (beheer) van de visstand in de openbare wateren is de Dienst Waters en Bossen (Bestuur
Natuurbehoud en -ontwikkeling) belast. De provinciale visserijcommissie heeft tot taak de inspanningen
van plaatselijke of gewestelijke vissersverenigingen te coördineren om tot een gemeenschappelijk
optreden te komen in het belang van de visvangst en de visteelt, voorstellen te doen voor, met
inachtname van de ministeriële onderrichtingen, en uitvoering te geven aan maatregelen, die dienstig
kunnen zijn om de productiviteit van de waterlopen te verhogen, met name door aangepaste bepotingen,
door het voortbrengen van pootvis en het uitvoeren van werken. Naast de administratieve en
wetgevende regels treffen visrechthebbenden, hengelsportorganisaties, openbare diensten en de
provinciale visserijcommissie tal van maatregelen welke kaderen in het beheer van de visbestanden in
het hydrografisch bekken van de Uzer.
Het visstandbeheer wordt sinds de zeventiger jaren onvermijdelijk geconfronteerd met een situatie van
slechte waterkwaliteit en een stelselmatige degeneratie van het visserijbiologische biotoop met als
resultaat een drastische achteruitgang van het visbestand op de openbare wateren. Onderworpen aan
deze omstandigheden zagen visstandbeheerders zich noodgedwongen verplicht tot het voeren van een
eerder pragmatisch visstandbeheer ("schade beperken en redden wat nog te redden valt"), aangevuld
met een herbepotingsbeleid om in extremisch toch nog tegemoet te komen aan de verlangens van de
hengelsporter.
In aansluiting bij recent opgestarte saneringsprogramma's (MINA-plan) wordt het sinds enkele jaren

mogelijk een progressiever beleid te voeren waarbij via een planmatig visstandbeheer een duurzaam
herstel van de visstand en het visserijbiologisch biotoop nagestreefd wordt (tabel20). Aansluitend bij dit
beleid zal de herbepotingspolitiek (cfr. 1.5.3.) in evenwicht worden gebracht met inspanningen op het
vlak van de sanering van de waterkwaliteit en de biotoopontwikkeling. Het duurzaam verbeteren en
optimaliseren van de visserijbiologische basisbiotoopvereisten vereist van visstandbeheerders invloed uit
te oefenen op zaken, die mede bepalend zijn voor het handhaven en ontwikkelen van een duurzaam en
natuurlijk visbestand. Momenteel richt het visstandbeheer in het Uzerbekken zich op de integrale
uitbouw van het visserijbiologisch biotoop waarbij gestreefd wordt via een planmatig aanpak een zo
natuurlijk mogelijke toestand (semi-natuurlijk) in te stellen. Een dergelijk beleid vereist overleg en visie
rond aspecten als de waterhuishouding, de sanering van de waterkwaliteit, de vormgeving en inrichting
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van het water (natuurontwikkeling), alsmede het onderhoud van wateren, waarvoor andere instanties
(waterbeheerders) de verantwoordelijkheid dragen, het natuurbehoud en het bodemgebruik (vb.
landbouw). Via voorlichting, sensibilisering en onderzoeksTapporten wordt de toestand van het
visserijbiologisch biotoop en het belang van de visserij steeds onder ogen van derden gebracht als
constructieve uitnodiging om de gewenste maatregelen gerealiseerd te krijgen, in het belang van de
visstand.
Tabel 20 : Schematische voorstelling van de werkingswijze en de doelstelling van het planmatig
visstandbeheer op de waterlopen in Uzerbekken.

OMSCHRIJVING
Inventarisatie

Biologisch/ekologisch basisinformatie verzamelen
- abiotisch : typologiestudies van diverse watertypen
waterkwaliteit
waterkwantiteitsbeheer
- biotisch

floristische inventarisatie
invertebraten inventarisatie
faunistische inventarisatie (visstandanalyse)

- knelpuntenanalyse
DoelsteUing

Visserijbiologische normdoelstelling
Ekologische normdoelstelling
Streefbeelden opmaken

Implementatie

Op niveau van afzonderlijke wateren en i.r.t. het watertype

integraal waterbeheer via rivierbekkenbeleid
- saneren van de waterkwaliteit
- voeren van een geïntegreerd en rationeel waterkwantiteitsbeheer
- sanering, herstel en -ontwikkeling van biotoopstructuren
-planmatig en actiefbiologisch visstandbeheer
Juridische onderbouwing
Evaluatie

Verhoging van de biologische en ekologische natuurlijkheid
Bevordering van de biodiversiteit (floristisch en faunistisch)
Toetsing van de biotoopkwaliteit, structurele diversiteit
Toetsing saneringsmaatregelen met terugkoppeling en bijsturing
van implementatiefaze

Resultaten

Duurzame UITBOUW en ONTWIKKELING van het

AQUATISCHE BIOTOOP
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Momenteel kunnen de hoofdaccenten van het visstandbeheer omschreven worden als :
- het bevorderenen/ofbehouden van de visstand, desnoods via herbepotingen,
- het initiëren en!of mede financieren van biotoopherstel en -ontwikkeling,
- het initiëren van de aanleg van vispassages,
- het ijveren voor het openstellen van oude rivierarmen,
- het opvolgen, het bestuderen en het adviseren bij saneringsprogramma's voor de waterkwaliteit,
- het optreden bij vissterfte ten gevolge van waterverontreiniging,
- het monitoren van de visstand in relatie tot de waterkwaliteit,
- het uitvoeren van visreddingen bij waterbeheersingswerken,
- het organiseren van hengelvangstregistraties en visbestandopnames met het oog op het bekomen van
inzicht in de visstand,
- het verwerven van visrechten.
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5.3. Visuitzettingen.
Om de visstand op peil te houden en het hengelen aan te moedigen werden en worden herbepotingen

uitgevoerd. Voor deze visuitzettingen komen doorgaans bekende hengelwateren in aanmerking.
De jaarlijkse herbepotingen weerspiegelen enerzijds het belang van een bepaald water als iets drukker
bezocht hengelwater, anderzijds zijn de bepotingen een vingerwijzing voor de degeneratie en het
verminderde potentieel van het biotoop om een zichzelf in stand houdend visbestand te onderhouden.
Immers, waterlopen met een niet verstoord biodynamisch patroon treden zelf-regulerend op t.a.v. de
visstand en behoeven derhalve minder of geen bepotingen. Hierbij weze ook aangestipt dat
herbepotingen noodzakelijk kunnen zijn om het visbestand na massale vissterfte opnieuw te herstellen.

In het IJzerbekken worden volgende openbare wateren nog regelrnatig bepoot : de IJzer, het
Grootgeleed, het Kanaal Ieper-IJzer, de Plassendalevaart, Duinkerkevaart en de Bergenvaart. Omwille
van de slechte waterkwaliteit worden de laatste jaren geen herbepotingen uitgevoerd op de
Bourgognevaart, de Moerdijkvaart, het Baezelaarsgeleed en de Lovaart.
Herbepotingsplan en bepotingsnormen.
De visuitzettingen heden ten dage gebeuren volgens een jaarlijks opgesteld herbepotingsplan per
provincie. Deze herbepotingsplannen hebben als doel het visbestand in de Vlaamse openbare viswaters
zo optimaal mogelijk te maken of te houden. Dit kan in de eerste plaats door het oordeelkundig
uitzetten van pootvis, maar ook door op die plaatsen waar een evenwicht bestaat, geen vissoorten uit te
zetten.
De visuitzettingen gebeuren volgens bepotingsnormen of zijn bij voorkeur ondersteund en verantwoord
door een wetenschappelijke visstandevaluatie. Bepotingsnormen zijn richtwaarden die erover waken dat
de bepotingen een maximale efficiëntie hebben.
Coussement (1990) geeft in "Praktisch visstandsbeheer" volgende normen weer voor intensief beviste
wateren. Al de waarden zijn uitgedrukt in kilogram of aantallen (stuks) per hectare per jaar.
Bepoting met niet-roofvis mag maxirnaallOO à 125 kg zijn.
Paling als glasaal mag worden uitgezet a ratio van 0.5 tot 1 kg per ha, pootaal daarentegen aan 15 tot
25 kg/ha (5 kg volgens richtlijn van AMINAL, 1990).
Aangezien karper weinig of geen rekruteringscapaciteiten heeft kan er 50 à 75 kg twee- of drie-jarige
karperbepoot worden (5 à 10 kg/ha volgens richtlijn AMINAL, 1990).
Soorten met mogelijkheid tot hoge natuurlijke rekrutering zoals voorn, zeelt en brasem worden uitgezet
aan 10 tot 20 kg/ha alnaargelang een lagere of hogere hengeldruk op een bepaald water (respectievelijk
5 à 10 kg volgens de AMINAL richtlijn van 1990).
Bij de roofvissoorten wordt voorgesteld om 50 à 150 stuks voorgestrekte snoek (van 6 weken) per
hectare uit te zetten. Op wateren zonder natuurlijke rekrutering wordt dit 200 à 250 stuks.

In troebele waters met weinig of geen waterplanten wordt best geen snoek uitgezet vermits de
overlevingskansen veel te klein zijn. Hier kan snoekbaars uitgezet worden, bij een eerste introductie ca.
200 stuks éénjarige snoekbaars (SB 1) per ha en in vervolguitzettingen ongeveer 100 stuks SB 1 per ha.
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Baars wordt best niet uitgezet daar deze soort een zeer hoge recruteringscapaciteit heeft en zichzelf
gemakkelijk in stand houdt, tenzij na volledige vissterfles of in nieuwe waters.
In de studie naar de overleving van pootvis in het Vlaamse Gewest worden de gehanteerde
herbepotingsnormen en -plannen vermeld, wordt gewezen op het matige rendement van deze
bepotingen en worden suggesties geformuleerd om tot een efficiënter herbepotingsbeleid te komen
(Verreycken et al., De Charleroy et al. en De Charleroy et al., 1993).

De herbepoting van wateren in het IJzcrbekken.
Om het sportvisbestand en het roofvisbestand in de voornaamste waterlopen op peil te houden werd in
1990 en 1991 door de Provinciale Visserijcommissic van West-Vlaanderen respectievelijk 2.631.790,Bef. (58.5% van het werkingsbudget) en 2.536.262,- Bef. (56.3% van het werkingsbudget) aan
herbepotingen van Westvlaamse viswaters besteed (Verreycken et al. , 1993). De laatste jaren werd het
procentueel aandeel van de bepotingen ten opzichte van het totale werkingsbudget teruggeschroefd ten
voordele van werken welke de visserijbiologische biotoopontwikkeling bevorderen (figuur 29 en 30).
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Figuur 29 : Het budget besteed aan biotoopontwikkelingswerken en herbepotingen door de Provinciale
Visserijcommissie West-Vlaanderen.
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Bepotingen PVC W.-VIaanderen
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Figuur JO : Het procentueel aandeel van het herbepotingsbudget ten opzichte van het totaal
werkingsbudget in de provincie West-Vlaanderen.

In West-Vlaanderen werd in 1990 71.8% van het herbcpotingsbudget besteed aan de uitzetting van
voorn, 4.8% aan zeelt en 23.4% aan andere soorten, in hoofdzaak paling, karper en baars. In 199I werd
50.4% van het herbepotingsbudget besteed aan voorn, 12% aan winde, 6.5% aan zeelt en 31.1% aan
andere soorten (paling, karper en baars).
Een overzicht van de jaarlijkse visuitzettingen vanaf 1989 in de waterlopen van het IJzerbekken wordt
gegeven in tabellen 21 tot 24. De bepotingsplannen worden opgesteld door en besproken in de
Provinciale Visserijcornrnissie, volgens de normen opgesteld door

de Zoetwatervisserijdienst van

Waters en Bossen (Bestuur Natuurbehoud en -ontwikkeling, AMINAL), en in overleg met het Instituut
voor Bosbouw en Wildbeheer al dan niet goedgekeurd door het Centraal Comité van het Visserijfonds.
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Tabel 21 : Visuitzettingen (periode 1989-1992) in de waterlopen op het grondgebied van de Grote
Westpolder.
Grootgeleed
Soort
Voorn

Maat

1989

(cm)

stuks

1990
kg

stuks

1991
kg

8/12

stuks

1992
kg

stuks

4095

5000

12/17

3333

1040

1000

Zeelt

10/18

347

2000

10000

Paling

20/25/kg

kg

50

20/30/kg

50

45

Plassendale Vaart
Soort
Voorn

Maat

1989

(cm)

stuks

kg

8/12

stuks

1991
kg

30000

12/17

10000

Brasem

10/16

18000

Winde

8/12

stuks

1992
kg

30000

200

10/20
Kroes-

1990

stuks

kg

30000

1234

300
170

10/18

karper
Paling

200

20/25/kg

200

20/30/kg

Tabel22 · Visuitzettingen op de Uzer (Stavele-Roesbrugge) (periode 1989-1992)
Soort
Voorn

Maat

1989

(cm)

stuks

kg

stuks

kg

stuks

8/12

4300

12/17

3500

Brasem

10/16

Zeelt

10/18

Snoek

6-W
20/40

Baars

8/10

Paling

15/20/kg
20/25/kg
20/30/kg

1992

1991

1990

kg

stuks

kg

3000
3848
3000
50
5000
297
350
200

200
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Tabel 23 : Visuitzettingen (periode 1988-1992) in waterlopen op het grondgebied van de Polder
Noordwatering van Veurne.
Duinkerke Vaart
Soort
Voorn

Maat

1989

(cm)

stuks

8/12

18390

1990
kg

stuks

1991
kg

40500

stuks

1992
kg

31000

stuks

kg

50000

12/17
Brasem

+16

Zeelt

10/18

375

300

Kroes-

300

karper
Snoek

20/40

Baars

8/10

Paling

glasaal

32
17000

10000
25

132

15/20/kg

250

20/25/kg

200

20/30/kg

300

400

Bergenvaart
Soort
Voorn

Maat

1989

(cm)

stuks

1990
kg

stuks

1991
kg

stuks

1992
kg

stuks

kg

8/12
12/17

Brasem

10/16

Zeelt

10/18

2200
5000

Kroeskarper
Snoek

20/40

Baars

10/16

Paling

glasaal
15/20/kg

2000

10
66

20/25/kg
20/30/kg

2000
100

200
100

100
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Tabel 24 : Visuitzettingen (periode 1988-1992) in de waterlopen op het grondgebied van de ZuidIJzerpolder.
leperkanaal

Soort
Voorn

Maat

1989

(cm)

stuks

8/12

8000

5014

12/17

15245

30350

Brasem

+16

Zeelt

10/18

kg

1990
stuks

kg

1991
stuks

1992
kg

stuks

kg

20000
15000
200

2000

3000

6000

Kroeskarper
Snoek

6-W

1500

20/40
Baars

10/16

Paling

glasaal

150
300

15/20/kg
20/25/kg

100

250

250

200

20/30/kg

5.4. De bevissing in het IJzerbekken.
De belangrijkste openbare hengelwaters in het IJzerbekken zijn : het Afleidingskanaal Veume-Ambacht
(3 km), de Bergenvaart (11 km), de Bourgogne Vaart (1 km), het Grootgeleed (8 km), de Grote
Beverdijk (22 km), de IJzer (43 km), het Kanaal Nieuwpoort-Duinkerke (19 km), het Kanaal Ieper-IJzer
(16 km), het Kanaal Nieuwpoort-Plassendale (21 km), de Koolhofvaart (7 km), de Kreek van
Nieuwendamme (4 km), de Lovaart (14 km) en de Moerdijkvaart (8 km).
De polderwaterlopen van tweede en derde categorie in de poldergebieden waar de Provinciale
Visserijcommissie het visrecht afhuurt (Polder Noordwatering van Veume, Polder Vladslo-Ambacht)
kunnen eveneens tot de openbare hengelwaters worden gerekend.
Mgaande op tellingen (W.V. T., 1991) en terreinregistraties door de visserijdienst van Waters en Bossen
schijnen hengelsporters (lijnvissers) een uitgesproken voorkeur te hebben voor het Kanaal NieuwpoortPlassendale en het Kanaal leper-IJzer. In mindere mate prefereren hengelaars het Kanaal NieuwpoortDuinkerke, de Kreek van NieuwendamiDe en de kleinere vaarten en polderwaterlopen in het
studiegebied. Regelmatig worden hengelaars geregistreerd op de KoolhofVaart (Koolhofput), de
Bommelarevaart, de Proostdijkvaart, de Steengracht, de Grote Beverdijk, de Lovaart en de
polderwaterlopen in de nabijheid van de Lovaart. Langs de IJzer wordt door hengelaars op gemakkelijk
bereikbare plaatsen gevist van Nieuwpoort tot de uitmonding van de Poperingse Vaart en op de
bovenloop ter hoogte van Roesbrugge.
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In 1992 bedraagt het aantal afgeleverde visverloven in het IJzerbekken 6.1% van de totaal in het
Vlaamse Gewest afgeleverde visverloven. In West-Vlaanderen laat het aantal afgeleverde visverloven
een sterke daling (-28.5%) zien in de periode van 1983 tot 1989 (Permanne en Coussement, 1989). Ten
opzichte van 1989 is in 1992 terug een toename van de aflevering van visverloven waar te nemen
(+11.8%). Nochtans werd nog steeds niet het niveau van 1983 bereikt (-20.1%) (tabel25).
Anno 1992 kunnen als redenen voor de achteruitgang van het hengelen op openbare waterlopen
aangegeven worden :
- de aanhoudende slechte waterkwaliteit op het merendeel van de oppervlaktewateren, resulterend in
een gedegenereerd en minder attractiefvisbestand voor de hengelsporter,
-

de

slechte bereikbaarheid

(verkeersverbod trekwegen,

ontbrekende

parkeermogelijkheden,

toegangsverbod door oevereigenaars) en bevisbaarbeid (te steile oevertaluds, te hoge oeverdiepte,
intensieve bevaring) van waterlopen,
- de beperkingen op sommige visserijtechnieken (o.a. kruisnetvisserij) met een terugval van de
palingvisserij,
- een sterke groei van het zee- en strandhengelen waarvoor geen visverlof vereist is,
- de opkomst van het hengelen op private wateren met hogere vangsten en betere faciliteiten voor
hengelsporters.
Stimulerend voor de hengelsport is :
- het invoeren van het jeugdvisverlof waardoor de jeugdrekrutering voor de hengelsport toegenomen is,
- de plaatselijke en sporadische verbetering van de waterkwaliteit als resultaat van opgestarte
saneringsprogramma's,
- de geleidelijke implementatie van milieutechniek bij waterbeheersingswerken ter verbetering van het
visseriJbiologisch biotoop.

Tabel25 : De evolutie van het aantal in West-Vlaanderen afgeleverde visverloven van 1983 tot 1992 en
het wijzigingspercentage ten opzichte van vorige perioden
Jaar
Jeugdvisverlof ( 100,-)
Visverlof (350,-)
Visverlof ( 1000,-)
Visverlof (1400,-)
Totaal
%wijziging tg 1983
% wijziging tg 1986
% wijziging tg 1989

1983

25.272

-

1986

21.391
35
920
22.346
-11.5%

-

1989

-

17.502
51
516
18.069
-28.5%
-19.1%

-

1992
1.753
17.873

578
20.204
-20.1%
-9.6%
+11.8%
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Tabel 26 : Evolutie van de afgeleverde visverloven in het IJzerbekken in 1986, 1989 en 1992 met per
gemeente de verandering van de afgeleverde visverloven in percentage t.o.v. 1986 (Vlamertinge
cesorteert onder Ieper, Alveringem onder Lo-Reninge, Watou en Reningelst onder Poperinge,
Wijtschate onder Heuvelland)
Fusie2emeente
De Panne
Diksmuide
Gistel
Heuvelland
Hooglede
Houthulst
Ieper
Koekeiare
Koksijde
Kortemark
Langemark-Poelkapelle
Lichtervelde
Lo-Reninge
Middelkerke
Nieuwpoort
Poperinge
Staden
Torhout
Veurne
Vleteren
Zonnebeke
Totaal
%wijziging tg 1986
% wijziging tg 1989

1986
499
526
398
54
64
280
514
202
390
132
279
60
137
727
674
394
49
212
563
135
105
6.394

-

1989
371
429
236
84
72
208
483
117
313
129
109
36
99
604
598
368
34
139
427
99
91
5.046
-21.1%

-

1992
507
569
284
93
57
270
736
198
376
144
266
65
38
372
663
459
112
180
567

%

+1.6%
+7.6%
-28.6%
+72.2%
-10.9%
-3 .6%
+43 .2%
-1.9%
-3.6%
+9.1%
-4.7%
+8.3%
-72.3%
-48.8%
-1.6%
+16.4%
+128.6%
-15.1%
+0.7%

-

-
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6.031
-5.7%
+19.5%

-28.6%

De eigenheid van het IJzerbekken als uitverkoren hengelstreek blijkt uit de wijziging van het aantal
afgeleverde visverloven (tabel 26). De achteruitgang in de periode 1986 tot 1989 (-21.1%) is
vergelijkbaar met deze voor gans de provincie West-Vlaanderen (-19.1%). Nochtans is de toename in
de periode 1989 tot 1992 meer uitgesproken in het IJzerbekken (+19.5%) dan in de provincie als geheel
(+11.8%).
Gemeenten of steden waar de belangstelling voor het hengelen blijkt toe te nemen zijn Diksmuide,
Heuvelland, Ieper, Kortemark, Lichterve1de, Poperinge en Staden. Een achteruitgaande belangstelling
voor het hengelen wordt opgemerkt in Gistel, Hooglede, Lo-Reninge, Middelkerke, Torhout en
Zonnebeke.
Niettegenstaande de opkomst van private viswaters (en hengelclubs) met faciliteiten specifiek voor de
hengelaars (goede bereikbaarheid, aangelegde visplaatsen, hoge vangsten) wordt de achteruitgang van
de openbare visverloven niet gekompenseerd door een evenredige aangroei van het ledenbestand van
partikuliere klubs. De oorzaken van de achteruitgang dienen vooral gezocht in de afname van het
viswateraanbod, de kwaliteit van het viswater (minder vangsten), de bereikbaarheid en de bekendheid
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van de viswateren in het IJzerbekken en een structureel geringere belangstelling voor de hengelsport
(W.V.T., 1991). Hierbij weze aangestipt dat de preferenties van hengelaars ontegensprekelijk in relatie
staan tot de aanwezigheid van een goed uitgebouwd, gevarieerd visbestand. Op openbare wateren staat

deze vereiste op zijn beurt in relatie tot een voor vissen geschikte waterkwaliteit en de aanwezigheid
van specifieke biotoopkarakteristieken welke voorzien in voldoeode paai-, vlucht- en voedselaanbod
voor vissen.
Naast het weidelijke lijnvissen was en is de palingvisserij met fuiken of met het kruisnet een traditionele
visserij in het IJzerbekken. Vóór 20 jaar bestond in dit bekken een semi-beroepsvisserij op paling. Ook
het vangen van paling met de peur (een lijn met ineengestrengelde regenwormen) wordt nog algemeen
toegepast. Stroperij op paling is er, ondanks de strenge controle, eenjaarlijks weerkerend fenomeen.
Ten gevolge van de terugval van het palingbestand in de jaren tachtig en het groeiend aantal
visserijbeperkingen ter bescherming van de palingpopulatie is het kruisnetvissen sterk teruggelopen.
Kruisnetvisserij wordt momenteel beperkt tot de onbevaarbare waterlopen van eerste categorie en
situeert zich in hoofdzaak in de havengeul te Nieuwpoort, de Koolhofvaart, de Grote Beverdijk en de
Kreek van Nieuwendamme. Op de door de Zuid-IJzer polder verpachte delen va~ de Stenensluisvaart en
de Kerkevaart wordt eveneens met het kruisnet gevist.
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ll - Inventarisatie van andere functies en toekenningen op de IJzer.
De IJzer voorziet in vele functies en moet dan ook aan velerlei, soms tegenstrijdige eisen voldoen. De
functies en de daaruit volgende eisen zijn in de loop der jaren eerder pragmatisch ontstaan en zijn
slechts gedeeltelijk officieel vastgelegd.
Volgende functies kunnen onderscheiden worden: de functie waterootrekking voor drinkwater, voor de
landbouw en in mindere mate voor de industrie, de functie viswater, de scheepvaartfunctie, de
ecologische functie, de functie ontvangen en afvoeren van oppervlaktewater, de functie ontvangen van
afvalwater.
De aan- en afvoer van water in kwantitatieve zin staat in relatie tot landbouw-, scheepvaart- en
drinkwaterwinningsactiviteiten. De landbouw heeft hierbij een speciale plaats vermits het
landbouwgebruik in poldergebieden specifieke waterkwantiteitseisen met zich brengt.
Bovendien bestaat er een beperkte onderlinge relatie tussen de waterafvoer en de waterkwaliteit. Tijdens
droogteperioden, door het ontbreken van voldoende verdunning, kunnen hoge concentraties van
nutriënten of afvalstoffen op natuurlijke wijze of door menselijk handelen in het water terecht komen.
Bij grote afvoer wordt de vuilvracht verhoogd door uit- en afspoelingsverschijnselen (atmosfeer en
bodem), alsmede door de opwoeling van sedimenten in rioolstelsels en op de onderwaterbodem.
In het IJzerbekken bevinden zich aanzienlijke concentraties inwoners. De daarbij horende economische
activiteiten (landbouw en industrie) gebruiken het water als grondstof en om afvalstoffen af te voeren.
De vereisten voor de drinkwaterwinning, de visserij, het behoud van de ecologische waarden en het
gebruik van water als grondstof (o.a. landbouw) zijn moeilijk verenigbaar met de afvoerfunctie van
afvalstoffen.
De scheepvaartfunctie van de IJzer stelt eisen aan het waterkwantiteitsbeheer. Nochtans, met de
toename van het wegtransport, heeft de scheepvaartfunctie van de IJzer, met uitzondering van de
pleziervaart, aan belang verloren.
Door de relatieve natuurlijkheid van de IJzer en de omliggende poldergebieden vervult het gebied en
ook de waterlopen een belangrijke recreatieve functie, zowel voor de lokale bevolking alsook voor
toeristen. Voor sommige recreatieve activiteiten, waaronder het hengelen, is de waterkwaliteit van
direct belang. Bij andere recreatievormen zoals wandelen en pleziervaart, interfereren het uitzicht en de
esthetische kwaliteiten van het water en de oevers.
Hieruit volgt de ecologische functie, het voorzien van een adequate leefomgeving voor planten en
dieren, welke kunnen worden gezien als te beschermen natuurlijke kapitaalgoederen. Dikwijls is deze
functie niet verenigbaar en in evenwicht met de menselijke activiteiten in het gebied.
De afvoerfunctie zelf stelt nauwelijks eisen aan het ontvangende water. Voor de scheepvaart is vooral de
waterkwantiteit van belang. Alle andere functies stellen eisen aan de kwaliteit en de kwantiteit van het
water.
In dit hoofdstuk zijn alle voor de visserij relevante functies omschreven. Een globale beschrijving van

de actuele toestand van de functies waterkwaliteit en waterkwantiteit, natuur, landbouw, recreatie,
scheepvaart en drinkwaterwinning wordt gegeven. De ruimtelijke relatie alsook de kwaliteitsrelaties tot
de visstand en de visserij wordt hierbij aangestipt.

85

1. De functie waterkwaliteit en waterkwantiteit.
Het oppervlaktewater speelt een belangrijke rol binnen de globale waterproblematiek. De
kwaliteitstoestand van een waterloop en de waterkwantiteit vormen in vele gevallen een belemmering
voor diegene die er een bepaald gebruik wil van maken : de drinkwaterproducent die meer en meer
aangewezen is op oppervlaktewater als grondstof, de industrieel die het water wil benutten als koel- of
proceswater, maar tevens een afvoerkanaal zoekt voor het al dan niet gezuiverd afvalwater, de
landbouwer die zijn gewassen wil besproeien of zijn vee wil laten drenken, de recreant die graag
hengelt, vaart of aan de waterkant wil vertoeven.
1.1. De waterkwaliteit in het IJzerbekken.
Het visserijbiologisch biotoop wordt in hoofdzaak gedetermineerd door de aquatische leefomgeving voor
de vissen. Een geschikte, leefbare waterkwaliteit is de basisvereiste voor alle aquatische organismen en
vissen in het bijzonder. In rechtstreekse relatie tot een al dan niet evenwichtig uitgebouwde visstand
staan de van de visstand afhankelijke activiteiten zoals de hengelsport en de visserij.
1.1.1. De waterkwaliteitsobjectieven.
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 enlof 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.

Voor

de

oppervlaktewateren

met

meerdere

bestemmingen

zijn

per

waterkwaliteitspararneter de strengste normen van toepassing.
De waterlopen met bijzondere bestemming in het IJzerbekken zoals vermeld in bijlage 1 van het
immisiebesluit zijn :
Drinkwater : de IJzer en alle bijrivieren van de Franse grens tot de monding van de Handzarnevaart.
De A WP U-zone 14 IJzer-Blankaart is een speciale beschermingszone voor de produktie van drinkwater
en omvat de drinkwatervoorzieningen "Dikkebus", "Zillebeke" en "Blankaart".
Viswater : de Vleterbeek (Poperinge), de Kasteelbeek (Ichtegem, Torhout, Kortemark), de
Blankaartvijver, de IJzer, het Kanaal van Ieper naar de IJzer, de Peserbeek (Alveringem), de Boezingegracht (Reninge-Vleteren), de Houtensluisvaart (Diksmuide), de Stenensluisvaart (Diksmuide), het
Langgeleed (van Wulpen tot Nieuwpoort).
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1.1.2. De waterkwaliteit in de oppervlaktewateren van het IJzerbekken.

De belasting van het IJzerbekken met eutrofiërende stoffen is momenteel nog erg hoog. In het
IJzerbekken wordt de basiskwaliteit op geen enkele waterloop gehaald. Oorzaak zijn de industriële en
huishoudelijke afvalwaterstromen en niet onbelangrijk is de meststroom die rechtstreeks of
onrechtstreeks via de landbouwgronden in het oppervlaktewater terecht komt.
De Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) beheert een immissiemeetnet ter bepaling van de fysicochemische waterkwaliteit voor gans Vlaanderen. In het IJzerbekken worden een bondertal meetpunten
acht tot twaalf maal per jaar bemonsterd.
In het AWP-II deel inventarisatie 1990 voor het bekken van de IJzer en de polders afwaterend naar

Nieuwpoort en Frankrijk (V.M.M., 1991) worden de gegevens verzameld met betrekking tot de
waterkwaliteit, de lozingspunten, rioleringen en lozingen van industrie<!n en landbouw in het
Uzerbekken. Deze studie vormt een eerste stap naar een doorgedreven studie van de relatie tussen
emissie (effluenten en lozingen) en immissie (waterkwaliteit) in de verschillende hydrografische
deelbekkens van het Uzerbekken, en brengt de basisinformatie aan om saneringsmaatregelen te
programmeren en te concretiseren. Deze saneringsprogramma's worden gecoördineerd door het
Bekkencomité van de IJzer.
Het jaarverslag fysico-chemisch meetnet oppervlaktewater 1991 (V.M.M., 1992) beoordeelt de
waterkwaliteit in het IJzerbekken aan de hand van een reeks momentopnamen (schepmonsters) op een
specifiek meetpunt waarbij als parameters het percentage zuurstofverzadiging (02), de chemische
zuurstofvraag (COD) en de ammoniakale stikstof (NH4+-N) gebruikt worden (basisprati-index). De
fysico-chemische en biologische waterkwaliteit van de oppervlaktewateren binnen het IJzerbekken is
slecht tot zeer slecht. De waterlopen zijn matig verontreinigd tot zeer zwaar verontreinigd.
Globaal beschouwd voor het IJzerbekken (AWP-II zone) blijkt een eerste bron van verontreiniging de
lozing van ongezuiverd huishoudelijk afvalwater te zijn. In 1991 was 2/3 van de inwoners in het
IJzerbekken aangesloten op een zuiveringsinstallatie. Het afvalwater van ongeveer 90.000 inwoners
komt nog ongezuiverd in het oppervlaktewater terecht.
Een tweede bron van verontreiniging is het industrieel afvalwater afkomstig van bedrijven en
zuiveringsinstallaties. Deze verontreiniging bedraagt 27.820 I.E ..
Een laatste bron van verontreiniging vormt het agrarisch afvalwater en de nutriëntenaanvoer. In het
IJzerbekken wordt een globaal mestoverschot van 1.300 ton fosfaat per jaar geproduceerd.
Binnen de waterwinningsgebieden van Dikkebus, Zillebeke en de Blankaart is de waterkwaliteit
ongunstig (te hoog nitraatgehalte) zodat niet op elk tijdstip van het jaar water uit het hydrografisch
bekken kan ingenomen worden voor de drinkwaterproduktie.
In het deelbekken van de Handzamevaart is de fysico-chemische waterkwaliteit van de

oppervlaktewateren slecht tot zeer slecht. De Handzamevaart en de zijwaterlopen zijn zwaar tot zeer
zwaar verontreinigd (V.M.M., 1992). Een eerste bron van verontreiniging betreft het lozen van
ongezuiverd huishoudelijk afvalwater. Van de 47.500 inwoners in het stroomgebied van de
Handzamevaart is 66% aangesloten op de riolering. Slechts 13% hiervan wordt gezuiverd. Momenteel
loost 91.5% van de inwoners ongezuiverd in het oppervlaktewater.
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Een tweede bron van verontreiniging vormt het industrieel afvalwater. Bedrijven gesitueerd in de
sectoren metallurgie, slachthuizen, groente- en fruitconserven, plantaardige en dierlijke olien en vetten,
rioolwaterzuivering en brouwerij lozen op riolering (50%) of in oppervlaktewater (50%).
Een derde bron van verontreiniging is het agrarisch afvalwater. De nutriëntaanvoer via bemesting van
de cultuurgronden levert in het gebied problemen op voor het grond- en oppervlaktewater. Het bekken
van de Handzamevaart heeft een overbemestingsgraad van 83% of een bemesting van 275 kg fosfaat/ha.
Geen enkele gemeente voldoet aan de bemestingsnorm voor fosfaat.
In het deelbekken IJzer-Blankaart is de fysiC<K:hemische en de biologische waterkwaliteit van de
oppervlaktewateren matig. De IJzer en zijn bijrivieren zijn verontreinigd tot zwaar verontreinigd.
Een eerste bron van verontreiniging vormt het ongezuiverd huishoudelijk afvalwater. In het
stroomgebied van de IJzer wonen ongeveer 93 .000 inwoners waarvan 72% (68.000 inwoners)
aangesloten zijn op riolering. Hiervan komt ongeveer 40% bij een zuiveringsinstallatie terecht. In 1991
lozen 66.000 inwoners ongezuiverd in oppervlaktewater.
Een tweede bron van verontreiniging vormt het industrieel afvalwater. Bedrijven gesitueerd in de
grafische sector, papier en kartonverwerking, aardappelverwerking, metallurgie, slachthuizen, groenteen fruitconserven, plantaardige en dierlijke olien en vetten, rioolwaterzuivering en brouwerij lozen op
riolering (50%) of in oppervlaktewater (50%).
Een laatste bron van verontreiniging is het agrarisch afvalwater. De bemesting van de
landbouwgronden kan in dit gebied problemen opleveren voor het grond- en oppervlaktewater. Het
IJzer-Blankaartbekken heeft een totale overbemesting van 27% of een bemesting van 191 kg fosfaat/ha.
Enkel de gemeenten Atveringem en Poperinge blijven onder de fosfaatbemestingsnorm (150 kg/ha).
Waterlopen in de Grote Westpolder zijn over het algemeen verontreinigd (zuiveringsgebied
Nieuwpoort). Zwaar verontreinigde waterlopen in de Grote Westpolder (zuiveringsgebied Oostende)
zijn de Moerdijkvaart, de Bourgonjevaart en de Akkerbeek (VMM, 1992). De waterlopen in de polders
afwaterend naar Nieuwpoort zijn verontreinigd tot zwaar verontreinigd. Een eerste bron van
verontreiniging is het ongezuiverde huishoudelijk afvalwater. Van de 164.000 inwoners is 82%
aangesloten op riolering, hiervan wordt 60% gezuiverd. Van 54.000 inwoners wordt het afvalwater niet
gezuiverd.
Een tweede bron van verontreiniging is van industriële oorsprong. Een aantal bedrijven hebben een zeer
negatieve impact op de Proostdijkvaart en de Moerdijkvaart.
De polders afwaterend naar Nieuwpoort hebben een overbemestingsgraad van 15%. Atveringem en
Oudenburg voldoen aan de fosfaatnorm, maar de gemeenten Diksmuide, lchtegem, Koekelare, LoReninge, Torhout en Zedelgem zijn overbemest.

In het kleine deelbekken van de polders afwaterend naar Frankrijk zijn de waterlopen verontreinigd tot
zeer zwaar verontreinigd. Een eerste verontreiniging komt voort uit het lozen van ongezuiverd
huishoudelijk afvalwater. Van de 11.400 inwoners is 87% aangesloten op riolering. Hiervan wordt 76%
gezuiverd. 2.400 inwoners lozen nog ongezuiverd op oppervlaktewater.
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In de polders afwaterend naar Frankrijk is slechts een gering aantal industriële bedrijven gevestigd. De
waterkwaliteit op het Langgeleed wordt negatief beïnvloedt door de emuenten van de RWZI en het
recreatiepark.
Binnen het poldergebied afwaterend naar Frankrijk is er een onderbemesting van 25%. De bemesting
van de landbouwgronden levert voorlopig weinig problemen voor het grond- en oppervlaktewater.
Hetjaarverslag biologisch meetnet 1989-1990 (V.M.M., 1990) schetst de biologische kwaliteitstoestand
van de waterlopen in het IJzerbekken. De gebruikte parameter - de Belgische Biotische Index - geeft een
geïntegreerd beeld van de chemische, biotische en fysische karakteristieken van het water. Hoewel
gebaseerd op een éénmalige monstername geeft de Biotische Index een beeld van de ecologische
toestand van de waterloop over een ruimere tijdsspanne. In die zin is de biologische waterkwaliteit een
aanvulling van de resultaten van het :fysico<hemisch onderzoek, dat eerder een momentopname van de
waterkwaliteit biedt.
De biologische waterkwaliteit in het IJzerbekken is variabel en blijkt opvallend beter te zijn in de
poldergebieden afwaterend naar Nieuwpoort. Tijdens de periode 1989-1990 wordt de biologische
waterkwaliteit beoordeeld als matig (B.B.l. 5-6) tot zeer slecht (B.B.I. 1-2) op de IJzer en op de
waterlopen komende van het Heuvelland, met uitzondering van sommige bovenlopen van de
Kernmeibeek en de bovenloop van de IJzer (Franse grens) die een goede waterkwaliteit (B.B.I. 7-8)
vertonen. In de polderwaterlopen varieert de biologische kwaliteit alnaargelang de waterloop van goed
(B.B.I. 7-8) tot slecht (B.B.I. 3-4). Een zeer slechte biologische waterkwaliteit (B.B.I. 0) met nagenoeg
geen aquatische organismen wordt vastgesteld op de Haringse Beek en op de Proostdijkvaart
(riooloverstort).
Waterlopen die in 1991 nog zeer zwaarverontreinigd (PI-basis >16) waren, zijn (V.M.M., 1992) :
-het Langgeleed en de Parlementsgracht (vermoedelijke oorzaak RWZI recreatiepark),
-de Kerkebeek (oorzaak afwatering Woumen),
-de Akkerbeek (oorzaak afwatering Eemegem),
-de bovenloop van de Handzamevaart, de Krekelbeek en de Koebeek (oorzaak afwatering Torhout en
Kortemark),
-de Bakvoordebeek (oorzaak afwatering Torhout en Lichtervelde),
-de Zarrenbeek en de Luikbeek (oorzaak afwatering industrie),
-de Moerasbeek (oorzaak afwatering Westrozebeke),
-de Steenbeek (oorzaak afwatering St.Juliaan).
In 1992 zijn dit nog (V.M.M., 1993) :
-de Akkerbeek (oorzaak afwatering Eemegem),
-de bovenloop van de Handzamevaart, de Krekelbeek en de Koebeek (oorzaak afwatering Torhout en
Kortemark),
-de Zarrenbeek en de Luikbeek (oorzaak afwatering industrie),
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-de Moerasbeek (oorzaak afwatering Westrozebeke).
Droogteperioden (concentratie van afvalstoffen) en hoogwaterafvoer (riooloverstorten en spoeling van
niet gesaneerde waterlopen) kunnen oorzaak zijn van een tijdelijk zeer slechte waterkwaliteit. Niet of
slecht afbreekbare stoffen (o.a. pesticiden), afkomstig van het landbouwkundig gebruik van de gronden,
komen in het oppervlaktewater terecht. Een gedeelte van de verontreiniging (nitraten en pesticiden)
blijkt afkomstig te zijn uit Frankrijk. Het Franse aandeel in de totale waterkwaliteitsproblematiek is
echter beperkt, hoewel ook daar normoverschrijdingen vastgesteld worden.
Beleidsmatig wordt het waterzuiveringsprograrnma van de Vlaamse regering prioritair uitgevoerd in de
winningsgebieden

voor

drinkwater

en

het

IJzerbekken.

Voor
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coördinatie

van

de

saneringsprogramma's is het Bekkencomité van de IJzer actief, waar in de werkgroep "waterkwaliteit"
het overleg rond de waterzuiveringsinvesteringen georganiseerd wordt tussen de verschillende
belanghebbende sectoren en de verantwoordelijke instanties, met als doel het realiseren van de
vooropgestelde waterkwaliteitsdoelstellingen. In de uitbouw van de waterzuiveringsinfrastructuur
werden en worden in de komende jaren nog belangrijke investeringen gepland en de intentie bestaat om
de emmissies van de industrie en de landbouw systematisch te saneren.
Anno 1992 ontbreken waterlopen met een basiswaterkwaliteit in het IJzerbekken. Nochtans wordt als
gevolg van de opstartende saneringsprogramma's de basiskwaliteit voor oppervlaktewater benaderd op
de Grote Beverdijk, de Proostdijkvaart, het Kanaal Duinkerke-Nieuwpoort, het Kanaal NieuwpoortPlassendale, het Langgeleed, het Kanaal Bergues-Veurne, de Vladslovaart, de IJzer, het Kanaal IeperIJzer, de Dikkebusbeek, de Korversbeek en de Bellewaardebeek Vermoedelijk kunnen de normen op
deze waterlopen gehaald worden na uitvoeren van de nodige saneringsmaatregelen. In circa de helft van
de gevallen is de overschrijding van de normen te wijten aan de overmatige aanwezigheid van nitraten
enloffosfaten in het oppervlaktewater (V.M.M., 1993).

1.1.3. Waterkwaliteit in relatie tot de visstand.
Bij de monitoringcampagnes van de palingbestanden (1991 en 1992) blij'ken bij kontrole de vangsten
regelmatig dood te zijn (tabel 27). Dit is een abnormaal fenomeen bij een aanvaardbare waterkwaliteit.
Onder normale omstandigheden, bij de gemeten watertemperaturen, zal paling zonder problemen
gedurende verschillende weken (maanden) overleven. De waargenomen mortaliteiten vertonen in veel
gevallen een alles of niets karakter. Dit is een aanwijzing dat een oorzakelijk verband met de
waterkwaliteit kan verondersteld worden, vermits de in een fuik gevangen paling gedurende een week
de invloed ondergaat van de waterkwaliteit.
Geen palingmortaliteiten worden genoteerd op de Oude Zarrenbeek, het Ieperkanaal (middenpand), de
Engelendelft, de Stenensluisvaart, de Grote Beverdijk, de Slopgatvaart, de Koolhofvaart, de Steengracht
en op de IJzer. Sporadisch worden vissterftes vastgesteld op waterlopen in het IJzerbekken. Uit de
overlevingspercentages blijkt dat Martjevaart, de Walevaart, de Kernmelbeek, de Boezingegracht, de
Poperingse Vaart, de Haringse Beek, de Lovaart (Fintele), de Bergenvaart en de Vladslovaart
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waterlopen met een sterk wisselende en voor vissen periodiek slechte waterkwaliteit zijn. Op de
Handzamevaart wordt geen vis gevangen ten gevolge van de constant slechte waterkwaliteit. Een
éénduidige oorzaak aangeven is niet altijd mogelijk vermits meestal een samenspel van factoren de
vissterfte veroorzaakt (droogteperiode en eutrofiëring, regenperiode en verhoogde afvoer van
effiuenten). Meestal kan slechts een vermoedelijke oorzaak aangegeven worden.
Tabel 27 : Percentage overleving van gevangen paling op verschillende lokaliteiten bij de monitoring
van palingstocks in het IJzerbekken tijdens de herfst van 1991 en tijdens de lente en de berfst van 1992
(gs =geen staalname ; - =geen vangst).
staalname
nummer

herlst'91

lente'92

herlst'92

1
2
3

gs
gs

gs
100

gs
100

-

-

-

4
5
6
7
8
9
10

gs
97.9
100
100
100
gs
100
gs
gs
gs
gs

100
100
0

12
13
14

gs
97.4
54.5
gs
100
33.3
71.4
68.4
61.5
100
53 .8

100
gs
100
100
93.8
gs
100

15
16
17
18
19
20
21
22

gs
100
100
gs
8.7
gs
gs
gs

100
100
gs
100
100
gs
gs
gs

100
100
gs
0
0
100
100
75.4

Polder Watering van Vladslo-Ambacht.
23
- Vladslovaart

gs

100

17.6

De IJzer.
- nabij Tervate Brug
-te Woumen
- te Roesbrugge

-

100
100
gs

100

gs
gs

Polder Bethoostene Broeken.
- Oude Gracht
- Oude Zarrebeek
- Handzamevaart
Zuid-IJzer Polder.
- leperkanaal (middenpand)
- leperkanaal (benedenpand)
- Martjevaart
- Engelendelft
- Stenensluisvaart
- Walevaart
- Kernmeibeek (monding)
- Boezingegracht (monding)
-Poperingse Vaart (monding)
- Heidebeek
- Haringse Beek (monding)
Polder Noordwatering van Veume.
-Grote Beverdijk te Pervijze.
- Grote Beverdijk te Lo.
- Slopgatvaart
- Lovaart te Veurne
- Lovaart te Fintele
- Koolhofvaart
- Steengracht
- Bergenvaart

11

24
25
26

-

100
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In 1992 werd aanzienlijke vissterfte genoteerd op de IJzer tussen Nieuwpoort en Diksmuide. De
vissterfte (2000 kg) werd veroorzaakt door de afvoer van eutroof water uit de Handzamevaart Op de
Vlad.slovaart te Keiem-Beerst en te Vlad.slo werd een vissterfte waargenomen (250 kg) vermoedelijk
door lozingen van bedrijven en overstorten van de riolering tijdens een regenperiode. Op de
Bergenvaart te Houtem werd vissterfte geconstateerd (50 kg) ten gevolge van de eutrofiëring door
huishoudelijke en agrarische effluenten tijdens de zomermaanden.
In mei 1993 werd vissterfte genoteerd op de IJzer ter hoogte van Roesbrugge. De oorzaak van een
slechte waterkwaliteit lag vermoedelijk in Frankrijk. Tijdens dezelfde maand werd vissterfte genoteerd
op het Ieperkanaal ter hoogte van Boezinge-brug. Een combinatie van hoge temperaturen, eutrofiëring
en slibopwarreling ten gevolge van de in die periode intensievere pleziervaart kan als oorzaak
aangegeven worden. In juni 1993 werd vissterfte gemeld op de IJzer ter hoogte van Knokke Brug.
Tijdens de zomermaanden 1993 deed zich een massale vissterfte voor op de stadswateren van Ieper.
De slechte waterkwaliteit blijkt op veel plaatsen in het IJzerbekken een zeer grote impact te hebben op
de vispopulaties. De systematische monitoring van de palingbestanden zal op korte en middellange
termijn gegevens leveren over de evolutie van het effect van de sanering van de waterkwaliteit in het
IJzerbekken en over de impact en lokalisatie van diffuse verontreinigingsbronnen. De sporadische
vissterfles en de wisselende overlevingspercentages tijdens de monitoringcampagnes illustreren de
enorme fluktuaties in waterkwaliteit met kortstondige maar acute pieken van slecht water
(sluiklozingen, diffuse bronnen, overstorten) die nefast zijn voor een duurzame ontwikkeling van het
visserijbiologische biotoop. Hierdoor wordt het visbestand genoodzaakt om vluchtmogelijkheden op te
zoeken. In veel gevallen zijn deze vluchtwegen in zijwaterlopen echter niet bereikbaar (o.a. door
fysische obstructies zoals stuwen of kleppen, of door verlanding van zijgrachten).
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1.2. De waterkwantiteitsbeheersing in het IJzerbekken.

Het IJzerbekken is gelegen in het vlakke polderlandschap en wordt afgewaterd via een netwerk van
beken, kanalen en sloten.
Alnaargelang de indeling van een waterloop valt de waterkwantiteitsbeheersing onder de
verantwoordelijkheid van verschillende instanties, met name de Administratie Waterinfrastructuur en
Zeewezen (bevaarbare waterlopen), AMINAL-Landelijke Waterdienst (onbevaarbare waterlopen van
eerste categorie), de Provinciaal Technische Dienst en de polders en de wateringen (waterlopen van
tweede categorie en polderwaterlopen), de gemeenten (waterlopen van derde categorie).
Ten behoeve van de scheepvaart wordt het peil van de IJzer geregeld op een normaal peil tussen 3.08 tot
3.14 m T.A.W .. Daar de IJzer in België door laaggelegen poldergebieden stroomt, worden de
schommelingen van het peil binnen deze grenzen gehouden om het onderlopen van landbouwgronden
en weiden te vermijden. Tevens wordt water uit de IJzer gecapteerd als drinkwater door het
waterspaarbekken "De Blankaart" te Woumen en wordt tijdens droge perioden in de zomer water uit de
IJzer gebruikt voor landbouwdoeleinden. Om aan alle belangen tegemoet te komen wordt gestreefd naar
een handhaving van het normaal peil.
Het normaal peil wordt gerealiseerd door regelmatig water naar zee af te voeren. De lozing naar zee
(sluizencomplex Nieuwpoort) staat in relatie tot de getijdewerking. Enkel bij eb, tweemaal per etmaal
gedurende zes uren, kan water naar zee afgevoerd worden. In neerslagperiapen met hoogwaterafvoer
wordt echter meer water naar de IJzer aangevoerd dan kan geloosd worden zodat het peil plots sterk kan
stijgen, met als gevolg dat overstromingen kunnen voorkomen. Tijdens perioden met hoogwaterafvoer
kan het debiet op de bovenloop van de IJzer supplementair afgevoerd worden langs de stuw van Fintele
via het Lokanaal en het Kanaal Nieuwpoort-Veume naar zee. De debieten op de middenloop en de
benedenloop van de IJzer worden via de sluizen te Nieuwpoort naar zee afgevoerd. Vermits het
spuiregime te Nieuwpoort afhankelijk is van de getijdewerking in zee, werd op de benedenloop van de
IJzer een spaarbekken voorzien om voor korte tijd beperkte debieten op te vangen. Bij het openen van
de sluis te Nieuwpoort wordt het water dat zich in het spaarbekken bevindt naar zee gespuid. Dit heeft
grote peilschommelingen (1.30 tot 1.40 m) in het spaarbekken voor gevolg. Ten gevolge van het
spuiregime kunnen zich te Diksmuide peilschommelingen van 30 tot 40 cm voordoen. Bij het sluiten
van de sluis te Nieuwpoort wordt het spaarbekken door toestromend water uit de bovenloop terug
opgevuld.
De Handzamevaart staat in gravitaire verbinding met de IJzer en heeft hetzelfde peil. In 1990 werd de
vaart over een groot gedeelte ingedijkt met het oog op een snellere afvoer van overtollig water naar de
IJzer. De normaliseringswerken verplaatsten de waterkwantiteitsproblemen naar de stroomafwaarts
gelegen gebieden en veroorzaakten bovendien een drastische daling van de visstand (o.a. snoek) in de
polderwaterlopen van de Bethoosterse Broeken. Tengevolge van deze normalisering functioneert de
Handzamevallei onder normale omstandigheden niet meer als broek- en waterbergingsgebied tijdens
neerslagperi oden.
De waterbeheersing op de onbevaarbare waterlopen en op de polderwaterlopen was tot nog toe veelal
afgestemd op een louter kwantitatief waterbeleid. De inrichting en het beheer van waterlopen werd
gevoerd in functie van een optimale waterhuishouding ten behoeve van de landbouw, de snelle afvoer
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van overtollig water naar zee en het beletten van overstromingen. Sinds kort trachten de
waterkwantiteitsbeheerders ook de kwaliteitsaspecten van het waterloopbiotoop te verbeteren door
implementatie van natuurtechniek (vegetatierijke oevers, paaiplaatsen, vispassages, e.d.) in onderhoudsen investeringswerken.
De waterkwantiteitsbeheersing wordt juridisch geregeld door de Wet op de Onbevaarbare Waterlopen
(28 december 1967), de Wet op de Polders (3 juni 1957), de Wet op de Wateringen (5 juli 1956 en 3
juni 1957), het Algemeen Politiereglement van de Onbevaarbare Waterlopen (K.B. 5 augustus 1970) en
de Aanduiding van Onbevaarbare Waterlopen van Eerste Kategorie (K.B. 30 september 1969). Een
sluitende wettelijke basis ontbreekt voor het voeren van een integraal waterbeheer waarin
waterkwaliteitsdoelstellingen, waterkwantiteitsbeheer en een duurzame uitbouw van het milieu met
elkaar geïntegreerd worden.
Het totale afwateringsgebied rond de IJzer beslaat ca. 110.000 ha. Hiervan zijn 40.000 ha op Frans
grondgebied gelegen, 70.000 ha liggen in het Vlaams Gewest.
De oorspronkelijke IJzervallei is nog sterk ontwikkeld langs de rechteroever van de IJzer. Opvallend is
dat voornamelijk langs de rechteroever, vanaf de Franse grens tot in Diksmuide, beken gravitair in de
IJzer uitmonden. Verderop is de rivier aan beide zijden bedijkt en gekanaliseerd. Het waterpeil in de
IJzer (3.14 m) wordt kunstmatig hoog gehouden om scheepvaart mogelijk te rnaken en ligt hoger dan in
de omliggende polders. Deze moeten dan via een ingewikkeld net van kanalen, die in Nieuwpoort
uitmonden, ontwaterd worden. Langs de linkeroever monden er alleen maar beken uit tot in Beveren.
Verderop stroomafwaarts de IJzer moet de linkeroever weer via een eigen web van kanalen worden
drooggelegd. Bij een te hoge waterstand kan de IJzer zelf, via de Lovaart ontwaterd worden. Hiervoor
werd bij Fintele, voor de scheepvaart een schutsluis en voor de ontwatering een stuw gebouwd.
De IJzer zelf is slechts één van de zes afwateringen die samenkomen in het sluizencomplex te
Nieuwpoort. De uitmondingen met hun overeenkomstig afwateringsgebied, zijn :
- het Nieuwbedelf (3 .000 ha),
-het Kanaal Nieuwpoort-Plassendale (15.000 ha),
-de Kreek van Nieuwendamme (10.000 ha),
-de IJzer (110.000 ha),
-de Veurne-Ambachtvaart (20.000 ha),
-het Kanaal Nieuwpoort-Duinkerke (4.000 ha+ overtollig debiet van de IJzer ter hoogte van Fintele via
de Lovaart).
In functie van de afwatering kan de IJzer en het IJzerbekken opgedeeld worden in verschillende

deelbekkens en poldergebieden.
Het ontwateringsgebied van de IJzer zelfbestaat op de linkeroever van de IJzer tussen de Franse grens
en Fintele voornamelijk uit de gravitaire afwateringen (Kallebeek e.a.) die een gebied van 100 tot 300
ha afwateren. Verder stroomafwaarts op de linkeroever vanaf Fintele tot Nieuwpoort is de IJzer

ingedijkt en bevindt zich de polder Veurne-Ambacht (Noordwatering van Veurne) die afwatert naar
Nieuwpoort. Op de rechteroever vanaf de Franse grens komen achtereenvolgens volgende
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afwateringsgebieden in de IJzer uit : de Heidebeek (3.000 ha), de Haringe Beek (700 ha), de Poperinge
Vaart met de Vleterbeek (9.000 ha), de Boezingegracht (2.300 ha), de Kernmetbeek (8.000 ha), het
Ieperkanaal (20.000 ha) met op L.O. de Ieperlee (9.600 ha) en op R.O. Martjesvaart (10.000 ha), de
Stenensluisvaart (6.600 ha) met de Engelendelft, en tenslotte de Handzamevaart (17.000 ha).
Om het polderland te ontwateren werden vanaf de Middeleeuwen maatregelen getroffen om deze
gebieden te beschermen tegen overstromingen. Er werden dijken gebouwd om het water binnen de
oevers van de rivieren te houden en kanalen gegraven om het water in de poldergebieden af te voeren.
Op plaatsen waar het water moeilijker wegraakt, werden pompen of gemalen geïnstalleerd om deze

gebieden te ontwateren. Voor het minutieus regelen van het waterpeil werden stuwen en schotbalken
geïnstalleerd op de beken en waterlopen in de polders.
Verscheidene polders begrenzen de IJzer. Op de rechteroever vinden we nabij Nieuwpoort de Grote
Westpolder. Vervolgens tot aan Diksmuide liggen de Polder van de Watering van Vladslo-Ambacht en
de Polder Bethoosterse Broeken. Nog meer stroomopwaarts op de rechteroever ligt vervolgens de ZuidIJzer Polder. De linkeroever van de IJzer wordt omzeggens helemaal ingenomen door de Polder
Noordwatering van Veume.
Het wateringgebied van de Grote Westpolder bestrij"kt

11.963 ha, waarvan een groot deel zijn

ontwatering vindt in de haven van Oostende. 5.240 ha wateren gravitair uit in de achterhaven van
Nieuwpoort, langsheen het Nieuwbedelf, de Vladslovaart en de Kreek van Nieuwendamme.
Waterpeilbeheersing op 2.00 T.A.W. wordt in kleinere ingepolderde gebieden (o.a. Gistel, Snaaskerke,
Zevekote en Slijpe) toegepast.
De Watering van Vladslo-Ambacht met een oppervlakte van 5.325 ha, strekt zich uit over de gemeenten
Vladslo, Beerst, Keiem, Leke en Schore. Het water wordt afgevoerd langsheen de Vladslovaart, ook
Zijdelingsgeleed geheten,

naar de Kreek van Nieuwendamme, waar het via een eigen

uitwateringsconstructie in de achterhaven van Nieuwpoort terecht komt. De Vladslovaart staat in
verbinding met de Kreek van Nieuwendamme. De uitwateringssluis van Nieuwendamme regelt de
lozing van het overtollige water van de Grote Westpolder en van de Watering van Vladslo-Ambacht. In
de polder Vladslo-Ambacht wordt het waterpeil op de Vladslovaart en de Lekevaart op 2.20 tot 2.30
T.A. W. gehouden. In het ingepolderde gebied van het Klein Walegeleed en het Lekedijkgeleed varieert
het waterpeil tussen 1.20 T.A.W. (winter) en 1.90 T.A. W. (zomer).
De polder Bethoosterse Broeken bestrijkt 700 ha van het grondgebied van de gemeenten Esen, Vladslo,
Werken, Zarren, Handzame en Diksmuide. Het water wordt afgevoerd naar de IJzer via de
Handzamevaart. Op de rechteroever van de Handzamevaart tot aan de Eindsdijk bevindt zich de Polder
van de Watering van Vladslo-Ambacht. Op de linkeroever en ten oosten van de Eindsdijk ligt de Polder
Bethoosterse Broeken. Door de inpoldering ligt dit gebied afgesloten van de Handzamevaart. De
ontwatering van de broekgebieden (o.a. Werkenbroek, Zarrenbroek, Esenbroek) in de Handzamevallei
geschiedt door bemaling met pompgemalen. In de broekgebieden (Werkenbroek, Zarrenbroek,
Esenbroek) van de polder Bethoosterse Broeken wordt het waterpeil geregeld op 2.90 T.A.W..
De Zuid-IJzer polder (9.661 ha) kan opgedeeld worden in verscheidene gebieden, met name de
Zuidwatering van Veume, de Watering van Noordschote, de Watering van Merkern en de Watering van
Woumen. De Zuidwatering van Venroe strekt zich uit over het grondgebied van de gemeenten
Roesbrugge, Haringe, Proven, Krombeke, Stavele, Beveren, Westvleteren, Oostvleteren en Reninge. De

/
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afwatering vindt gravitair plaats in de IJzer door middel van een dertigtal sloten, waarvan de
voornaamste zijn : de Poperingse Vaart, de Haringse Beek, de Kernmeibeek en de Boezingegracht.
De Watering van Merkern en de Watering van Woumen strekken zich voornamelijk uit over het
grondgebied van de gemeenten Woumen en Merkem. De afwatering vindt plaats in de IJzer, deels
gravitair, deels door bemaling via het pompgemaal op de Stenensluisvaart In het raam van het
Bijzonder Waterbeheersingsplan (B.W.P.) werd tussen de sectoren Landbouw, Natuurbehoud en
Drinkwatervoorziening een overeenkomst bereikt in verband met de te handhaven waterpeilen in het
Blankaartbekken. In het afwateringsgebied van de Engelendelft worden waterpeilen aangehouden,
afhankelijk van het seizoen, varierend tussen 2.70 T.A.W. en 2.90 T.A.W. ; in het afwateringsgebied
van de Blankaart worden peilen aangehouden, afhankelijk van het seizoen, varierend tussen 2.60
T.A.W. en 2.90 T.A.W .. In de praktijk blijKt een peil aangehouden te worden 20 cm lager dan deze
vooropgesteld in het B.W.P ..
De Polder van de Noordwatering van Veurne bestrijKt een oppervlakte van 26.336 ha. Alnaargelang de
hoogteligging en de helling van de bodem kunnen in deze polder verschillende gebieden beschouwd
worden.
Het gebied ten noorden van de Duinkerke Vaart wordt voornamelijk gravitair ontwaterd via het
Langgeleed en de Oude Veuroevaart naar de voorhaven van Nieuwpoort
Het gebied ten westen van Veurne en de Lavaart tot aan de Franse grens wordt gedeeltelijk gravitair
ontwaterd naar Frankrijk via de Ringsloot rond de Moeren en via de Bergenvaart, gedeeltelijk naar de
Lavaart en gedeeltelijk gravitair naar Nieuwpoort, hoofdzakelijk via de Steengracht, de Kromme Gracht
en de St-Machuitsbeek, welke met duikers onder de Lavaart doorgaan.
De afvoer van het overtollige water van het gebied begrensd door de Duinkerke Vaart, de Lavaart en de
IJzer gebeurt via een netwerk van polderwaterlopen waarin drie grote gebieden kunnen onderscheiden
worden. Een eerste gebied wordt ontwaterd via de Proostdijkvaart, de Kromme Gracht en de
Bommelaere Vaart welke aansluiten op de Koolhofvaart. Een tweede gebied wordt ontwaterd via de
Oude A-Vaart en de Venepevaart Als laatste heeft men het gebied dat ontwaterd wordt via de
Slopgatvaart welke aansluit op de Grote Beverdijk en via de Noordvaart uitkomt bij het centraal
pompgemaal te Nieuwpoort Dit centraal pompgemaal, ingepland op de samenloop van de Koolhofvaart
en de Noordvaart, bevat 5 centrifugaal pompen (elk 5.5 m3/s) en staat grotendeels in voor de
ontwatering van de Noordwatering van Veurne.
Bij de waterkwantiteitsbeheersing in de polder Noordwatering van Veurne worden waterpeilen
aangehouden tussen 1.80 T.A. W. (winterpeil) en 2.10 T.A.W. (zomerpeil). In het afwateringsgebied
van de Grote Beverdijk tussen Fintele en de stuw "Hazewind" worden peilen aangehouden van 1.50
T.A.W. (winterpeil) en 1.75 T.A.W. (zomerpeil). Het waterpeil van de Duinkerkevaart, de Bergenvaart
en de Lavaart wordt op 2.37 T.A. W. geregeld.
Het laaggelegen poldergebied van de Moeren wordt bemalen naar de Ringsloot. Het waterpeil in de
polder wordt op 1.10 T .A.W. geregeld.
Het beleid rond de waterbeheersing op de IJzer, de Handzamevaart en in de poldergebieden was en is
gericht op een zo snel mogelijke evacuatie van overtollig water naar zee. Teneinde het water snel en
efficiënt af te voeren werden waterlopen genormaliseerd, rechtgetrokken en cultuurtechnische
verstevigd. Waterbeheersingsproblemen blijken zich hierdoor verder benedenstrooms te manifesteren
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vermits de waterbergingsfunctie van overstromende broekgebieden en boezemlanden in riviervalleien
door de inpolderingen en kanalisaties verdwijnt.
In februari 1988 en november 1991 werden grote delen van de Uzervallei (middenloop en bovenloop)

en de Handzamevallei overstroomd. Bij de overstroming van 1991, in een periode met een neerslag van
meer dan 50 Vdag werd te Roesbrugge een maximum peil gemeten van 6.00 m TAW. Eén dag later
werd te Fintele een maximum peil gemeten van 4.71 m TAW. Na nog één dag werd te Diksmuide een
maximum peil gemeten van 4.00 m TAW, gepaard met een overstroming van de dijken van het
Blankaartbekken (max. overstromingspeilen van het Blankaartbekken 3.95 m TAW). De afvoer van de
Handzamevaart is gekoppeld aan het peil op de Uzer. Bij de overstromingen eind 1993 werd op 21 en
24 december 1993 te Roesbrugge een maximum peil gemeten van 5.91 m TAW. Te Fintele (25/12/93)
4.89 TAW en te Diksmuide (3/1/94) 4.67 m TAW.

1.2.1. Interactie van de waterkwantiteitsbeheersing met de visstand.
Het waterbeheer is enerzijds gericht op een zo snel mogelijke afvoer van overtollig water naar zee
tijdens neerslagperioden, anderzijds wordt zoveel mogelijk voldaan aan de watervoorziening. Bij dit
laatste worden volgende aspecten in beschouwing genomen :
- de handhaving van het peil ten behoeve van de scheepvaart op de Uzer,
- de waterontrekking ten behoeve van de drinkwatervoorziening (gekoppeld aan waterkwaliteit),
- de watervoorziening voor de landbouw,
- de ontwatering ten behoeve van de landbouw.
Op het vlak van de waterbeheersing situeren zich verscheidene knelpunten met het visstandbeheer. In

poldergebieden staat de waterpeilbeheersing veelal in functie van de afvoer van overtollig water en in
functie van de landbouw. Dikwijls wordt de waterpeilbeheersing te drastisch of anticiperend uitgevoerd
wanneer neerslagperioden verwacht worden. Droogstand van grachten en sloten, alsook concentratie
van afvalstoffen en nutriënten in zomerperioden, zijn het resultaat, maar zijn nefast voor de visstand.
De verandering van de teelten in de landbouw (akkerland, groenteteelt) heeft een toenemend verbruik
van oppervlaktewater (beregeningsinstallaties) tot gevolg. Vermits het waterverbruik omgekeerd
evenredig is met de beschikbare neerslag werkt dit de droogstand van waterlopen in de zomerperiode in
de hand. Nochtans kan oppervlaktewater uitsluitend gebruikt worden als drinkwater voor het vee en
bestaat geen toelating het te onttrekken voor beregening. In extremis kan deze toestand ook voor de
landbouw zelf nefast worden (verdroging, verzilting, vervuiling, gepollueerd drinkwater voor vee).
Te drastische waterpeilbeheersingen (bemalingen, spuiregime) heeft een eroderend invloed op de
oevertaluds en droogstand van waterlopen tot gevolg. Vispopulaties worden hierdoor rechtstreeks
(aanzuig, droogstand) en onrechtstreeks (biotoopdegeneratie en -normalisatie) verstoord. Door de te
beperkte dimentionering van de waterlopen en de reductie van de komberging (als gevolg van o.a. de
verlanding van kleinere polderwaterlopen, de inpoldering van broekgebieden en uiterwaarden, de
teloorgang van het winterbed) is men momenteel genoodzaakt preventief lage polderpeilen (tijdens
winterperioden) in te stellen om wateroverlast tijdens neerslagperioden te vermijden.
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Tijdens vomjaar en zomerperioden worden lagere waterpeilen aangehouden om machinale landbouw op
akkers toe te laten. Dit werkt enerzijds het omzetten van weilanden naar akkerland (gescheurde weiden)
in de hand, anderzijds wordt geen rekening gehouden met de evapo-transpiratie van de gronden en het
waterverbruik door de landbouw waardoor de waterpeilen voor de visstand tijdens zomerperioden te
laag zijn.

2. De natuurfunctie in bet IJzerbekken.

De natuurfunctie in het IJzerbekken bestaat voornamelijk uit de in en langs de waterlopen liggende
natuurwaarden. Gebieden met belangrijke nationale en internationale natuurwaarde (Ramsargebieden,
beschermingsgebieden voor vogels, natuurreservaten) zijn met name de IJzermonding, de periodiek
overstroombare hooi- en graslanden in de IJzer- en Handzamevallei, de valleitjes van waterlopen die in
de IJzer uitmonden (Poperingse Vaart, Kemmelbeek, leperlee, Martjesvaart, St. Jansbeek, Steenbeek,
... ), de moerasvijver van "De Blankaart", deelgebieden in de Polder Noordwatering van Veurne (met
o.a. het natuurreservaat Stuivekenskerke en de weilandcomplexen van Lampernisse),

het

overgangsgebied tussen de duinstreek en de Polder De Moeren en de duinstreek zelf. Het merendeel van
deze gebieden worden in de "Groene hoofdstructuur voor Vlaanderen" voorgesteld als natuurkerngebied
of als natuurontwikkelingsgebied met potentiële natuurwaarde.
Natuurwaarden langs de IJzer kunnen direct onder invloed staan van de IJzer. Dit is het geval in de nog
niet ingepolderde broekgebieden van de Uzervallei, met name de Broeken van Reninge en Noordschote,
het Westbroek en het kleinere broekgebied van Lo en langs de bovenloop van de IJzer met nog
natuurlijke, niet cultuurtechnisch verstevigde oevers. Deze periodiek inunderende uiterwaarden, die
momenteel grotendeels gebruikt worden als hooi- en graslanden zijn belangrijke weidevogelgebieden en
overwinterings- of doortrekgebieden voor watervogels, en bezitten een specifieke flora en fauna
(Kuijken, 1985). De afwatering van deze graslanden gebeurt via een netwerk van ondiepe grachten en
poldersloten, die nog in open verbinding staan met de rivier zelf en fungeren als voedsel- en
paaiplaatsen voor vissen. Belangrijk zijn eveneens de voorjaarsinundaties van de weilanden. De ondiepe
en vegetatierijke plekken welke hierdoor ontstaan zijn het paaibiotoop bij uitstek voor snoek, een
vissoort die sterk in aantal is achteruitgegaan.
Gelijkaardige natuurwaarden (gras- en hooilanden) worden teruggevonden in het bekken van de
Blankaart en in de Handzamevallei (Kuijken, 1985 ; Bossu en Devos, 1991). Door het inpolderen van
deze gebieden is echter de relatie broekgebied/rivier volledig teniet gegaan. De waterpeilbeheersing na
inpoldering resulteert meestal in lagere polderwaterpeilen. Hierdoor ontstaat de mogelijkheid om het
landbouwkundig grondgebruik te laten evolueren van hooi- en graslanden naar akkerland. De lagere
waterpeilen en het veranderde grondgebruik resulteren uiteindelijk in een verarming van fauna en flora.
De aantallen weidevogels en overwinterende watervogels lopen terug. Vismigraties van en naar de
vegetatierijke opgroeigebieden in de polders (vb. Blankaartvijver, Stuivekenskerke, poldergrachten en sloten) worden veelal onmogelijk.
Tussen Nieuwpoort en Diksmuide, en op de linkeroever tot aan Fintele, is de IJzer volledig ingedijkt.
Hierdoor zijn de ecologische waarden in de begrenzende poldergebieden (VIadslo-Ambacht en
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Noordwatering van Veurne) lager. Nochtans vertonen bepaalde delen van de Polder Noordwatering van
Veurne

(vb.

Stuivekenskerke,

Grote

Beverdijk,

graslandcomplexen

van

Lampemisse,

zandwinningsputten) potentieel een niet onaanzienlijke natuurwaarde. Oorzaak van de teloorgang van
natuurwaarden is hier de langere inpoldering en de lagere waterpeilen met een intensiever
landbouwkundig gebruik (akkerbouw) tot gevolg. De relatie polder/rivier is in deze polders practisch
volledig teloor gegaan zodat deze gebieden onbereikbaar zijn als opgroeigebied voor vissen. Door de
grote invloed van de landbouw op de ontwikkelingsmogelijkheden van fauna en flora in deze gebieden
zijn deze op veel plaatsen teruggedrongen en beperkt tot de oevers van waterlopen, langs wegen en
paden en perceelsgrenzen. In het reservaatsgebied van Stuivekenskerke wordt getracht de
natuurwaarden te handhaven.
In de polder Vladslo-Am.bacht vertonen de rietkragen langs de Kreek van NieuwendamiDe nog een
belangrijke natuurwaarde.
In de polder "De Moeren" situeert de natuurwaarde zich, zij het op een matig niveau, in het netwerk
van sloten en wegbermen.
In de Grote Westpolder situeert de natuurwaarde zich in de rietkragen langs kreken en waterlopen, de
flora langs wegbermen en de typische slikken en schorren associaties langs de IJzermonding en de
Kreek van Lombardzijde.
In mindere mate zijn nog natuurwaarden te vinden in kleinere natuurgebieden (bosgebieden) rond
leper, Poperinge, Houthulst en Torhout. Het provinciaal domein "De Palingbeek" en de vestingen rond
leper hebben een visserijbiologische waarde.
De natuurwaarden in het IJzerbekken liggen momenteel versnipperd en worden in negatieve zin
beïnvloedt door een samenspel van externe factoren van antropogene oorsprong. Een streven naar
grotere aaneengesloten eenheden natuur, waarin de waterlopen op een meer natuurlijke manier
geïntegreerd worden, kan de natuurwaarde in het IJzerbekken versterken. Door de inpolderingen is de
relatie van de IJzer en de Handzamevaart met de aansluitende broek- en poldergebieden in verregaande
mate

teloor

gegaan.

Inpolderingen,

waterkwantiteitsbeheersing,

migratiebelemmeringen

en

cultuurtechnische oeververstevigingen hebben het visserijbiologische biotoop van de waterlopen
negatief beïnvloed zodat polder- en broekgebieden niet meer kunnen functioneren als kraamkamer en
opgroeigebied voor vissen.
Een knelpunt tussen het natuurbehoud en de visserij vormt soms de ontsluiting van natuurgebieden voor
vismigraties omwille van het risico externe invloeden in de natuurgebieden te krijgen. Sportvisserij in
natuurgebieden is omwille van de verstoring niet wenselijk en dient vermeden of beperkt te worden tot
de rand van deze gebieden. Vanuit de visserijsector kan de functie van broedstock-, paai- en
opgroeigebied voor vissen aan natuurgebieden toegekend worden. Hiermede kunnen natuurgebieden
functioneel ingeschakeld worden in het integraal visstandbeheer. Bij intensieve bevissing is een
zonering (hengelzones) ter bescherming van de oevervegetatie langs wateren aangewezen.
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3. De landbouwfunctie van bet IJzerbekken.
Het meest landelijke gebied van West-Vlaanderen is zonder twijfel een groot deel van de Westhoek (de
officiële omschrijving voor de arrondissementen Veurne, Diksmuide en leper, grotendeels
overeenstemmend met het IJzerbekken). Alle kenmerken van landelijke gebieden zijn hier het meest
uitgesproken met nog veel ruimte voor natuur, veel en aaneengesloten landbouwoppervlaktes en relatief
veel tewerkstelling in de landbouw (RISO, 1992). Globaal beschouwd is de landbouw (akkerbouw,
veehouderij en tuinbouw) de hoofdgebruiker van de gronden in het IJzerbekken. Tweederde en meer
van het kadastrale oppervlakte maakt deel uit van het landbouwareaal. De geringe daling van dit areaal
sinds 1970 en de opvolging van de landbouwbedrijven wijst op een continuïteit in de landbouwsector.
Het bodemgebruik in West-Vlaanderen bestaat voor 40% uit weiden en grasland en voor 21% uit
graangewassen. Enkel in het arrondissement Veurne is de oppervlakte aan graangewassen groter dan
deze aan weiden en graslanden. Nochtans wordt een afname van de graangewassen waargenomen ten
voordele van de groenvoedergewassen (o.a. maïs)(10%). De tuinbouwoppervlakte voor groenteteelt
(7%) in open lucht neemt geleidelijk toe, maar het aandeel van deze teelt is nog relatief gering in
vergelijking met de hoger vermelde teelten (RISO, 1992).
De rundveestapel in de Westhoek steeg in de periode 1970-1989. De varkenskweek kende een zeer
intensieve groei, niettegenstaande de intensieve bio-industriële varkensteelt geconcentreerd is in andere
delen van de provincie (streek Roeselare-Tielt). De schapeteelt kent een zeer sterke stijging, maar blijft
relatief onbelangrijk (VLM, 1990).
Het landbouwkundig gebruik van de cultuurgronden verschilt per streek en wordt voor een belangrijk
deel bepaald door de lokale omstandigheden, in hoofdzaak de hoogteligging van de gronden, de
grondsoort en de waterbeheersingssituatie.
In de streek tussen Ieper en Diksmuide is de tuinbouwsector in ontwikkeling. In de Moeren en de polder

Noordwatering van Veurne komt de grondgebonden landbouw sterk naar voor. Op de hoogte van
Izenberge domineert de grondgebonden tuinbouw.
Het landbouwkundig gebruik van de gronden heeft invloed op de kwaliteit van het water in het
hydrografisch net, alsook op de gevoerde waterkwantiteitsbeheersing. De uitstoot van mineralen
(fosfaat, nitraten) en niet afbreekbare giftige stoffen (zware metalen) door de mestoverschotten in de
veeteelt, de toepassing van drijfmest in maispercelen, het uitrijden ervan op gras- en akkerlanden en de
emuenten van ingekuilde voeders beïnvloeden in hoge mate de waterkwaliteit. Een tweede beïnvloeding
heeft plaats door de toepassing van gewasbestrijdingsmiddelen in de akkerbouw en groenteteelt Deze
bestrijdingsmiddelen komen in het oppervlaktewater terecht of zijn nadelig voor de oevervegetatie langs
de waterlopen. Ten derde drukt de landbouw een belangrijke stempel op de natuurwaarden in de lager
gelegen poldergebieden en uiterwaarden van de IJzer. De toegepaste waterpeilbeheersing laat een
overgang toe van hooi- en weilanden naar akkerland (gescheurde weiden) waardoor een
kwaliteitsverarming van fauna en flora optreedt en plant- en diersoorten verdwijnen. Het waterverbruik
(beregening) kan in droogteperioden leiden tot drastische dalingen van de waterspiegel in waterlopen.
Al deze facetten beïnvloeden het visbestand op een rechtstreekse (waterkwaliteit, waterbeheer) of
onrechtstreekse (biotoopdegeneratie) wijze.
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4. De scheepvaartfunctie in het IJzerbekken.

Eertijds was de IJzer een waterweg. Dagelijks vaarden meerdere schepen naar Diksmuide en Ieper.
Massagoederen zoals zand, cement, keien, meststoffen, granen, veevoeders en kolen werden door de
scheepvaart aangebracht. In Ieper werd schroot en bakstenen geladen, aan de Drie Grachtenbrug,
Steenstraetebrug en te Elzendamme werden suikerbieten geladen om deze naar de suikerfabriek van
Moerbeke-Waas te transporteren. Wegens voortdurende aanslibbingen in het kanaal leper-IJzer,
afkomstig uit de Ieperlee en de Martjevaart, was het onmogelijk om met een volledige vracht de
bestemming te bereiken.
Het scheepvaarttransport van bulkgoederen op de IJzer is de laatste decennia practisch verdwenen. De
rivier wordt stroomopwaarts van Diksmuide niet meer bevaren door vrachtschepen. Het normaal peil
van de IJzer is 3.14 T.A.W., alhoewel dit in de practijk op 3.08 T.A.W. gehouden wordt. Dit peillaat
toe dat handelsschepen met een diepgang van 1.90 m Diksmuide kunnen bereiken. Baggerwerken
tussen Nieuwpoort en Diksmuide zijn noodzakelijk om een voldoende diepgang voor de scheepvaart te
-realiseren. Momenteel is de Lovaart voor de handelsscheepvaart niet meer aantrekkelijk. Enkel op het
kanaal Nieuwpoort-Duinkerke en het kanaal Nieuwpoort-Plassendale komt nog scheepvaart van enige
betekenis voor.
Omwille van de scheepvaart en om oevererosie door de ermee gepaarde golfslag tegen te gaan werden
de

belangrijkste bevaarbare waterlopen in

het

IJzerbekken verregaand

gekanaliseerd

en

cultuurtechnisch verstevigd. De hierdoor ontstane harde overgang tussen water en oevertalud verhindert
de ontwikkeling van oevervegetatiebestanden waardoor de functie van de oevers als paai- en
voedselbiotoop voor vissen, en voor andere oevergebonden organismen, omzeggens onbestaande is.
5. De recreatiefunctie van het IJzerbekken.
In het gebied van het IJzerbekken is vooral de kustzone georiënteerd op het strandtoerisme met zijn

specifieke recreatieve attracties als zwemmen, surfen, zonnebaden, wandelen, paardrijden en fietsen.
Nieuwpoort is de belangrijkste jachthaven (2000 aanlegplaatsen) van de Belgische kust. In de omgeving

van het spaarbekken van Nieuwpoort bestaan plannen voor een verdere uitbouw van de pleziervaart.
Plankzeilen is mogelijk op het spaarbekken van de IJzer te Nieuwpoort.

,

Het hinterland in de polders leent zich meer tot een recreatief medegebruik. De recreatieve functie van
de IJzer en de grotere waterlopen in het gebied, alsook hun oevers, is bijzonder groot. De
landschappelijke, natuurlijke kwaliteiten en de rustige plattelandsomgeving zijn hierbij bepalend.
Wandel-, fiets- en waterrecreatie voeren de boventoon. Van de water- en oevergebonden
recreatievormen is hengelen de meest traditionele vorm van vrijetijdsbesteding in het gebied en vormde
lange tijd de belangrijkste recreatieve medegebruiksvorm, vnl. in de Westhoek. De betekenis en
verspreiding van de sportvisserij wordt gedetailleerd beschreven in paragraaf 1.5.4. Tekenend voor de
structurele degeneratie van het visserijbiologisch potentieel is de gevoelige achteruitgang van het aantal
afgeleverde visverloven in het gebied (tabellen 25 en 26).
Waterrecreatie met gemotoriseerde vaartuigen wordt gestimuleerd en is momenteel mogelijk op de
bevaarbare waterlopen, met name de IJzer, het Kanaal Nieuwpoort-Plassendale, het Kanaal
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Nieuwpoort-Duinkerke, het Lokanaal en het Kanaal leper-IJzer. De Bergenvaart is omwille van de
beperkte omvang en doorgangen onder bruggen moeilijk toegankelijk voor gemotoriseerde
waterrecreanten. Door het openstellen van sluizen op zon- en feestdagen en het voorzien van
aanlegplaatsen te Fintele, Veurne, Nieuwpoort en Diksmuide neemt het belang van de toervaart op de
IJzer, het Lokanaal en het Kanaal Veume-Nieuwpoort toe. In het zog van de toervaart neemt ook de
pleziervaart met motorboten, kleine jachten en jetski's toe. Kanovaren behoort eveneens tot de
mogelijkheden. Vooral in de vakantiemaanden juli en augustus varen veel pleziervaartuigen op dit
circuit, alhoewel de meeste vaartuigen niet doorvaren naar Fintele. In iets mindere mate wordt het
traject naar Ieper gekozen (tabel28).
Tabel 28 : Tellingen van pleziervaartuigen in 1992 bij passage aan een sluis. Een heen- en
terugvarende boot wordt tweemaal opgenomen zodat voor de bevaring op het kanaal leper-IJzer,
vermits leper een terminus is, het aantal opgetekende vaartuigen bij Boezinge sas moet gehalveerd
worden.
Jaar 1992
jan.

feb

ma

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec Tot.

plezier

3

6

6

23

58

72

209

208

41

35

20

10 691

toer

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

plezier

1

1

3

5

12

27

122

89

18

12

10

2

302

toer

0

0

0

0

0

0

26

20

0

0

0

0

46

plezier

2

4

2

27

85

70

35

21

28

14 777

toer

0

0

0

0

0

0

6

6

0

0

0

0

12

0

0

1

0

3

10

81

66

9

4

0

0

174

1

1

4

4

5

25

78

60

16

13

I

1

209

plezier

3

2

5

25

79

llO

248

400

56

39

29

7 1003

toer

0

0

2

2

10

12

7

5

2

2

2

0

44

plezier

5

5

11

30

109

68

287

301

64

24

12

8

924

toer

I

2

-

6

13

I4

I4

5

2

3

1

0

61

plezier

1

0

0

2

2

6

91

52

12

3

19

0

188

toer

0

0

0

0

0

0

0

2

0

0

0

0

2

Gravensluis

Venmesluis

St-Jorissluis
270* 219*

Fintelesluis
plezier
Sluis Veurne
plezier
Plassendalesluis

Dammel!oortsluis

Boezin~:e

sas

*=De meeste vaartuigen blijven te Nieuwpoort ofDiksmuide en varen niet door naar Fintele.
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Door de varende waterrecreanten en voor de toervaart worden steeds hogere eisen gesteld aan de
aanleginfrastructuur langs de waterlopen. Op de bevaarbare waterlopen geldt voor gemotoriseerd
waterverkeer een snelheidsbeperking tot 7 km/h.
De toename van de pleziervaart en voornamelijk de inbreuken van pleziervaarders op de
snelheidsbeperking wordt door hengelaars als zeer hinderlijk ervaren. Hoge boeggolven, als gevolg van
een te hoge snelheid, bemoeilijken het hengelen vanop de oever en hebben een eroderende invloed op
niet beschermde en niet gestabiliseerde oevers. Intensieve bevaring van wateren verstoort vispopulaties
tijdens de paaiperiode en kan door slibopwarreling oorzaak zijn van een slechte waterkwaliteit.
Sommige studies tonen een inverse relatie tussen de visbiomassa in een water en de navigatiedruk. In

druk bevaren wateren komt slechts 1/5 van de visbiomassa voor van deze die gevonden wordt in niet
bevaren wateren (Linfield, 1985). Anderzijds kan bevaring de zuurstofinbreng in stilstaande of
traagstromende wateren bevorderen.

6. De functie voor drinkwaterproduktie in het IJzerbekken.
De kuststreek wordt tijdens het toeristische seizoen gekenmerkt door een sterke toename van de
drinkwaterbehoefte, tot het dubbele van de normale vraag. De drinkwaterwinning in de Westhoek
gebeurt uitsluitend uit de ondiep gelegen zoetwatervoorraden in de duingordellangs de kust (Cabourgwinning, Doompanne en Calmeynbos). Momenteel wordt in de duingordel door de intercommunale
IWVA ongeveer 4.5 miljoen m3 water opgepompt. De tekorten die door een verhoogde vraag optreden
worden aangevuld met water afkomstig van andere netten.
Uit het hydrografisch bekken van de Uzer wordt oppervlaktewater onttrokken ten behoeve van de
openbare drinkwaterproduktie. Het betreft hier inzonderheid het spaarbekken van de Blankaart te
Diksmuide (V.M.W.) en de vijvers van Dikkebus en Zillebeke (stedelijke regie van Ieper). Samen
betrekken deze produktiecentra gemiddeld ca. 50.000 m3 water per dag uit de oppervlaktewateren.
Een onafhankelijke opstelling van het Vlaamse Gewest inzake drinkwatervoorziening (t.a.v. Waalse
waterleveringen) vereist een uitbreiding van de drinkwaterproduktie in Vlaanderen. Er bestaan plannen
om de drinkwaterproduktie in het Uzerbekken via diverse alternatieven te verhogen. In dit verband
kunnen de bouw van spaarbekkens (Blankaart II), de Verdronken Weiden ten zuiden van leper en de
aanpassing van de Dikkebus vijver gesiteerd worden. Tesamen met uitbreidingen van de capaciteit te
Harelbeke (Gavers) en te Kooigem kan naar de toekomst een meerproduktie van 80.000 m3 per dag
verwacht worden.
De knelpunten die momenteel bij de drinkwaterwinning ervaren worden, zijn de waterkwaliteit van de
oppervlaktewateren. In dit verband moet op de Uzer gestreefd worden naar de waterkwaliteitsnorm
overeenkomstig de functietoekenning "drinkwater" en de eraan gekoppelde kwaliteit "viswater". Op het
vlak van de waterkwantiteit dient het beheer van de oppervlaktewateren georienteerd te worden naar de
opbouw van een grotere zoetwaterreserve. Hiertoe kunnen hogere waterpeilen in oppervlaktewateren in
waterwingebieden

nagestreefd

worden.

Ter

illustratie

kan

vermeld

worden

dat

in

het

drinkwaterwinningsgebied van het Blankaartbekken tot 1977 aan de stuw op de Stenensluisvaart een
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peil van 2.68 m werd aangehouden. Sindsdien werd dit peil stelselmatig verlaagd(± 2.40 m) en in 1992
werd slechts bij 6% van de 360 metingen een waterstand van 2.68 m genoteerd.
Interacties van de drinkwaterwinning op de visstand zijn de inname van vissen lesamen met
oppervlaktewater naar de spaarbekkens. Specifiek in het Blankaartbekken blijkt de migratie van adulte
paling geïnitieerd te worden door de stroming in de polderwaterlopen. Deze stroming kan ontstaan door
de werking van het pompgemaal op de Stenensluisvaart, maar ook door waterinname door het
spaarbekken. Ook de waterinnamepunten op de IJzer (Blankaart bekken, hevelpomp Reningebrug) kan
migrerende paling verkeerdelijk afleiden naar ingepolderde gebieden en het spaarbekken. Door inname
van voornamelijk kleine vissen en de grote stockagecapaciteit in spaarbekkens zijn dit verzamelplaatsen
en broedplaatsen voor vissen. In het waterspaarbekken van de Blankaart wordt melding gemaakt van 9
vissoorten en wordt de visdensiteit geraamd op 37 kg/ha (Verreycken et al. , 1990). Alhoewel deze
visdensiteit relatief laag is kan het afoogsten van vispopulaties in waterspaarbekkens bijdragen tot het
op peil brengen (herbepoten) van openbare wateren.
Geplande drinkwaterwinningsprojecten, zoals de Verdronken Weiden te Ieper, de Dikkebus vijver en
Blankaart II houden een belangrijk potentieel in wanneer aandacht geschonken wordt aan de uitbouw
van het visserijbiologische milieu.

7. Functie voor ontginningen in het Uzerbekken.
De geologische opbouw van het IJzerbekken laat toe klei en in mindere mate zand te winnen. In de
Westhoek zijn een vijftal ontginningsgebieden gesitueerd : Nieuwkapelle (zand), Stuivekenskerke
(klei), Nieuwpoort-Florizoone (zand, klei), Adinkerke-Noord (zand) en de Moeren (nog geen
ontginning). Deze ontginningsgebieden hebben respectievelijk de nabesternmingen gemeenschaps- en
openbare nutsvoorzieningen, groengebied-agrarisch gebied, recreatie, recreatie en agrarisch gebied.
Voor de visserij is het potentieel van deze ontginningsgebieden groot wanneer tijdens en na de
exploitatie inrichtingsmaatregelen genomen worden in functie van de nabestemming voor passieve
recreatie enlof broedstockreservoir van vissen. Bij een functietoekenning van visbroedstockreservoir
moet" de mogelijkheid bestaan dat vissen vanuit het reservoir kunnen migreren naar de openbare
wateren.
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m - Streefbeelden en ontwikkelingsvisie van de gewenste visserijkundige situatie.
Zoals in de inleidende paragrafen reeds werd aangegeven, willen de in het IJzerbekken
visrechthebbende hengelsporters, vanuit een gedeeld verantwoordelijkheidsgevoel voor het beleid in het
IJzerbekken en de verantwoordelijkheid voor het visstandbeheer, een bijdrage leveren aan het herstel en
het behoud van de visstand en de visserijbiologische verbetering van het hydrografisch stelsel in dit
bekken. In deze context werd een eigen ontwikkelingsplan voor de visserij opgemaakt waarin als basis
voor de plan- en visievorming in eerste instantie een inventarisatie opgemaakt werd van het
visserijgebeuren in het IJzerbekken. Tegelijkertijd worden de interacties en interferenties van de
verschillende andere functies in het IJzerbekken met de visserijactiviteiten beschreven. Het
ontwikkelingsplan beoogt daarnaast via een visievorming, de nodige inspraak en inbreng te bekomen
bij de betrokken bestuurs- en beleidsplannen in het IJzerbekken, alsmede via eigen planvorming en
uitvoering anderzijds de doelstellingen van het ontwikkelingsplan te realiseren.
Uit de analyse van de functietoekenningen in het IJzerbekken blijkt een veelvoud aan
gebruiksmogelijkheden voor de mens. Een combinatie van menselijk gebruik en het behoud van de
natuurlijke eigenheid is slechts mogelijk door de verschillende bestuurs- en beheersmaatregelen op
elkaar af te stemmen en zodoende een integraal beheer van het gebied te realiseren. Een meer
geïntegreerd beheer van het natte biotoop in het IJzerbekken en de bekommernis voor een gezonde en
gevarieerde visstand, waarop door zoveel mogelijk vissers in een door hen gewaardeerde en natuurlijke
omgeving kan worden gevist, staat hierbij centraal.
In het visserijbiologisch plan worden streefbeelden geformuleerd die gelden als referentiekader voor het
verwezenlijken van optimale doelstellingen op lange termijn. Streefbeelden worden opgemaakt voor het
water, de inrichting van waterlopen, de visstand, de bevissing en het visstandbeheer. In deze
streefbeelden worden alle externe factoren, andere functies en gebruik van de waterlopen, die van
invloed zijn op de visserijkundige situatie, uitgesloten of ondergeschikt gemaakt aan de functie visserij.
De voor de visserij optimale situatie wordt hierin beschreven, enerzijds als referentiekader, anderzijds
als inspiratiebron voor concrete realisaties. Concrete initiatieven worden per deelonderwerp beschreven
in de ontwikkelingsvisies. Activiteiten en strategische keuzes kunnen aan de hand van deze
entwikkelingsvisies gemaakt worden en kunnen tenslotte getoetst worden aan de vooropgestelde
streefbeelden.
De streefbeelden hebben als uiteindelijke doel het duurzaam herstel van het visserijbiologisch biotoop
waardoor de optimale voorwaarden ontstaan voor het behoud van een gediversifieerd en harmonieus
visbestand. Bij het opmaken van de streefbeelden over de inrichting van de waterlopen en het
aangrenzende landschap zou gerefereerd kunnen worden naar de oorspronkelijke toestand en de
ecologische natuurlijkheid van het biotoop. Over de oorspronkelijke toestand van beken en rivieren zijn
echter weinig gedetailleerde gegevens gekend. Bovendien vertonen beken, rivieren en landschappen in
de loop der tijden een zekere dynamiek zodat een statische beschrijving van een oorspronkelijke
toestand of een ecologische natuurlijkheid niet voor de hand liggend is. Cultuurtechnische ingrepen en
verontreiniging van oppervlaktewateren verlagen het niveau van biologische natuurlijkheid, zodat de
meeste wateren verder verwijderd raken van het niveau van ecologische natuurlijkheid (figuur 31, naar
Schneiders et al. , 1990). Globaal genomen wordt gesteld dat een toename van cultuurtechnische
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ingrepen en de intensivering van het grondgebruik gepaard gaan met een afname in habitatdiversiteit
en het verlies van lijn- en puntvormige landschapselementen (Froment et al., 1992). Of, toegepast op de
aanwezige vispopulaties, door eutrofiëring, normalisatie en cultuurtechniek ontstaat een vervlakking
(uniformisering) van het visserijbiologische biotoop waardoor differentiërende structuurkenmerken
(meandering, diepten/ondiepten, aanslibbingsoever/erosieoever, afgevlakte oeverzones) verloren gaan
wat zal resulteren in een daling van de visbiomassa, het aantal soorten daalt (vermindering van
diversiteit), het aantal individuen per soort daalt of er treedt een combinatie van factoren op. Via
sanering en natuurbouw (herstel of ontwikkeling) kan de biologische natuurlijkheid van wateren
bevorderd worden. Biologische natuurlijkheid is echter, in tegenstelling tot de ecologische
natuurlijkheid, een streefwaarde op korte tot middellange termijn. Immers, elk stadium tussen dood
water en ecologische natuurlijkheid laat spontane vestiging of successie van autochtone organismen toe
of, met andere woorden door sanering en natuurbouw kan men een streekeigen visstand realiseren met
de meest algemeen voorkomende soorten, zonder aanzienlijke vissterftes, maar ook zonder enige
diversiteit (ecologische basiskwaliteit). Op relatief korte termijn kan dus gestreefd worden naar een zo
hoog mogelijk niveau van biologische natuurlijkheid, een niveau dat bij voorkeur zo kort mogelijk
aanleunt bij de (oorspronkelijke) ecologische natuurlijkheid. Ecologische basiskwaliteit vervolgens is
die kwaliteit, waarbij vissen die weinig eisen stellen aan het milieu blijvend kwmen voorkomen en
waarin de migratie van zeldzame soorten niet belemmerd wordt Onder ecologische natuurlijkheid
tenslotte verstaat men het behouden of herstellen van waterlopen zodat de van nature voorkomende en
bij de fysisch-geografische situatie behorende levensgemeenschappen (met zeldzame soorten die hoge
eisen stellen aan het biotoop) er blijvend kunnen voorkomen en zich reproduceren (Schneiders et al.,

1990).
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Figuur 31 : Schematische voorstelling ter verduidelijking van de verschillende niveau's van biologische
natuurlijkheid in wateren (overgenomen uit Schneiders et al., 1990).
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Bij het begin van onze jaartelling maakte de IJzer deel uit van het uitgestrekte rivierenlandschap met
rivierbossen, moerassen en stukken open water. Voortdurend veranderde dit landschap doordat, onder
invloed van de verschillende zeetransgressies, de loop van de rivieren wijzigden, nieuwe rivierarmen
zich vormden en andere droog vielen. Rond de 11 e eeuw nam het in cultuur brengen van het gebied
voor menselijk gebruik een aanvang. Inpolderingen en bedijkingen (Oude Zeedijk, Dijk van de
Watering van Blankenberge) beschermden de cultuurgronden tegen overstroming. Tot vorige eeuw
bleef de getijdedynamiek van de rivier in zijn l,IÎterwaarden nog bestaan. De geleidelijke ophoging van
de overstromingsvlakte liet een toename van de menselijke aanspraak op de vruchtbare gronden toe en
meer dijken en zomerkades werden aangelegd. Meer en meer werd de rivier in een nauw keurslijf
gedwongen en de getijdedynamiek in de uiterwaarden viel weg. Kanalen en vaarten werden aangelegd
en ingericht voor scheepvaart, de IJzer werd gedeeltelijk bedijkt en rechtgetrokken, polderwaterlopen
zorgden voor een snelle afvoer van water uit de ingepolderde gebieden. Bossen en moerassen
verdwenen. De uiterwaarden veranderden in een cultuurlandschap. Zelfs in dit cultuurlandschap was
het IJzerbekken, met een netwerk aan grachten en sloten, tot enkele decennia terug nog de visstreek bij
uitstek. Sindsdien zorgden de eutrofiëring, de overmatige bemesting, de toenemende industrialisatie,
normalisatie van waterlopen en de aanhoudende cultuurtechnische ingrepen op het landschap voor een
verregaande verarming van fauna en flora.
Naar welke oorspronkelijke toestand en welke ecologische natuurlijkheid dient nu echter als
referentiekader gerefereerd te worden in een landschap dat in de loop der tijden veranderde van een
moerassig en overstromend gebied, via een getijderivier met slikken en schorren, naar een
polderlandschap dat in verregaande mate in cultuur werd gebracht en waar de natuur grotendeels
ondergeschikt werd aan de cultuur? Zonder een éénduidig antwoord op deze vraag te willen geven
worden, uitgaande van de bestaande toestand, optimale streefbeelden geschetst als referentiekader voor
meer ecologische natuurlijkheid en het verhogen van de structurele diversiteit in het cultuurlandschap
van het Uzerbekken. De visseriJbiologische leefwereld heeft immers nood aan meer natuurlijkheid van
zijn biotoop. Bij het realiseren van deze streefbeelden gaan sanering en natuurbouw hand in hand,
gespecifieerd in de ontwikkelingsvisies, waarbij aandacht wordt besteed aan het realiseren van een
evolutie van biologische natuurlijkheid (korte termijn), over ecologische basiskwaliteit (korte tot
middellange termijn) naar ecologische natuurlijkheid (ecologisch waardevolle waterlopen, middellange
tot lange termijn).
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1. Streefbeelden over de inrichting en het beheer van wateren en waterlopen in het Uzerbekken.
1.1. Streefbeeld waterkwaotiteit.
De Uzer is een regenrivier met alle karakteristieke kenmerken daarvan. De neerslag in het
stroomgebied bepaalt de stroomsnelheid, de breedte van de rivier en de hoogte van de waterstand
binnen de winterbeddingen. De middenloop en de bovenloop van de Uzer zijn ten opzichte van de
benedenloop minder diep, hebben een brede bedding en een grote komberging in de uiterwaarden
binnen de winterbedding. De benedenloop heeft een grote komberging in de uiterwaarden, een diep
uitgeslepen stroomgeul en een trage stroomsnelheid. Bij hoogwaterafvoer kan de rivier zijn dynamiek
ontwikkelen in de uiterwaarden en boezemlanden. Er is geen open afstroming naar zee en het
waterbeheer in het bekken is gericht op het behoud van een maximale zoetwaterreserve. In de nabijheid
van de monding komen brakwatertransitiezones voor waarin typische estuariene soorten zich kunnen
handhaven. Behoudens het spuiregime naar zee en de noodzakelijke bescherming tegen overstroming
van laaggelegen en binnendijks gelegen poldergebieden vindt geen enkele beïnvloeding op het
stromingsregime en de waterkwaliteit plaats. Alle fysische barriéres (o.a. zeesluizen) zijn zo aangepast
dat vismigraties van en naar zee en van de rivier naar heuvellandbeken en polderwaterlopen mogelijk
zijn.

1.2. Streefbeeld waterkwaliteit.
De neerslag in het stroomgebied van de IJzer bepaalt de chemische en fysische eigenschappen van het
water. Op de waterlopen is de beïnvloeding van de waterkwaliteit minimaal. Antropogene invloeden en
ecologische vereisten voor de aquatische fauna en flora staan steeds in een evenwichtige relatie tot
elkaar. Zeldzame en verdwenen soorten, ook deze die specifieke eisen stellen aan de waterkwaliteit en
het biotoop, maken deel uit van de biota.

1.3. Streefbeeld inrichting IJzer, uiterwaarden, poldergebieden en heuvellaodbeken.
DeUzer.
De IJzer en de zijwaterlopen vormen een vrije trekweg voor vissen. Door migratievoorzieningen bij de
zeesluizen kunnen migrerende vissoorten vanuit zee naar bovenstroomse gebieden trekken om er te
paaien en op te groeien.
De vroegere riviermeanders en kreken staan in open verbinding met de rivier en worden zodanig
ingericht en beheerd dat zich een geschikt biotoop voor vegetatieminnende standvissen kan
ontwikkelen. Langs de uiterwaarden zijn de oevers natuurlijk met een gevarieerde oeverzone. Waar
bedijking nodig is om overstroming te verhinderen zijn natuurtechnische principes bij de oeveraanleg
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geïmplementeerd zodat een rijk, gevarieerd en streekeigen oevermilieu kan ontwikkelen. Hengelaars
kunnen ongehinderd gebruik maken van de oever en vinden gemakkelijk een visstek.
De uiterwaarden.

De broekgebieden in de uiterwaarden en boezemlanden van de IJzer vormen een aantrekkelijk
landschap met ruimte voor natuur en passieve recreatie. Het oppervlakte- en grondwater in de
uiterwaarden wordt niet beheerst.
Het landbouwkundig gebruik van de boezemlanden van de IJzer is gericht op een extensieve
bedrijfsvoering

(begrazing en

hooiland),

zonder toepassing van drijfmest,

kunstmest

en

bestrijdingsmiddelen.
Het waterrijke karakter van de uiterwaarden biedt een variatie aan hengelmogelijkheden vermits de
uiterwaarden vrij toegankelijk zijn voor hengelaars en bootvissers.
Polderwaterlopen en heuveUandbeken.

Laaggelegen, ingedijkte poldergebieden zijn water- en vegetatierijk en de nodige voorzieningen werden
getroffen om vismigraties naar en van deze gebieden toe te laten. Met uitzondering van laaggelegen
gebieden staan principieel alle polderwaterlopen in open verbinding met de rivier zodat ze optimaal
kunnen fungeren als paai- en opgroeigebied voor vissen. Polderwaterlopen zijn voldoende diep en ruim
zodat de komberging van poldergebieden volstaat voor de eigen waterberging en watervoorziening.
Heuvellandbeken zijn groene, meanderende beken die gravitair afstromen naar de IJzer en laten
vismigraties naar de bovenlopen toe. Het meanderend verloop van de heuvellandbeken en de grote
waterbergingscapaciteit langs de bovenlopen vangt pieken van hoogwaterafvoer op.

1.4. Streefbeeld visstand.

Een ecologisch evenwichtige, gevarieerde en gezonde visstand bevolkt de waterlopen. De
levensgemeenschappen en de samenstelling van de visstand worden alleen bepaald door de vormgeving
van

de

waterlopen

en

de

stroomsnelheden.

De

waterkwaliteit,

de

waterkwantiteit,

de

migratiemogelijkheden en de paaimogelijkheden zijn niet beperkend. Brakwatervissen en migrerende
vissoorten kunnen ongehinderd de inlandse opgroeigebieden of bovenstroomse beektrajecten bereiken.
De polderwaterlopen zijn opgroeigebieden voor paling en standplaatsen voor vegetatieminnende

vissoorten als zeelt, rietvoorn en snoek.
De levensgemeenschappen van het stromende water zijn volledig ontwikkeld. Stroomminnende soorten
handhaven zich op de heuvellandbeken. Beschermde vissoorten komen voor en kunnen zich handhaven
in een verscheidenheid van biotopen karakteristiek voor de soort.
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l.S. Streefbeeld bevissing.
Het Uzerbekken is gekend als vistreek bij uitstek en vormt een attractiepool voor vissers. Hengelsporters
prefereren de wateren in het hinterland van het Uzerbekken boven de kustvisserij en de
hengelmogelijkheden op andere wateren elders in het land of in het buitenland. De rivier, de vaarten, de
heuvellandbeken, de polderwaterlopen, de kanalen, de putten en de stadswateren bieden een waaier van
mogelijkheden om een gevarieerd bestand van rivier(trek)vissen te bevissen. De bevissing is in
evenwicht met het herstel en!of de instandhouding van de vispopulaties. De semi-professionele
beroepsvisserij (palingvisserij) verschaft inkomsten als nevenactiviteit aan vissers en vormt via
regelgeving geen bedreiging voor de schubvispopulaties en de palingpopulatie zelf. De
schubvispopulaties worden beroepsmatig niet bevist.

1.6. Streefbeeld visstandbeheer.

De visstand komt volledig voort uit de natuurlijke rekrutering van populaties. Het biotoop is dermate
ontwikkeld dat de verscheidenheid aan schuil-, vlucht-, voedsel- en paaimogelijkheden voldoet aan de
verschillende eisen gesteld door de afzonderlijke vissoorten en biedt voldoende draagkracht om de
vispopulaties in stand te houden. De visstand zorgt voor tevredenheid bij de hengelsporter, ook als men
er niet ongelimiteerd op mag vissen. Onder normale omstandigheden mogen hengelaars vrij in alle
openbare wateren vissen.
Alle aspecten en facetten van het visserijbeleid en -beheer komen aan bod in een provinciale
overkoepeling waar via een democratische vertegenwoordiging het structureel overleg en de
betrokkenheid van vissers en hengelsporters bij het visstandbeheer in het gehele stroomgebied
gerealiseerd wordt.
Via wetenschappelijk onderzoek is voldoende gekend over de actuele en vroegere samenstelling en de
kwaliteit van de vispopulaties, alsook over de interacties tussen vispopulaties onderling, met andere
soorten en over de eisen t.a.v. het biotoop. Het visstandbeheer benut deze kennis om de diversiteit en de
ecologische natuurlijkheid van waterecosystemen te bevorderen.
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2. Ontwikkelingsvisies.
De ontwikkelingsvisies voor de verschillende deelaspecten van het visserijbiologisch ontwikkelingsplan
en voor de verschillende functies van het IJzerbekken zijn gericht op het realiseren of benaderen van de
in voorgaande voorgestelde streefbeelden, welke een optimaal visserijbiologisch biotoop weergeven. In
grote lijnen komen de ontwikkelingsvisies neer op het saneren van bestaande, ongewenste toestanden,
gelijklopend met het ontwikkelen van het natte biotoop zodat in eerste instantie kan gestreefd worden
naar het bereiken van de ecologische basiskwaliteit met duurzaamheid als basis. Een latere evolutie zal
streven naar het bevorderen van en een verfijning naar meer ecologische natuurlijkheid.
In de mate van het mogelijke worden de ontwikkelingsvisies opgesplitst in actieplannen die,
alnaargelang de voorgestelde maatregelen, ruimtelijk verschillende effecten kunnen uitoefenen al dan
niet op lange, dan wel reeds op korte termijn. De ontwikkelingsvisies voor andere subsectoren in het
IJzerbekken worden beperkt tot hun visserijbiologische implicaties en aspecten waartoe deze
subsectoren, door hun gedeelde verantwoordelijkheid, een bijdrage kunnen leveren.

2.1. Ontwikkelingsvisie en actieplan inrichting en beheer van wateren.
De meeste van de waterlopen in het IJzerbekken hebben in de loop der tijden door normalisatie,
cultuurtechnische ingrepen en door het klassiek waterbeheer aan structuurdiversiteit verloren.
Structuurkenmerken zoals meandering, stroomkuilpatronen en ondiepe paaizones met aquatische
vegetatie zijn verdwenen. Gezien het multifunctioneel karakter van de waterlopen in een
cultuurlandschap zal herstel van de volledig natuurlijke uitgangssituatie dikwijls niet haalbaar zijn.
Leidraad bij de inrichting van de IJzer en zijn uiterwaarden is het herstellen en versterken van de
eigenheid van een rivier. De heuvellandbeken worden ontwikkeld als groene beken en het beekkarakter
wordt versterkt. Polderwaterlopen verbinden een netwerk van voldoende diepe grachten en sloten en
zijn vegetatie- en visrijk. Het ontwikkelen en de inrichting van waterlopen in het IJzerbekken gebeurt
op basis van een integrale benadering van het stroombekken van de waterloop, waarbij aspecten van
waterkwaliteit, waterkwantiteit, biotoopinrichting en visstandbeheer worden betrokken.
De leidraad bij de inrichting en het beheer van wateren en waterlopen in het IJzerbekken is het
aaneenschakelen en het integreren van de verschillende visserijbiologische functies van de wateren tot
een functioneel geheel. Visserijbiologische functies situeren zich enerzijds op ecologisch vlak,
anderzijds moeten de vispopulaties door hengelsporters bevist kunnen worden zonder ze uit evenwicht
te brengen, zonder negatieve gevolgen voor het biotoop en op gemakkelijk bereikbare plaatsen.
Alhoewel visserijbiologische functies meestal gemengd op een water aanwezig zijn kan voornamelijk
ter ondersteuning van de biotoopontwikkeling één of andere functie van het water benadrukt worden.
De functie verbindingswaterloop houdt in dat vissen ongehinderd kunnen migreren vanuit zee naar de
binnenwateren, van de rivier naar de poldergebieden, van de rivier naar de heuvellandbeken en van de
waterlopen naar stilstaande waterpartijen. Bovendien is ·het biotoop van verbindingswateren zo
ingericht dat ze hun functie als verblijfplaats en trekroute voor vissen optimaal kunnen vervullen.
Wateren met meer potentieel kunnen ontwikkeld en uitgebouwd worden tot opgroei- en
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voortplantingsplaatsen voor vissen. Hierbij moet de functie als paaiplaats (aanleg van ondiepe en
vegetatierijke plaatsen) in voldoende mate versterkt worden opdat de aanwezige vispopulaties zichzelf
door natuurlijke rekrutering in stand kunnen houden. Op wateren met een grote natuurlijkheid wordt
gestreefd naar het behouden en versterken van de nog aanwezige structuurkenmerken. Op het vlak van
de visserij-activiteit zelf kan onderscheid gemaakt worden tussen niet-bevisbare wateren
(visreservaten, kwetsbare wateren), extensief bevisbare wateren (weidelijke hengelsport) en intensief
bevisbare wateren (kompetitieve hengelsport, semi-professionele visserij).
Op de waterlopen in het IJzerbekken wordt het biotoop van de waterlopen zodanig ontwikkeld dat de

functie als natuurverbindingsgebieden, ook voor aquatische organismen, gewaarborgd is. Teneinde de
verschillende visserijbiologische functies van de waterlopen te versterken en met elkaar te integreren
kunnen algemene uitgangspunten vooropgesteld worden. Algemene doelstelling bij de inrichting en het
beheer van wateren is dat vismigraties niet worden verhinderd. Hiertoe wordt de relatie tussen rivier en
polders, rivier en uiterwaarden en rivier en heuvellandbeken hersteld. Ontsloten en goed bereikbare
trajecten van de IJzer, de polderwaterlopen en de kanalen en vaarten worden ontwikkeld met aandacht
voor de bevisbaarheid. Langs deze trajecten worden faciliteiten voorzien voor het beoefenen van de
hengelsport. Minder goed bereikbare trajecten van de IJzer, van polderwaterlopen en van
heuvellandbeken worden ontwikkeld en beheerd in functie van het verbindingsaspeet of het
natuurbehoudsaspeet binnen de visserij, i.c. als broedstockreservoir (paai- en verblijfplaatsen) voor
vissen. Hiertoe worden bepaalde waterlopen (of trajecten) in hun natuurlijke staat gehouden, bij andere
zal aandacht besteed worden aan het verhogen van de structurele diversiteit, de aanleg van paaiplaatsen
in de waterlopen en het voorzien van bufferzones langs waterlopen ter bescherming van het
oeverbiotoop en de aquatische vegetatie. Ondermeer door de natuurtechnische inrichting van de oevers
van gedeelten van de IJzer, polderwaterlopen en kanalen wordt een veelheid aan paaimogelijkheden
voor vissen gecreëerd en wordt de draagkracht van het biotoop verhoogd. Op de heuvellandbeken en in
de bovenlopen vinden stroomminnende soorten de voor hen . geschikte paaibiotopen en de
structuurvereisten van een meanderende beek. Grote waterpartijen en waterrijke gebieden worden in
open verbinding gesteld met hoofdwaterlopen (o.a. Pistelhoek!Bergenvaart, Nieuwkapelleput/Grote
Beverdijk) zodat ze de functie van broedstockreservoir voor deze waterlopen kunnen vervullen.
De oever is de overgang tussen land en water en daardoor een kenmerkend onderdeel van het
visserijbiologisch biotoop. Het verbeteren van de oevers is in het verleden vooral gebeurd met behulp
van harde materialen (beton en baksteen). Zo is bijvoorbeeld langs de IJzer een groot deel van de oevers
in steen gezet. Dit heeft aanzienlijke negatieve effecten op de natuurwaarden van de uiterwaarden als
geheel en op de oever in het bijzonder. Allerlei plant- en diersoorten, die in het oorspronkelijke
oevermilieu thuishoren, zijn in aantal achteruitgegaan of verdwenen. In natuurlijke oeverstroken is
veelal een gradiënt van nat naar droog te zien. Langs de IJzer bestaat deze uit de onderwateroever en de
oever langs het zomerbed tot aan de kruin van de zomerkade, tot het oeverland worden ook de
uiterwaarden en de winterkaden gerekend, die bij grote afvoeren een afvoer- en stockagefunctie hebben.
De belangrijkste oorzaken van de slechte conditie van de oevers zijn ouderdom en toegenomen

hydraulische belasting van de oever. Oeverafslag en het wegspoelen van stenen zijn de meest
voorkomende schadebeelden. Kanaaloevers zijn veelal voorzien van diepstekende damwanden. Het
gevolg daarvan is dat de geleidelijke overgang van droog naar nat ontbreekt. Voor het dierlijk leven in
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en om de kanalen is dit nat/droog gradiënt noodzakelijk. Plantegroei is veelal onmogelijk door de grote
waterdiepte voor de damwand en de golfwerking als gevolg van de scheepvaart.
Op lange termijn kan bij de inrichting van wateren gestreefd worden naar een maximum natuurlijke of

natuurtechnische beek- en oeverprofielen langs de waterlopen. De primaire of hoofdwaterlopen in
poldergebieden worden overgedimentioneerd zodat een grotere komberging (grotere zoetwaterreserve)
gecreëerd wordt. De vegetatierijke oevers verhogen het auto-epurerend vermogen van de waterlopen en
verschaffen paai-, verblijf- en voedselmogelijkheden aan vissen.
Actiepunten welke bijdragen tot de lange termijn doelstelling voor de inrichting en het beheer van
wateren zijn :
- een opname van de belangrijkste waterlopen van het IJzerbekken in de Groene hoofdstructuur als
natuurontwikkelingsgebied enlof natuurverbindingsgebied,
- een systematische implementatie van natuurtechniek enlof milieubouw bij het uitvoeren van
investerings- of onderhoudswerken op de waterlopen over voldoende lange trajecten,
- een aanduiding en bescherming van potentieel ecologisch belangrij"ke waterlopen als kwetsbare
waterlopen met aansluitend een statuutwijziging en aanpassing van de waterkwaliteitsdoelstelling en
een streven naar ecologische natuurlijkheid voor deze kwetsbare waterlopen,
- een indeling van de waterlopen in relatie tot hun functie bij natuurontwikkeling of recreatie,
- een herstel van de relatie marien milieu/rivier, polderwaterloop/rivier en heuvellandbeeklrivier,
- bestaande knelpunten voor vismigraties worden visvriendelijk aangepast, bij nieuwe kunstwerken
worden vispassagemogelijkheden ingebouwd zodat vismigraties ongehinderd kunnen plaatsvinden,
- het formuleren van beheersdoelstellingen en het opmaken van integrale inrichtingsplannen voor
wateren in het IJzerbekken. De inrichting en het beheer staat in relatie tot de typologie van wateren
(kanalen, vaarten, beken, grachten, polderwaterlopen, zand- en kleiputten, kreken, vijvers, poelen,
stadswateren) en hun verschillende visserijbiologische functies.

Waterlopen in de Polder Noordwatering van Veurne en gravitair in de IJzer uitmondende
heuvellandbeken.
Teneinde de inrichting van waterlopen in de Polder Noordwatering van Veurne en de gravitair in de
IJzer uitmondende heuvellandbeken veilig te stellen, c.q. hun ontwikkeling te versterken, werd een
indeling van de waterlopen op basis van de biologische en structurele natuurlijkheid, de
ontwikkelingsvereiste, de verbindingsfunctie of de hengelsportpotenties, opgemaakt. Deze indeling is
weergegeven op de kaart in bijlage.
Wateren met nog overwegend een natuurlijk karakter (kaart 1, donkergroen) zonder cultuurtechnisch
versterkte oevers en met gravitair uitmondende zijwaterlopen, zijn : de rechteroever op de middenloop
van de IJzer (tussen Diksmuide en Fintele) en de bovenloop van de IJzer (vanafFintele). Dit deel van de
IJzer kan, gezien zijn meer stroomopwaartse ligging, voorbestemd worden als gebied waar ecologische
natuurlijkheid kan nagestreefd worden. De inrichting en het beheer zijn gericht op het behoud van de
natuurwaarden, het stimuleren van de oevervegetatie en het behouden en versterken van de natuurlijke
eigenheid van de oevers met inunderende uiterwaarden of plasbermen. De rivier mag niet losgezien
worden van de omliggende valleigebieden en de functies die deze dienen te vervullen. Het
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rivierecosysteem moet in interactie blijven met het rivierdalecosysteem op een zo natuurlijk mogelijke
manier. Zijwaterlopen zijn voldoende diep en ruim en monden gravitair in de IJzer uit zodat
vismigraties ongehinderd kunnen plaatsvinden. De inname van bufferstroken langs de waterloop is
noodzakelijk opdat het oevermilieu zich ten volle kan ontwikkelen. Hierdoor sluit het gebied aan bij het
ecologisch waardevolle vallei- en natuurgebied van de Zuid-IJzerbroeken en het Blankaartbekken.
Vermits op dit deel van de IJzer geen noemenswaardige scheepvaart voorkomt kan het behoud van
natuurlijke structuurkenmerken (geen normalisaties, steilranden en nattuurlijke, zwak hellende oevers)
van de rivier nagestreefd worden. Het behouden van de uiterwaarden en overstromingsgebieden langs
de oevers met het herstel van de natuurlijke vegetatie is aangewezen. Ter bescherming van de water- en
oevervegetatie dient de pleziervaart beperkt te worden tot een extensief niet-gemotoriseerd
waterverkeer. Op plaatsen waar oeverversteviging noodzakelijk is, dient geopteerd te worden voor
natuurliJKe of natuurtechnische middelen waarbij de oevervastlegging ontstaat door beworteling met
goed uitgebouwde oevervegetatiebestanden. Het aanleggen van een vooroever zodat plasbermen
ontstaan, waarbij een wateruitwisseling voor en achter de constructie mogelijk blijft, biedt een
oeverbescherming tegen golfslag op bevaarbare trajecten. Bovendien ontstaan met deze plasbermen
refugia

voor

aquatische

en

oevergebonden

organismen.

Biotoopbelastende

ingrepen

door

cultuurtechnische werken worden vermeden. Zijbeken wateren gravitair af naar de IJzer zodat hun
functie als uitwijk- en migratieroute voor vissen naar meer landinwaarts of stroomopwaarts gelegen
biotopen bestendigd wordt. Indien omwille van de waterbeheersing kunstwerken op deze zijbeken
voorzien worden, worden migratiemogelijkheden (vb. vistrappen, aalpijpen) voor vissen ingebouwd.
Viswateren als paai- en opgroeibiotoop (kaart 1, lichtgroen), indien de structurele diversiteit reeds
bestaat, of met een belangrijk natuurontwikkelingspotentieel door versterking van de structurele
diversiteit en versterking van de functie opgroei- en paaiplaats voor vissen (aanleg van ondiepe en
vegetatierijke oeverstroken), zijn: de middenloop en de benedenloop van de IJzer (vanaf Diksmuide),
de oude IJzerarmen (Heernisse, Elzendarnme, Roesbrugge), Martjesvaart, de gravitair in de IJzer
uitmondende waterlopen op de linkeroever van de IJzer (o.a. de Broeken vanLoter hoogte van Fintele),
de St.-Machuitsbeek, de Kemmelbeek, de Poperingse Vaart, de Grote Beverdijk met het Oude A-geleed
en de Aardevaart, de Venepevaart, de Proostdijkvaart, de Koolhofvaart, het Langeleed, de Bergenvaart
(met de Walebeek te Houtem en het waterrijke gebied Pistelhoek), de Ringsloot en de noordoever van
het kanaal Nieuwpoort-Duinkerke (tussen Veurne en de grens). De structuurdiversiteit van de
waterlopen wordt minstens behouden of versterkt. Het beheer van deze wateren is gericht op het
stimuleren van de oevervegetatie, het optimaliseren van de functie paai- en verblijfszone voor vissen en
het versterken van de natuurlijkheid van de waterloop. Indien inrichting of oeverversteviging
noodzakelijk zijn worden natuurlijke of natuurtechnische concepten toegepast met speciale aandacht
voor de aanleg van ondiepe, vegetatierijke oeverzones. Het aanleggen van een vooroever waarbij
plasbermen ontstaan en waarbij een wateruitwisseling voor en achter de constructie mogelijk blijft,
biedt een oeverbescherming tegen golfslag op bevaarbare wateren. De inname van bufferstroken langs
de waterloop is wenselijk zodat de oevervegetatie zich ten volle kan ontwikkelen. Zijwaterlopen staan in
gravitaire verbinding met de hoofdwaterlopen.
Viswateren met een verbindingsfunctie (kaart 1, geel) welke door natuurontwikkeling versterkt kan
worden, i.c. door behoud en herstel van de structurele diversiteit en de functie verblijfplaats
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(vegetatierijke oeverstroken) en trekroute voor vissen, zijn : de gravitair in de bovenloop van de IJzer
uitmondende zijwaterlopen, trajecten van de Grote Beverdijk, de Kleine Beverdijk, het Reigersvliet en
de Zwarte Loop, de Duikervaart, de Slopgatvaart, de Oude A-Vaart, de Leerzevaart, de Kromme
Gracht, de Proostdijkvaart, de Steengracht, de Bommelarevaart, de Bergenvaart, de Ringsloot, de
Nieuwe Gracht, het Annekensleed, de Speievaart en de Koekuitvaart, de Lovaart en de benedenloop van
de IJzer.
Gemakkelijk bereikbare en goed ontsloten viswateren (kaart 1, roze), waarvan de recreatieve
hengelsportbenutting kan versterkt worden door het aanbrengen van faciliteiten voor hengelsporters
(parkeergelegenheid, visstoepen en steigers), zijn : de Lovaart, het kanaal Nieuwpoort-Duinkerke, het
Langgeleed, de midden- en de benedenloop van de IJzer, het benedenpand van het Ieperkanaal, de
Koolhofvaart (met de Koolhofput), de Kromme Gracht, de Proostdijkvaart, de Steengracht, de
Leerzevaart, de Slopgatvaart, de Bergenvaart, de Ringsloot, bereikbare trajecten op de Grote Beverdijk
en de put van Nieuwkapelle. Hengelzones langs deze wateren zijn over het algemeen gemakkelijk
bereikbaar daar ze gesitueerd zijn nabij wegen. Bovendien zal de afwisseling tussen beviste zones en
niet beviste zones de hengeldruk op vispopulaties in de wateren verminderen.
De doelstelling een zichzelf in stand houdende visstand te realiseren vereist concreet het voorzien of
creëren van specifieke paaimogelijkheden. Het aanleggen enlof inrichten van ondiepe, vegetatierijke
paaibiotopen op geschikte trajecten in waterlopen draagt hiertoe bij (kaart 1, groene ster). Reeds
bestaande of aan te leggen ondiepe, natte oeverstroken met behoud of herstel van de natuurlijke
vegetatie bieden paaimogelijkheden aan vissen. Terug opengestelde (baggeren of ruimen) oude beek- of
rivierarmen, typische vegetatierijke biotopen, functioneren als paaiplaats. De Dode IJzer te RoesbruggeHaringe, Elzendamme, Heernisse en de oude arm op de Koolhofvaart rond het Centraal Pompgemaal te
Nieuwpoort zijn vroegere meanders die in aanmerking komen om ingericht en beheerd te worden als
paaiplaats voor vissen.
Voor bepaalde vissoorten, o.a. snoek, vervullen overstromingsgebieden een belangrijke functie als paaien opgroeigebied. Overstromingsgebieden zijn gesitueerd in de broekgebieden van Noordschote,
Reninge (Westbroek), Lo (Lo-Lege en Fintele), het Blankaartbekken, de Merkembroeken, de
broekgebieden in de Handzamevallei en de broekgebieden langs de Bergenvaart (Pistelhoek). Het
herstellen van de relatie waterloop/broekgebied en een adequate waterpeilbeheersing is voor de meeste
gebieden noodzakelijk om de paaifunctie te versterken.
Als kwetsbare wateren omwille van hun reeds bestaande of potentiële waarde op het vlak van de
ecologische natuurlijkheid (structuurkenmerken) worden beschouwd : de bovenloop van de IJzer
(stroomop van Roesbrugge), de Poperingse Vaart, de Boezingegracht, de Kernmeibeek (+ bovenlopen),
het benedenpand van het Ieperkanaal, de wateren in het Blankaartbekken, de Grote Beverdijk, de
Slopgatvaart en de St.-Machuitsbeek, de bovenloop van de Handzamevaart met de zijbeken (o.a.
Kasteelbeek), de Zarrenbeek, de Vladslovaart, de IJzermonding en de Kreek van Lombardsijde. Het
natuurlijke karakter van deze wateren dient volledig gevrijwaard te worden. Sanering van de
waterkwaliteit is aangewezen en een bijkomende belasting van de waterkwaliteit is niet aanvaardbaar.
Vismigraties kunnen op deze waterlopen ongehinderd plaatsvinden. Indien inrichting noodzakelijk
blijkt worden natuurlijke of natuurtechnische concepten toegepast. De structuurdiversiteit van deze
waterlopen wordt behouden of versterkt. De inname van bufferstroken langs de waterloop is
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aangewezen. Het beheer is gericht op het vrijwaren en het realiseren van een maximale ecologische
natuurlijkheid.
Op middellange tot korte termijn kan het aquatische biotoop verbeterd worden door bij onderhouds- en

investeringswerken aan waterlopen systematisch aandacht te besteden aan het integraal kader van de
werken en maatregelen te implementeren ter ontwikkeling van het biotoop en ter bevordering van de
migratie van vissen, natuurlijke en natuurtechnische alternatieven in beschouwing te nemen en waar
mogelijk toe te passen. Cultuurtechnische normalisaties worden vermeden of geminimaliseerd.
Op de polderwaterlopen wordt een voldoende diepte gerealiseerd zodat deze wateren voor vissen

kunnen

functioneren

als

refugium

tijdens

droogteperioden

of als

overwinteringsplaatsen.

Hoofdwaterlopen in poldergebieden dienen steeds een waterdiepte te hebben van minstens 1.5 meter.
Het verdiepen van de waterlopen enlofhet instellen van een hoger waterpeil draagt hiertoe bij.
Een ernstige degeneratie en reductie van het natte biotoop in poldergebieden ontstaat door enerzijds de
spontane verlanding van het netwerk van kleinere poldergrachten en -sloten, anderzijds door een
bewuste opvulling van grachten en sloten bij kavel- of perceelsvergroting. De visserijbiologische
functies van dit netwerk van kleinere polderwaterlopen gaan hierdoor verloren. Migratie-, vlucht- of
uitwijkingsroutes voor vissen worden geblokkeerd en kleinere verlande grachten en sloten zijn als paaien fourageerplaats niet meer bereikbaar voor vissen uit de hoofdwaterloop. De verlanding staat in
relatie tot de sterke eutrofiëring van de waterlopen maar wordt in hoofdzaak mede in de hand gewerkt
door het verwaarlozen van het beheer (ruiming) van vooral de kleinere sloten en de private grachten.
Het regelmatig (verplichting voor onderhoudsplichtigen) en planmatig ruimen van de waterlopen
(samenspraak met polderbesturen) zal benevens een verbetering van het natte biotoop voor aquatische
organismen ook de waterbeheersing in de poldergebieden (verhoging van de komberging) ten goede
komen. Teneinde het onderhoud van private grachten te stimuleren dient een wijziging van het
politiereglement op de onbevaarbare waterlopen en de polderwetten, alsmede een sensibilisering van de
onderhoudsplichtigen via polderbestuur en landbouwsector overwogen te worden.
Ook afkalving van de oevers veroorzaakt het steeds ondieper worden van grachten en sloten, resulterend
in een achteruitgang van het visbiotoop. Afkalving wordt onder meer veroorzaakt door vertrapping door
vee en machinale bewerkingen te kort bij het oevertalud. Schade aan oevers en afkalving kan beperkt
worden door het verplicht plaatsen van een afrastering door de onderhoudsplichtigen op voldoende
afstand van de oever (1 meter landinwaarts van de kruin van het talud) of door het instellen van
bufferzones langs oevers. Ook deze maatregelen kunnen in het politiereglement op de onbevaarbare
waterlopen en de polderwetten ingelast worden. In hengelzones kan de afkalving van de oevers en de
beschadiging van de oevervegetatie ten gevolge van het betreden door hengelaars vermeden worden
door het voorzien van de nodige faciliteiten (vissteigers ofvissersstoepen).
Het beheer en het onderhoud van polderwateren kan zich op korte termijn richten op het realiseren van
vegetatierijke waterlopen en oevertaluds. Volgende maatregelen dragen hiertoe bij :
- Het verbod op het gebruik van pesticiden bij het onderhoud van oevertaluds door de toepassing van het
bermbesluit Het verbod op pesticidengebruik op oevertaluds kan opgenomen worden in het algemeen
politiereglement van de onbevaarbare waterlopen. Een te vrijwaren zone van 3 meter vanaf de kruin van
het talud langs de waterloop zal de oevervegetatie vrijwaren van een rechtstreekse pesticideninvloed.
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- De oeverzone tussen de waterlijn en de kruin van het talud van waterlopen wordt niet gemaaid zodat
de oevervegetatie zich stabiel kan ontwikkelen. Houtige oeverbegroeüngen worden bij het onderhoud
maximaal gerespecteerd.

- Bij ruimings- en reitwerken op bredere waterlopen wordt enkel de middenstrook geruimd teneinde de
teen van het oevertalud door de werken niet te ondergraven en de oeverstabilizerende vegetatie niet te
beschadigen. Onderhoudswerken vinden plaats tijdens het winterhalfjaar (september tot maart), buiten
de paaiperiode voor vissen en buiten de ontwikkelingsfaze van de flora.
- Waterbeheersingswerken en onderhoudswerken worden gefaseerd zodat migratie en herkolonisatie
mogelijk is.
- Een aanpassing van het algemeen politiereglement van de onbevaarbare waterlopen met betrekking
tot het plaatsen van weideafsluitingen, op een afstand van minstens 1 meter landinwaarts van de kruin.
- Een uitvoering en aanpassing van het algemeen politiereglement van de onbevaarbare waterlopen met
betrekking tot het bewerken van gronden langs waterlopen, de breedte van de onbewerkte grondstrook
te brengen op minstens 1 meter.
- Het aanplanten van oeverstabiliserende zachthoutsoorten langs heuvellandbeken (groene beken) en
polderwaterlopen.
- De introductie of stimulering van streekeigen drijfplanten op paaiplaatsen en streekeigen
oevervegetatie langs ondiepe oeverzones.
- Principieel staan terugslagkleppen open teneinde ten allen tijde vismigraties toe te laten en worden
slechts gesloten bij hoogwater afvoer en/of eenvoudige, kleinschalige migratiemogelijkheden (vb.
aalpijpen) worden nabij kleppen voorzien.
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2.2. Ontwikkelingsvisie en actieplan waterkwaliteit

Het aquatische milieu is ontegensprekelijk de leefwereld van het visbestand. Doelstelling voor het
waterkwaliteitsbeheer met betrekking tot het visstandbeheer is het streven naar een dusdanige
waterkwaliteit dat deze geen belemmering meer vormt voor de overleving, de groei en de voortplanting
van vissoorten. Teneinde deze doelstelling te realiseren mag de waterkwaliteit zeker niet meer
achteruitgaan en dienen de kwaliteitsdoelstellingen voor oppervlaktewater, zoals vermeld in het
immissiebesluit van de Vlaamse Executieve van 21 oktober 1987, integraal gerealiseerd te worden in
het hydrografisch bekken van de Uzer. De waterkwaliteit op ecologisch waardevolle waterlopen voldoet
aan de imperatieve waarde in de wet, andere waterlopen voldoen aan de richtwaarde in de wet. De
AWP's en TRP's worden volledig uitgevoerd. Huishoudelijk afvalwater wordt in hoofdzaak gezuiverd
via de uitbouw en een efficiënte uitbating van de waterzuiveringsinfrastructuur. Afvalwater van kleine,
geïsoleerde woonkernen wordt via kleinschalige zuiveringsprojecten gesaneerd. De nutriëntbelasting
van wateren en gronden door landbouwactiviteiten wordt teruggedrongen door een regularisering van
de mestoverschotten en de bemesting in het IJzerbekken. De emmissies van industriële oorsprong
worden door het vergunningenbeleid in overeenstemming gebracht met het immissiebesluit betreffende
oppervlaktewater. Diffuse lozingen, sluiklozingen, emmissies van schadelijke stoffen (pesticiden, zware
metalen) en overstorten worden teruggedrongen. De draagkracht en het zelfzuiverend vermogen van het
natte biotoop wordt verhoogd door biotoopontwikkeling en via milieubouw.
Het optimaliseren van de waterkwaliteitssanering en het realiseren van de waterkwaliteitsdoelstellingen
zoals gesteld in het immissiebesluit vereisen een aantal juridisch-planmatige maatregelen, zoals :
- De sectoriële VLAREM normen met betrekking tot effluentlozingen, welke momenteel voldoen aan de
Europese emissienormen, worden in overeenstemming gebracht met het immissiebesluit volgens
hetwelk de waterkwaliteits-doelstellingen uiterlijk tegen 1 juli 1995 moeten gerealiseerd worden.
- Emissienormen worden opgemaakt in functie van het immissiebesluit en houden rekening met het
minimale zomerdebiet van de ontvangende waterloop. Bijzondere aandacht dient besteed te worden aan
effluenten en overstorten naar polderwaterlopen met een laag debiet.
- De opname van een fosfaatnorm voor viswater in de waterkwaliteitsdoelstellingen van het
immissiebesluit is noodzakelijk om eutrofiëring van viswater te vermijden, degeneratie van het
visbestand naar pollutietolerante soorten (verbraseming) te verhinderen, de voor vissen noodzakelijke
waterplanten ontwikkelingskansen en zeldzame en beschermde vissoorten in de waterlopen
vestigingskansen te bieden.
- Het immissiebesluit wordt aangepast zodat de imperatieve waarde in de wet van toepassing is op
ecologisch waardevolle waterlopen.
- Industriële effluentlozingen worden gesaneerd en in overeenstemming gebracht met het
immissiebesluit voor oppervlaktewater. Uitgebreide AWP-11-studies (o.a. voor het bekken van de
Handzamevaart)
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waterkwaliteitsdoelstellingen te bereiken.
-Diffuse lozingen en sluiklozingen worden gelokaliseerd, geïnventariseerd en op een efficiënte wijze
ingeperkt.
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- Lozingsvergunningen worden in overeenstemming gebracht met het immissiebesluit (of aanpassingen
ervan) en met de VLAREM wetgeving.
- Rekening houdend met de uitgevoerde en nog uit te voeren investeringsprogramma's voor de sanering
van de waterkwaliteit wordt een inventarisatie opgemaakt van kleine, geïsoleerde vervuilingskernen.
Zowel de huishoudelijke (verspreide bebouwing) als de agrarische (staleffiuenten, kuilvoeders) worden
gesaneerd zodat lozing van ongezuiverd afvalwater op waterlopen niet meer voorkomt.
- Gescheiden rioolstelsels en infiltratieoppervlakken worden aangelegd teneinde regenwater van
verharde oppervlakten rechtstreeks naar de oppervlaktewateren of de bodem af te leiden en de
zuiveringsinfrastructuur niet te belasten met hemelwater.
- De Vlaamse overheid overlegt met Frankrijk om bij te dragen tot het ecologisch herstel van de IJzer.
- De kwaliteit van de onderwaterbodems wordt geëvalueerd en gesaneerd.
- Er wordt actief opgetreden {procedureel of publicitair) tegen alle negatieve invloeden op de
waterkwaliteit (sluiklozingen, aanhoudende of seizoenaal slechte waterkwaliteit) waarvan vissterften
het meest zichtbare bewijs zijn.
Algemene bemerkingen bij het saneringsprogramma voor de waterkwaliteit in het IJzerbekken zijn :
- Het opgestelde ontwerpinvesteringsprogramma voor '93, '94 en '95 voor het IJzerbekken zal een
aanzienlijke vuilvracht opvangen en afleiden naar rioolwaterzuiveringsinstallaties. Een integrale en
ongewijzigde uitvoering van deze ontwerpinvesteringsprogramma's is noodzakelijk om op korte termijn
een waterkwaliteitsverbetering op de midden- en bovenloop van de IJzer, een aanlal viswaters (cfr.
Il. l.l .l. , Kanaal Nieuwpoort-Duinkerke, Kanaal Ieper-IJzer, Lovaart, Kanaal Nieuwpoort-Plassendaele,
Gistelse waterlopen) en de ecologisch belangrijke waterlopen te realiseren. Vervolgens richt het
ontwerpinvesteringsprogramma '96-'99 zich op de verdere en integrale sanering van de resterende
vervuilingsbronnen.
- Als ecologisch belangrijke waterlopen worden bestempeld de midden- en de bovenloop van de IJzer,
de waterlopen van het Blankaartbekken, de Kernmeibeek en de Boezingegracht, het benedenpand van
het Ieperkanaal, de Poperingevaart en de Grote Beverdijk, alsook een aanlal beektrajecten en
bovenlopen met goede structuurkenmerken (cfr. 1.3 .).
- Op ecologisch waardevolle waterlopen en viswater kan geen bijkomende belasting getolereerd worden.
Op
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van

rioolwaterzuiveringsinstallaties gepland. Op de landbouwgronden langs deze waterlopen worden
milieukundige bemestingsnormen toegepast.
- Uitbouw van vegetatierijke oeverstroken, vegetatierijke bufferbekkens en/of aanleg van moerassige
riet- en biezenvelden (helofytenfilters) in de nabijheid van overstorten;· belangrijke emmissiepunten,
alsook de systematische implementatie van natuurtechniek (vegetatierijke oeveraanleg, aanleg van
helofytenmoerassen bij overstorten) aansluitend bij kollektorwerken, rioleringswerken of investeringsen onderhoudswerken langs waterlopen zullen bijdragen tot een ondersteuning van het zelf-zuiverend
vermogen van de ontvangende waterloop, tot een betere waterkwaliteit en tot het verhogen van de
draagkracht van het biotoop.
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Huishoudelijk bronnen.
- De nodige middelen worden bijeengebracht om op gemeentelijk vlak de T.R.P's uit te voeren.
- Gezien de negatieve impact van de waterkwaliteit van de Handzamevaart op de kwaliteitsdoelstelling
"viswater" van de IJzer is het aangewezen het hydrografisch bekken van de Handzamevaart op niveau
van

de

huishoudelijke,

industriële

en

agrarische

lozingen

reeds

te

saneren

in
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investeringsprogramma's van '94 en '95 . Hierdoor worden de huishoudelijke afvalwaters van
Handzame, Werken, Zarren, Kortemark, Torhout (2/3) en Lichtervelde gezuiverd.
- Teneinde de viswaterkwaliteit op de IJzer ter hoogte van Reninge Brug te realiseren tegen de
vooropgestelde

termijn

is

een

sanering

van

het

rioolwater

van

Noordsehole

in

het

investeringsprogramma '95 aangewezen.
- Uit de afbakening van de zuiveringszones in de AWP-11-studie "Polders afwaterend naar Nieuwpoort"
blijkt het zuiveringsgebied Oostende te behoren tot het prioritair te saneren IJzerbekken en dient
logischerwijze opgenomen te worden in het waterzuiveringsprogramma voor het IJzerbekken. De
Gistetse waterlopen (Moerdijkvaart, Bourgonjevaart) kunnen gesaneerd worden door aansluiting van de
rioolwaters van Westkerke, Ichtegem en Koekeiare op de kollektor Akkerbeek
- Om de viswaterkwaliteit op de IJzer ter hoogte van Roesbrugge-Haringe te realiseren tegen de
vooropgestelde termijn is een sanering van het afvalwater van Haringe in het investeringsprogramma
'95 noodzakelijk.
- Projecten voor verbindingsrioleringen in Houthulst, Merkern en Klerken dienen opgenomen te worden
in het investeringsprogramma '95 teneinde de waterkwaliteitsdoelstelling in het Blankaartbekken
(drinkwaterwinningszone en viswater) tegen de vooropgestelde termijn te realiseren.
- Bestaande riooloverstorten (Bulskamp op de Bergenvaart, Pervijze op de Grote Beverdijk, Beveren op
de Kallebeek) en nieuw te construeren overstorten worden gesaneerd door de aanleg van bufferbekkens
met kleinschalige zuivering (vb. helofyten moerassen).
Agrarische bronnen.
- Het bekken van de Vladslovaart wordt gesaneerd door zuivering van de rioolwaters van Keiem, Leke
en Beerst (IP'93) aangevuld met het terugdringen van diffuse lozingen in deze regio.
- De input van nutriënten, polluenten en pesticiden op waterlopen en op de begeleidende oevervegetatie
en de aquatische fauna en flora wordt gereduceerd door het invoeren van sproeiafstanden langs de
waterlopen (bufferstroken) en door een verbod van de chemische bestrijding van water- en
oeverplanten.
- De fosfaatbemesting in het IJzerbekken wordt geregularisserd en gereduceerd.
- Het gebruik van gewasbestrijdingsmiddelen wordt verboden langs kwetsbare waterlopen (ecologisch
waardevolle waterlopen) of in gebieden die afwateren naar kwetsbare waterlopen. Langs kwetsbare
waterlopen wordt beheerslandbouw in bufferzones ingevoerd.
- Organische microverontreinigingen worden tot nul gereduceerd.
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- Sanering van diffuse verontreinigingsbronnen zoals overlopen van mesttanks, ingekuilde voeders en
spoelwater van stallen (o.a. in het bekken van de Vladslovaart, de Handzamevaart, de Kemmelbeek,
Martjesvaart).
Industriële bronnen.
- De industriële emmissies in het bekken van de Handzamevaart worden ingeperkt door toepassing van
de sectoriële emmissienormen (VLAREM wetgeving) in overeenstemming met het immissiebesluit
- De effecten van waterzuiveringsoverstorten en riooloverstorten op de ontvangende waterloop worden
geëvalueerd. Bij eutrofiërende of negatieve impact op de biota (o.a. emuent RWZI Wulpen,
riooloverstort

industriegebied

Veurne

op

Proostdijkvaart,

overstorten

Ieperkanaal)

worden

saneringsmaatregelen doorgevoerd.
- Sanering van emuenten van RWZI door tertiaire zuivering (denitrificatie en defosfatering) wanneer
geloosd wordt op traag of niet stromende polderwaterlopen (RWZI van Lo en Wulpen) of op ecologisch
waardevolle waterlopen (Kemmelbeek, Poperingse Vaart, benedenpand leperkanaal, waterlopen in het
Blankaartbekken en de Grote Beverdijk).
- Lagunering van RWZI emuenten ter bevordering van de tertiaire zuivering is mogelijk op de
Houtensluisvaart of de Walevaart (RWZI Woumen). De waterlopen dienen hiervoor verruimd te worden
en in open verbinding met de Uzer te worden gesteld. Een andere optie, met aandacht voor het rationeel
beheer van de zoetwaterreserves, is het tertiair zuiveren van de emuenten (lagunering) en deze via de
Noordkantvaart en de Stenensluisvaart laten opnemen door het W.P.C. voor de drinkwaterproduktie.
Hierdoor wordt een uniek recirculatieproject opgebouwd (RWZI emuenten > tertiaire zuivering in
natuurlijk broekgebied >

drinkwaterproduktie)

waardoor

de

natuurbehoudsfunctie van

het

Blankaartbekken benadrukt en geïntegreerd wordt met de drinkwaterproduktiefunctie en de
waterkwaliteitssanering.
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2.3. Ontwikkelingsvisie en actieplan waterkwantiteit.

De doelstelling voor het waterkwantiteitsbeheer is tweeledig. Op de IJzer die een regenrivier is, maar
geen open afvoer naar zee heeft moet voldoende stroomprofiel en tegelijkertijd voldoende
buffercapaciteit gerealiseerd worden nodig om piekafvoeren langs het waterloopstelsel enerzijds af te
voeren en/of anderzijds op te vangen en te stockeren. Kanalisatie, profielverbeteringen en vergroting
van de bebouwde oppervlakte leiden ertoe dat de afvoer vanuit het achterland in scherpere pieken komt
dan in het verleden. Belangrijk in het waterkwantiteitsbeheer is bovendien de watervoorziening tijdens
drogere perioden tijdens het jaar.
Om voorgaande redenen wordt het waterkwantiteitsbeheer in het IJzerbekken georienteerd op het
nastreven en realiseren van een grotere komberging en de retentie van zoet oppervlaktewater in
stroomopwaarts gelegen gebieden teneinde wateroverlast op de midden- en benedenloop van waterlopen
te vermijden. Een integraal waterkwantiteitsbeheer zal niet alleen uitgaan van een snelle afvoer van het
water, maar incorporeert maatregelen voor het aftoppen van wasdebieten en voor de opbouw en het
rationeel beheer van de zoetwaterreserves. Hiertoe wordt de functie van broekgebieden, boezemlanden
en uiterwaarden geherwaardeerd zodat de waterbehoeften en de waterberging in het IJzerbekken in
evenwicht zijn met de hydrologie en de waterpeilen in de waterlopen. Aansluitend bij dit waterbeheer
wordt rekening gehouden met de functie van waterlopen als opgroeigebied en migratieroute voor vissen.
Een dergelijk geïntegreerd beheer van de waterkwantiteit, waarbij op de eerste plaats visserij, landbouw,
natuurbehoud en drinkwaterproduktie baat zullen ondervinden vereist :
- Een hydro-geografische studie naar de mogelijkheden ter verhoging van de komberging in het
IJzerbekken waarbij, uitgaande van de (gemiddelde, minimale en maximale) hydrologie van de
verschillende deelbekkens, nagegaan wordt hoe door het herstellen en inschakelen van uiterwaarden,
kom- en broekgebieden, oude rivierarmen en overdimentioneren van (polder)waterlopen de komberging
van hydrografische (deel)gebieden kan verhoogd worden. Ook het creëren van nieuwe boezemlanden
(potpolders) wordt in de studie voor meer komberging en de ontwikkelingsvisie betrokken.
- In relatie hiermee staat de studie naar de waterbehoeften in het Uzerbekken, gerelateerd aan de evapo-

transpiratie en het seizoenale gebruik en verbruik van oppervlaktewater door verschillende sectoren en
in de verschillende hydrografische deelbekkens.

- De functie van broekgebieden en uiterwaarden o.a. in de IJzervallei, de Handzamevallei en de
Pistelhoek (Bergenvaart) wordt hersteld en versterkt. Na sanering van de waterkwaliteit op de
Handzamevaart en de IJzer worden de broekgebieden terug in open verbinding met de waterloop
gesteld.
- Verhoging van de komberging in poldergebieden wordt verkregen door overdimentionering van de
grotere waterlopen. Deze maatregel zal tesamen met een ontwikkeling van het biotoop (zwak hellende
taluds, vegetatierijke oeverzones) naast de verbetering van de biotoopkwaliteit ook ten gunste van de
waterkwaliteit ageren.
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-Verhoging van de ophoudtijd van het water op heuvellandbeken wordt gerealiseerd door het behoud
en het versterken van de structuurdiversiteit van deze beken (meandering, stroomkuilen) en verhoging
van de komberging (aanleg van natuurlijke bufferbekkens) in komgebieden.
- Op basis van de hydra-geografische studie, de evapo-transpiratie studie en de waterbehoefte worden de
waterpeilen voor waterlopen en ingepolderde waterlopenstelsels vastgesteld in BWP's. Op het terrein
worden de overeengekomen waterpeilen konsekwent ingesteld.
- Een verhoging van de komberging in poldergebieden wordt verkregen door een planmatige onderhoud
van de grachten en sloten, zowel deze in privaat als openbaar beheer. Als aanvullende maatregel bij het
onderhoud van waterlopen wordt het plaatsen van weideafrasteringen om inkalving van oevers door
veebetreding te vermijden, alsook de grondbewerking met ionachtname van een onbewerkte kruinzone,
op juridische basis gestimuleerd en wettelijk toegepast. Wijziging van het algemeen politiereglement
van de onbevaarbare waterlopen en de polderwetgeving, alsook de sensibilizering van de
landbouwsector, zijn nodig om deze maatregelen op terrein toe te passen.
- De komberging van kleinere waterlopen, grachten en sloten wordt behouden door een kontrole op het
opvullen en dempen van sloten en private grachten en het herstellen van de oorspronkelijke toestand na
overtreding.
- Partikuliere watertappingen uit openbare wateren voor beregening in land- en tuinbouw, alsmede
bemaling van wateren worden geregularizeerd zodat droogstand van waterlopen wordt vermeden. De
aanleg van natuurlijke en partikuliere waterbekkens op en langs waterlopen dragen bij tot een
verhoogde komberging en een grotere zoetwaterreserve en kunnen tegemoet komen aan de partikuliere
waterbehoefte voor beregening.
- Bij het instellen van zomerpeilen in poldergebieden wordt rekening gehouden met de evapotranspiratie in het gebied tijdens de zomer teneinde te lage slootpeilen en watertekorten door
preventieve en onvoldoende peilinstellingen (op basis van weersvoorspellingen) te vermijden.
- Het afkoppelen van hemelwater (gescheiden rioleringsstelsels), het verkleinen van verharde
oppervlakten en het verbeteren van infiltratie naar de bodem reduceert de hoeveelheid en de snelle
afvoer van neerslagwater naar benedenstroomse gebieden.
Specifieke maatregelen om interferenties van het waterkwantiteitsbeheer met het visstandbeheer te
reduceren, zijn :

- In de nabijheid van spuicomplexen naar zee en bemalingscomplexen worden voorzieningen
(spaarbekkens, plasbermen, strekdammen) aangebracht zodat zoetwatervissen bij het spuien of bemalen
van water uitwijkmogelijkheden hebben en niet in zee of in schadelijke pompgemalen terecht komen.
- Bij de waterbeheersing door pompgemalen kan geopteerd worden voor traagdraaiende
vijzelpompgemalen of centrifugaal pompgemalen daar deze de minste visschade veroorzaken.
Schroefpompgemalen worden vermeden.
- Visstandbeheerders worden betrokken bij infrastructuur- en waterbeheerswerken aan waterlopen om,
door implementatie van milieutechniek in een integraal kader, een verbetering van het natte biotoop te
realiseren.
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2.4. Ontwikkelingsvisie en actieplan voor bet bersteDen van een gediversifieerde en evenwichtige
visstand.

De visstand is de resultante van de visserijregeling, het visstandbeheer, de bevissing, de waterkwaliteit,
het waterkwantiteitsbeheer en de biotoopkwaliteit
De bescherming en het herstel van de visfauna in het hydrografisch bekken van de IJzer moet in
beginsel uitgaan van een aantal basisdoelstellingen. Alle soorten, die momenteel nog voorkomen in het
bekken dienen behouden te blijven. Het is ontoelaatbaar dat nog meer soorten verdwijnen. Bovendien
moet gestreefd worden naar het behoud van een karakteristieke visfauna, eigen aan de specifieke
viszones van stromende wateren, dan wel kenmerkend voor de stilstaande watertypes. Hiertoe wordt het
biotoop zo ontwikkeld dat een voor de wateren representatieve visfauna zich kan handhaven en
reproduceren.
Voor de ontwikkeling van het biotoop kan verwezen worden naar de verschillende actieplannen ter
sanering en ontwikkeling van het aquatische biotoop. Aanvullende maatregelen specifiek ter
ondersteuning van zichzelf reproducerende en in stand houdende visbestanden zijn :
- Vanuit broedstockreservoirs langs de waterlopen zijn de waterlopen weer bevolkt met plant en dier en
worden de vispopulaties in stand gehouden. Natuurgebieden en grote stilstaande wateren zijn
natuurlijke broedstockreservoirs van waaruit vissen ongehinderd kunnen migreren naar de omliggende
waterlopen. Het biotoop van spaarbekkens langs de waterlopen en in uiterwaarden wordt dusdanig
ingericht dat deze de functie van broedstockreservoir voor vissen kunnen vervullen.
- Nabij pompgemalen, stuwen en kleppen worden afleidingssystemen enlof passagemogelijkheden
aangebracht om visschade te voorkomen en vismigraties toe te laten naar de ingepolderde
opgroeigebieden of bovenstroomse gebieden.
- De relatie rivier/polder, rivier/uiterwaarde en rivier/heuvellandbeek wordt opnieuw hersteld en/of
geoptimaliseerd teneinde paai- en opgroeigebieden en specifieke visbiotopen terug bereikbaar te maken.
- Op de heuvellandbeken worden paaizones (steen- en grindbodem) ingericht karakteristiek voor

stroomminnende soorten.
- Herintroductie van oorspronkelijk in het IJzerbekken voorkomende vissoorten, ook deze die niet direct
van belang zijn voor de sportvisserij maar wel vanuit ecologisch standpunt belangrijk zijn, draagt bij tot
de uitbouw van evenwichtige, gediversifiëerde vispopulaties.
- De mogelijkheid tot herintroductie is gesteund op een wetenschappelijke evaluatie. Bij herintroducties
wordt rekening gehouden met de oorspronkelijk voorkomende soorten, de biotoopkwaliteit en de
typologie van de waterloop.
Doelstellingen naar specifieke vissoorten toe zijn :
- Euryhaliene vissoorten kunnen ongehinderd vanuit zee naar zoet oppervlaktewater migreren door
nabij zeesluizen technische voorzieningen of mogelijkheden (beperkte doorsijpeling) aan te brengen om
vismigraties mogelijk te maken. Koomaarvis, harder en spiering kunnen hierdoor terug de IJzer en de
kanalen opzwemmen.
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- Migrerende vissoorten en in het bijzonder paling moet als glasaal vanuit zee ongehinderd zijn
opgroeigebieden (vegetatierijke polderwaterlopen) kunnen bereiken en als geslachtsrijpe schieraal of
zilverpaling terug vanuit de poldergebieden naar zee kunnen migreren. Migratiemogelijkheden nabij
zeesluizen (technische voorzieningen of migratiebevorderend beheer) en nabij fysische barrières
(sluizen, stuwen, schotten, kleppen, pompen) zijn noodzakelijk om de migratieroutes open te stellen.
- De sterk gereduceerde natuurlijke migratie van glasaal naar de binnenwateren vereist het uitwerken en
opstarten van een adekwaat beheersprogramma om een maximaal aantallen glasalen de
opgroeigebieden te laten bereiken. Naast restocking programma's, kunnen aan de hand van de
resultaten over de accumulatie van glasaal in het Iepersas te Nieuwpoort voorstellen geformuleerd
worden om de zeesluizen zo te beheren dat vismigraties bevorderd worden. Deze sluizen zijn de eerste
knelpunten voor vanuit zee naar zoetwater migrerende vissen. Zeesluizen waar geen geregelde
scheepvaart plaatsvindt kunnen tijdens het migratieseizoen een gepast beheer toepassen zodat glasaal
naar de binnenwateren kan migreren. Het behouden van de doorsijpeling, het periodiek openstellen van
de sluisdeuren bij gelijk tij voor en na de sluizen en!of het in beperkte mate versassen van door het tij
opgestuwde water naar het binnenland, tesamen met migrerende vissen, draagt bij tot het
maximaliseren van de optrekmogelijkheden van glasaal landinwaarts naar de opgroeigebieden. Op
lange termijn kunnen technische en structurele aanpassingen bij zeesluizen ingebouwd worden, zoals
o.a. vispassages (Kemper, 1991 ; Vigneux, 1992), om de landinwaartse migratie van vissen te
bevorderen.
- Polderwaterlopen zijn het leefmilieu voor zeelt, rietvoorn en snoek, kenmerkende vissoorten voor
vegetatierijke wateren. Bij het onderhoud en het beheer van deze waterlopen wordt rekening gehouden
met de biotoopvereisten voor deze soorten.
- Bittervoorn komt voor op de polderwaterlopen en kan zich voortplanten door de aanwezigheid van
zwanemossel.
- Het karakteristieke paaibiotoop voor snoek (ondergelopen weilanden in het voorjaar) wordt
gevrijwaard in de boezemlanden en waterrijke broekgebieden langs de IJzer en in de poldergebieden.
- Stroomminnende vissoorten, i.c. de kenmerkende begeleidingsvissen voor de inferieure barbeelzone
zoals serpeling, alver, bermpje, riviergrondel, rivierdonderpad, rivierprik en winde, komen voor op de
grotere heuvellandbeken (o.a. Kemmelbeek, Poperingse Vaart, bovenloop Handzamevaart). Het stenige
stroomkuilpatroon van de beken (biotoop van bermpje) en de meandering wordt plaatselijk uitgebouwd
en het beekstelsel wordt opengesteld door aanpassing van de migratiebarrières (herstel relatie
rivier/beek). Specifieke paaibiotopen worden voor deze soorten aangelegd.
- De alver is terug een algemeen voorkomende vis op de kanalen, de IJzer en de heuvellandbeken.
Herintroductie wordt overwogen indien de populatie zich niet natuurlijk herstelt.
- De grote modderkruiper vindt een geschikte leefomgeving in stilstaande, vegetatierijke en ondiepe
wateren (moeras, verlande wateren).
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2.5. Ontwikkelingsvisie en actieplan voor de bevissing van de waterlopen.
Hengelsporters prefereren de

wateren

in

het

hinterland van

het

IJzerbekken boven

de

hengelmogelijkheden aan de kust of op andere wateren elders in het land of in het buitenland. De
doelstelling is dan ook het nastreven van een ruimere bevissing van voornamelijk de grotere wateren en
de polderwaterlopen in het IJzerbekken. De voorkeur van hengelaars gaat uit naar de aanwezigheid van
een goed uitgebouwd, evenwichtig en gevarieerd visbestand waarop kan gevist worden in een
aangenaam kader. De waterlopen zijn te voet gemakkelijk bereikbaar en het vervoermiddel kan in de
nabijheid van het water achtergelaten worden. Het kruisnetvissen kan zowel vanop de oever als vanop
de boot beoefend worden.
Teneinde de visserij- en hengelsportmogelijkheden te verzekeren worden functies en visrechten
verworven en samengebracht in een provinciale of gewestelijke overkoepeling. Tegenstrijdige belangen
met andere functies van een water kunnen voorkomen maar worden door technische en ruimtelijke
maatregelen enlofverwerving of integratie van functies met elkaar in overeenstemming gebracht.
De bevissingsmogelijKheden van de wateren in het IJzerbekken worden bevorderd door :
- Gemakkelijk bereikbare trajecten van en langs waterlopen worden ingericht en opengesteld als
hengelzone. Langs deze zones worden faciliteiten voorzien ten behoeve van de hengelaars (vissteigers,
visstoepen op de oever, parkeermogelijkheden, vuilbakken, .. .) (cfr. kaart 1).
- Principieel zijn oevers, uiterwaarden en bufferzones langs waterlopen vrij toegankelijk voor
hengelaars tenzij dit in strijd is met de natuurwaarden langs een water. De bereikbaarheid van
waterlopen

voor

hengelaars

wordt

verbeterd

door

of

aanpassing

openstelling

infrastructuurvoorzieningen zoals onderhoudsstroken, veldwegen, jaagpaden en

van

kaden of door

verwerving van oeverstroken. Oevereigenaars en pachters gedogen de betreding van de oeverzones
langs waterlopen in poldergebieden, eventueel vastgelegd in overeenkomsten met de overkoepelende
vereniging (i.c. provinciale visserijcommissie).
- Het toekennen van rechtspersoonlijkheid aan de provinciale visserijcommissie of het oprichten van
een overkoepelende rechtspersoon kan toelaten visrechten, gronden of visserijzones te verwerven met
het oog op een ontsluiting van waterlopen, het inrichten van hengelzones en het aanleggen van
paaiplaatsen door natuurtechniek.
- De visserijmogelijkheden in het IJzerbekken worden bij de hengelsporters bekend gemaakt aan de
hand

van

informatiebrochures

en

acties

ter

stimulering

van

de

toeristisch/recreatieve

hengelsportmogelijkheden in het gebied. In deze brochure wordt de hengelsporter voorgelicht m.b.t. een
milieubewuste hengelvangstethiek en het visstandbeheer.
- Het weidelijk hengelen wordt gestimuleerd op de polderwaterlopen, de IJzer, de vaarten, de
heuvellandbeken en de stadswateren. Potentiële vliegvismogelijkheden bestaan in de uiterwaarden van
de IJzer, de heuvellandbeken en de zandwinningsputten. Hek-overstap constructies verbeteren de
toegankelijkheid van polderwaterlopen in weilanden. Intensievere bevissing is mogelijk op de kanalen.
- De hinder welke de hengelsporter op de IJzer, de Lovaart en het Kanaal Nieuwpoort-Duinkerke

ondervindt door het _ snelle, gemotoriseerde waterverkeer wordt ingeperkt door een adekwate
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snelheidskontrole. Gemotoriseerd waterverkeer past niet op ecologisch of visseriJbio(ogisch belangrijke
waterlopen gezien de negatieve impact op het visbestand. Schepen leggen aan bij de voorziene kaden
zodat het hengelen vanop de onverharde oever gevrijwaard wordt (o.a. Kanaal Nieuwpoort-Duinkerke
te Veurne).
- Intensieve bevissingen (wedstrijden) worden enkel getolereerd op wateren met een voldoende grote
omvang. Gezien de organisatorische randvoorwaarden (o.a. parkeerfaciliteiten) vinden viswedstrijden
in hoofdzaak plaats op kanalen. De bereikbaarheid en bevisbaarbeid van deze wateren (Kanaal
Nieuwpoort-Duinkerke, Kanaal Nieuwpoort-Plassendaele, Lovaart, Ieperkanaal) wordt verbeterd door
het voorzien van faciliteiten voor hengelsporters (hengelstoepen, parkeergelegenheid).
- Intensieve bevissingsmetboden en exploitatie van vissoorten (i.c. paling) zijn mogelijk bij voldoende
draagkracht van het milieu en bij voldoende grote, zichzelf in stand houdende populaties. Bij
overexploitatie of bedreiging van een soort worden beschermingsmaatregelen getroffen (cfr. ill.2.7.).
- De jeugdbelangstelling voor de hengelsport wordt gestimuleerd.
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2.6. Ontwikkelingsvisie en actieplan voor bet visstandbebeer.

Op korte termijn moet het visstandbeheer gericht worden op het wegwerken en saneren van de
kwantitatieve en kwalitatieve tekorten van het visserijbiologisch biotoop. In eerste instantie dienen de
kwantitatieve aspecten weggewerkt te worden (herbepotingsprogramma's, sanering waterkwaliteit en
waterkwantiteit, biotoopherstel en -ontwikkeling) zodat een biologische natuurlijkheid gerealiseerd kan
worden.
De natuurlijke vismigratie naar en in de rivieren, naar bovenstroomse beken en naar ingepolderde
gebieden en de reproduktiemogelijkheden worden hersteld zodat een aantrekkelijk en gevarieerd
visbestand ontstaat. Het visstandbeheer stimuleert een visserijbiologisch beheer van het viswater en van
de visstand. De functie van de openbare wateren voor de sportvisserij wordt in stand gehouden en
versterkt (hengelzones op bereikbare trajecten, natuurlijke zones op minder goed bereikbare trajecten).
Aansluitend bij de sanering en ontwikkeling van het biotoop worden de kwalitatieve aspecten verbeterd
(uitbouw

en

vergroten

van

het

visserijbiotoop,

verbeteren

van

de

biotoopkwaliteit,

migratiemogelijkheden, optimalisatie waterkwaliteit en waterkwantiteitsbeheer, beheer van zeldzame en
beschermde vissoorten) zodat meer ecologische natuurlijkheid gerealiseerd wordt. Het visstandbeheer
richt de aandacht op de evenwichtige populatiestructuur van soorten, de diversiteit van het visbestand
en het reguleren van de bevissing.
De mogelijkheden voor een semi-beroepsvisserij, na herstel- en saneringsmaatregelen voor het
visserijbiotoop, zullen bij de planvorming zoveel mogelijk worden veilig gesteld, voor zover dit niet
strijdig is met de hoofdfunctie van het betreffende water en de doelstelling van zichzelf in stand
houdende visbestanden.
Goed visstandbeheer impliceert dus dat ook rekening wordt gehouden met aspecten van natuur en

waterkwaliteits- en kwantiteitsbeheer. Indien de biotoopkwaliteit, met als voornaamste factor de
waterkwaliteit, dermate slecht is dat een visstand zich niet kan handhaven richt het visstandbeheer zich
op saneren en wordt afgezien van herbepotingen. Zolang de waterkwaliteit, onvoldoende is om zichzelf
in stand houdende vispopulaties te realiseren, zal het beheer ten dele gericht zijn op sanering, ten dele
op het in stand houden van de visstand door herbepotingen. Teneinde naar de toekomst toe het
visserijbiologische biotoop duurzaam uit te bouwen wordt het herbepotingsbeleid aangevuld met een
beleid gericht op de ontwikkeling van het biotoop (paaiplaatsen, migratiemogelijkheden, natuurlijke of
natuurtechnische oevers) met inbegrip van het bevorderen van de hengelmogelijkheden. De
hengelsporters worden via informatiecampagnes of via de visserijwetgeving gesensibiliseerd voor een
milieubewuste vangstethiek (bescherming oevervegetatie, zwerfvuil, terugzetten van vissen).
Naarmate de biootoopkwaliteit ten gunste evolueert wordt het herbepotingsbeleid afgebouwd ten
voordele van biotoop-optimalizerende ingrepen, herstel van eertijds voorkomende en momenteel
verdwenen soorten en het beheer van de genenpoel van vispopulaties.
De basis van het visstandbeheer, bij welke biotoopkwaliteit ook, berust op de wetenschappelijke kennis
om het functioneren van waterecosystemen te optimaliseren.
Op deze wijze is het visstandbeheer onlosmakelijk verbonden met herstel, sanering, ontwikkeling en

uitbouw van de biotoopkwaliteit en dient geplaatst te worden in een integraal kader. In voorgaande
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werden reeds verscheidene aspecten rond biotoopherstel en -ontwikkeling belicht. Specifieke
actieplannen voor het visstandbeheer zijn :
- Regelmatig worden visbestandsopnamen uitgevoerd voor de monitoring van het visbestand op de
openbare wateren. Deze gegevens liggen aan de basis van een planmatig visstandbeheer met als doel
een duurzame ontwikkeling van het waterbiotoop. Op basis van de visbestandgegevens wordt een
evaluatie gemaakt over biotoopkwaliteit, -sanering en -ontwikkeling.
- Een aflijning van de visserijbiologisch belangrijke waterlopen met aanduiding van de
visserijbiologische functies (broedstockreservoir, visreservaat, paaizone, migratieroute, hengelzone) is
noodzakelijk en ligt aan de basis van het planmatig visstandbeheer (beheersplan) voor deze wateren.
- De oorzaken van visteffies op waterlopen worden opgespoord en weggewerkt. Na sanering wordt een
duurzaam herstel van de visstand gerealiseerd.
- Het gedeeltelijk oogsten van voldoende grote en gediversifiëerde, natuurlijke vispopulaties is mogelijk
om afgesloten of gedegenereerde wateren te bepoten. Het uitgangspunt voor de benutting van
visbestanden is een evenwichtige exploitatie, zowel in relatie tot de opbouw van visbestanden als in
relatie tot flora en fauna van de biotopen.
- De effecten van inrichtings- en beheersmaatregelen voor het biotoop worden geëvalueerd (o.a.
natuurlijke rekrutering en vismigratie).
- Specifiek de palingpopulaties, als typische en uitermate streekeigen vissoort voor het IJzerbekken,
worden jaarlijks gemonitord (glasaaloptrek, inlandse palingbestanden, schieraalrnigratie) teneinde de
verandering van het palingbestand te evalueren.
- Uiterst belangrijk voor het beheer van snoek en paling in het IJzerbekken is de relatie met de
poldergebieden en de nog overstroombare uiterwaarden in het gebied. De poldergebieden met het
netwerk van kleinere, ondiepe en voedselrijke grachten en sloten, en de overstroombare uiterwaarden
zijn belangrijke opgroei- en paaigebieden voor deze vissoorten en worden voor vismigraties ontsloten.
- Teneinde het visbestand van gedegenereerde (verbrasemde en verposte) viswateren terug te laten
evolueren naar een gevarieerd en evenwichtig visbestand kan een actief biologisch beheer op sommige
wateren doorgevoerd worden. Bij het actief biologisch beheer zal een gedeelte van het visbestand aan
het water ootrokken worden. Aan de basis van het actief biologisch beheer ligt wetenschappelijk
onderzoek. Met in het achterhoofd een rationele besteding van middelen kan de afgeoogste vispopulatie
gevalorizeerd worden voor de bepoting van wateren in overeenstemming met het herbepotingsplan.
- Het visstandbeheer richt zich naar de opbouw van gevarieerde en evenwichtige visbestanden met
speciale aandacht voor streekeigen maar zeldzame, bedreigde of verdwenen vissoorten (cfr.ill.2.4.).
- Bepotingen van openbare wateren worden, in relatie tot sanering en biotoopherstel, afgebouwd tot een
minimum niveau (behoud van de genenpoel) van de aanwezige vispopulaties.
-Verbetering van migratie bevordert de kwaliteit van de visstand en komt ook de visserij ten goede.
- Inrichtingsprogramrna voor heuvellandbeken met aandacht voor visserijbiologische aspecten zoals
waterkwaliteit,

waterkwantiteit,

migratie-

en

paaimogelijkheden

verhogen

de

ecologische

biotoopdiversiteit
- Uiterst belangrijk bij de concretisering van een planmatig visstandbeheer en de implementatie van
milieutechniek is de sensibilisering van de betrokken instanties en verantwoordelijken uit andere
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sectoren. De ondersteuning van het planrnatig visstandbeheer door een toegepast visserijbiologisch
onderzoek is een basisvereiste. Overleg, advizering en doorstroming van informatie is noodzakelijk
gezien het geïntegreerd en complexe karakter van visserijbiologische aspecten. Teneinde de
informatiedoorstroming, adviesfunctie en het basisonderzoek te optimalizeren en op termijn te
verzekeren worden de nodige middelen uitgetrokken om de diensten (administratie en onderzoek),
rechtstreeks betrokken bij het visserijbeleid, professioneel en structureel uit te bouwen.
- Het uitzetten van glasaal of pootaal in inlandse wateren blijft nodig zolang niet alle migratiebarrières
voor paling zijn opengesteld.
- De functie van broedstockgebieden (broekgebieden, grote waterpartijen) dient gevrijwaard en
uitgebouwd te worden vanwege hun grootte en hun direct belang voor de visstand. Paaigebieden of
paaizones (oude rivierarmen) dienen beschermd te worden.
-De verschillende geledingen en organisaties binnen de hengelsportwereld in het Uzerbekken worden
via een democratische vertegenwoordiging betrokken bij het visstandbeheer op de openbare wateren.
Via de plaatselijke contacten liggen deze hengelsporters aan de basis bij de concrete implementatie van
visstandbevorderende acties of werken en vormen zij een overlegforum ter bespreking van de
visserijregelingen.
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2.7. Ontwikkelingsvisie en actieplan voor de visserij-regelingen.
De visserijregels zijn geënt op de doelstellingen van het planmatig visstandbeheer en beogen het
duurzaam gebruik en beheer van de vispopulaties waarbij de achterliggende idee het behouden van
evenwichtige, zichzelf in stand houdende vispopulaties moet zijn in een voldoende draagkrachtig
visserijbiologisch biotoop. De bevissingsdruk op vispopulaties wordt via de visserijregelingen afgestemd
op de gestelde doelstellingen.
Beschermingsmaatregelen met betrekking tot specifieke vissoorten, evenals de bescherming van hun
biotopen kunnen via de visserijwetgeving op juridische basis gerealiseerd worden. Een geïntegreerd
beheer van het visserijbiologisch biotoop kan geregeld worden via een decreet op de waterlopen.
Visrechten worden verworven, eventueel op basis van huur- of gebruiksovereenkomsten en worden
gecentraliseerd in een provinciale of gewestelijke overkoepeling, maar kunnen ook geregeld worden via
de visserijwetgeving.
Regelgeving rond visserij betrekt maatregelen als :
- De wet op de riviervisserij en een decreet op de waterlopen integreert de nieuwe visies inzake
biotoopherstel, biotoopontwikkeling, biotoopbeheer, planmatig visstandbeheer en visserijbiologische
functietoekenningen.
- Het visserijkundig beheer van waterlopen wordt wettelijk vastgelegd. Bufferzones (natuurlijke
oeverstroken, plaatsing afrastering, onbewerkte taludzone) langs de waterlopen worden voorzien om
nadelige interferenties door naburige activiteiten langs waterlopen (cfr. III.2.1. en III.2.2.) te reduceren.
Het beheer van waterlopen en oeverzones en een ecologisch verantwoorde uitvoering van ruimings-,
herstellings- en investeringswerken worden in de visserijregelingen opgenomen.
- Zeldzame vissoorten of bedreigde vissoorten (o.a. bermpje, rivierprik, modderkruiper, bittervoorn,
migratoren) in het IJzerbekken worden via regelgeving beschermd.
- Een specifieke vissoort voor het IJzerbekken is paling. Soortbeschermingsmaatregelen zullen zich,
naast specifieke visserijregelingen, ook richten op een optimaler beheer van de opgroeigebieden
(poldergebieden) en het vrijwaren van de migratieroutes.
- Het biotoop van kwetsbare vissoorten en beschermde vissoorten wordt beschermd. Waterlopen of
zones van waterlopen met voor de visserij voornamelijk een natuurbehoudswaarde kunnen via
regelgeving beschermd worden.
- Met het oog op een herstel van palingpopulaties wordt de visserijregeling aangepast teneinde deze
soort een betere bescherming te bieden. Naast maatregelen ten gunste van de sanering van de
waterkwaliteit,

de

biotoopontwikkeling

en

de

bevordering

van

de

recrutering

(opheffen

migratiebelemmeringen, uitzettingen) zijn juridische maatregelen gewenst die de achteruitgang van het
palingbestand verminderen of opheffen. Een aanpassing van de visserijwetgeving dient de vangbaarbeid
van de palingpopulatie te verminderen. Hiertoe kan in eerste instantie de maat op paling (vb. tot 30 cm)
en de minimum maaswijdte van fuiken en netten (vb. 15 mm) verhoogd worden. Indien het
palingbestand in de toekomst verder afneemt zijn maatregelen ter bescherming van de schieraal of
zilverpaling (ouderdieren welke instaan voor de natuurlijke rekrutering van de soort) noodzakelijk

131

teneinde

deze

dieren

maximaal

kansen

te

bieden om

te

kunnen

migreren

naar

hun

voortplantingsgebied. Naast maatregelen die de migratiemogelijkheden bevorderen kan bij verdere
achteruitgang van de palingpopulatie het vangen van schieraal via regelgeving verminderd worden. Te
overwegen maatregelen zijn het invoeren van een gesloten tijd voor paling tijdens de migratieperiode
(half oktober tot half november), niet bij nacht te vissen, geen intensieve bevissingsmetboden op paling

toe te passen of slechts toe te laten op een beperkt aantal wateren met voldoende grote omvang.
- Wanneer in de toekomst de palingpopulatie opnieuw blijkt te herstellen, zullen de visserijregelingen
voor de bevissing van gele aal en schieraal versoepeld worden zodat een evenwichtige exploitatie van de
palingpopulatie ingesteld wordt.
- Aangezien het effect van regelgevende bescherrningsmaatregelen ten gunste van de palingpopulatie
teniet gedaan worden door het zwartvissen of de stroperij, moeten parallel aan de visserijregelingen
inspanningen geleverd worden om deze onwettige activiteiten tegen te gaan.
- Omdat momenteel voor het instandhouden van de palingpopulatie blijvende aandacht dient besteed te
worden aan de migratiemogelijkheden voor wegtrekkende ouderdieren (schieraal, zilverpaling) en
optrekkende jonge glasaal naar de binnenwateren, moet ook op Europees vlak aangedrongen worden op
bescherrningsmaatregelen voor geslachtsrijpe paling en glasaal.
- Visrechten die nog niet in beheer of in huur zijn bij de overkoepelende organisatie op provinciaal
niveau of op gewestelijk niveau worden verworven teneinde alle openbare wateren onder één
vergunning en regeling te brengen en open te stellen aan de hengelaars. Het in de practijk uitoefenen
van visrechten respecteert de visserijbiologische functietoekenning van de wateren.
- Het toekennen van rechtspersoonlijkheid aan de provinciale visserijcommissie of het oprichten van
een overkoepelende organisatie met rechtspersoon op gewestelijk niveau kan toelaten visrechten te
verwerven en te centraliseren en juridisch op te treden bij verstoringen van het visserijbiotoop.
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2.8. Ontwikkelingsvisie en actieplan voor recreatie en toerisme.
Gezien de ontwikkeling van de waterrecreatie is op termijn een uitbreiding van de jachthavens in het
IJzerbekken te verwachten. Uitbreidingen van de watergebonden recreatie dient te geschieden zonder
schade toe te brengen aan de natuurwaarden en de visserijbiologische waarden in het gebied. Vandaar
dat deze uitbreidingen zich dienen te situeren binnen de potentiële mogelijkheden hiervoor voorzien,
i.c. spaarbekken te Diksmuide.
De mate waarin en de wijze waarop de verschillende recreatievormen op en langs de wateren aan bod
kunnen komen, wordt bepaald door gebiedskenmerken, het natuur- en landschapsbeleid en de
afstemming tussen verschillende recreatievormen en de andere functies van het gebied.
Om conflicten tussen sectoren en tussen verschillende recreatievormen onderling te vermijden worden
maatregelen tot zonering getroffen. Intensieve waterrecreatie (toervaart, pleziervaart, zwemmen) en
milieuverstorende activiteiten (speedboten en jet-ski's) worden geweerd gezien de negatieve impact op
het visbestand en op de bevissingsmogelijkheden van waterlopen. Extensieve en niet-gemotoriseerde
waterrecreatie is slechts combineerbaar met het hengelen op voldoende brede en grote wateren.
Intensieve bevissingsvormen (kruisnetvisserij, hengelwedstrijden) worden enkel getolereerd op wateren
met voldoende grote omvang zodat slechts een gedeelte van de vispopulatie gevangen kan worden en de
vissen een kans op ontwijken geboden wordt.
- Een aantal maatregelen ter stimulering van de hengelsportrecreatie werd reeds vermeld bij de
ontwikkelingsvisie betreffende de bevissing (cfr. ID.2.5.).
- Hengelzones op waterlopen wordt voorgesteld bij de ontwikkelingsvisie en het actieplan voor de
inrichting en het beheer van wateren (cfr. ID.2.1.).
- Het weidelijk hengelen wordt gestimuleerd en de hengelsporter wordt gesensibiliseerd voor een
milieubewuste gedragscode en hengelethiek, in de context van het recreatief medegebruik van de
wateren.
- De hengelsporters streven naar een vertegenwoordiging in de toeristisch/recreatieve beleidsinstanties
teneinde de hengelsport via deze kanalen te promoten.
- Intensieve watergebonden recreatie, storend voor hengelsporters en natuurwaarden, wordt ingeperkt.
- De hengelmogelijkheden in het IJzerbekken (hinterland) worden bekend gemaakt en gepromoot bij het
kusttoerisme.
- Hengelvakanties in het IJzerbekken worden uitgewerkt en worden geïntegreerd bij het streekgebonden
toerisme.
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2.9. Ontwikkelingsvisie voor de natuur.

In de natuurbehouds- en ontwikkelingsvisie voor het IJzerbekken is het hoofdzaak meer aandacht te
besteden aan de onderlinge samenhang van de natuur. In dit samenhangend geheel functioneren de
wateren als verbindingsgebieden. Aandachtspunten hierbij zijn ondermeer het verbeteren van de
vismigratiemogelijkheden, het herstel van de relatie tussen de IJzer en de ingepolderde gebieden en
tussen de IJzer en de heuvellandbeken. De functie van de IJzer, de grotere polderwaterlopen en de
heuvellandbeken als voornaamste ecologische verbindingsassen en migratieroutes dient hiertoe
geoptimaliseerd en versterkt te worden.
Aan de basis van het opmaken van het voorstel voor een "Groene hoofdstructuur voor Vlaanderen"
(figuur 32) ligt in hoofdzaak de vegetatiekundige typering van de biotopen (Biologische
Waarderingskaart). Bij de benadering op soortniveau werd hoofdzakelijk rekening gehouden met
gebieden van floristisch of avifaunistisch belang (bescherrningszones voor de vogelstand, Ramsar
gebieden, waterrijke gebieden).
Waterlopen worden in de Groene hoofdstructuur opgenomen als natuurverbindingsgebied. Het
hoofdaccent voor de ecologische functie van deze natuurverbindingsgebieden (m.b.t. de visserij vnl. de
waterlopen) ligt momenteel duidelijk op het vlak van de migratie. Bepalend is het vrijwaren van de
migratie van organismen, i.c. vissen, door het aanpassen van migratieknelpunten en het ontwikkelen
van het biotoop om de migratiefunctie in optimale omstandigheden te laten plaatsvinden. In dit verband
werd op bestuurlijk vlak de beleidsintentie geformuleerd om de migratieroutes voor vissen, i.c. de
waterlopen, terug open te stellen.
Nochtans vervullen waterlopen op visserijbiologisch vlak eveneens een· belangrijke functie als opgroei-,
verblijf- en paaiplaats voor vispopulaties. Deze functies stellen niet onbelangrijke voorwaarden voor de
inrichting en het beheer van de waterlopen. Het ecologisch belang van het waterloopbiotoop voor de
visstand is dan ook eerder multifunctioneel en ruimer dan uitsluitend migratie. Hierdoor is het
aangewezen de

grotere waterlopen

met bufferzones

langs

de

oever op

te

nemen

als

natuurontwikkelingsgebieden bij de vastlegging van de Groene hoofdstructuur. De ontwikkelingsvisie
kan vervolgens vastgesteld, vastgelegd en uitgewerkt worden in inrichtings- en beheersplannen
(cfr.ID.2.l.). Ook de overstromingsgebieden en broekgebieden in de IJzervallei, de Handzamevallei en
langs de Bergenvaart, met hun uitgebreid hydrografisch netwerk vervullen een belangrijke
visserijbiologische functie als paaiplaats, opgroeigebied en uitwijkplaats voor vissen. Ten behoeve van
de bescherming van de visstand worden specifieke visbiotopen of belangrijke opgroei- en
reproduktiegebieden aangeduid als kwetsbare biotopen (cfr.

ID.2.1.). Grote aaneengesloten

waterpartijen of netwerken van waterlopen (natuurreservaten, sommige wateren in natuurkemgebieden)
zijn voor het visstandbeheer functionele broedstockreservoirs, waar populaties zich kunnen handhaven
en van waaruit ze kunnen migreren naar de omliggende wateren.
Andere natuurwaardefuncties van wateren situeren zich op het vlak van de waterkwaliteitssanering door
de bijdrage van aquatische en oevergebonden vegetatie aan het tertiair zuiverend vermogen en de
draagkracht van het milieu. Aansluitend bij de waterkwantiteitsbeheersing kan aandacht besteed
worden aan het herstellen van de structuurkenmerken van wateren. Beide functies voorzien in een
onrechtstreekse, maar intrinsieke waarde voor visserij en natuur, en kunnen ontwikkeld of versterkt
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worden door een systematisch implementatie van natuurtechnische milieubouw bij onderhouds- en
investeringswerken aan waterlopen. Beter ontwikkelde en op ruime schaal uitgebouwde oeverzones
verhogen rechtstreeks de draagkracht van het waterlopenbiotoop en creëren habitats en refugia voor
watergebonden organismen, o.a. het visbestand, maar ook watervogels en invertebraten.

Meulebek

Figuur 32 : Richtnota over de "Groene hoofdstructuur" in het Vlaamse Gewest (donker :

natuurkemgebied, grijs : natuurontwikkelingsgebied)(naar Kuijken, 1991 ).
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2.1 0. Ontwikkelingsvisie voor de landbouw.

Vanuit visserijbiologische invalshoek is de leidraad in de ontwikkelingsvisie voor de landbouw het
reduceren van de negatieve impact van landbouwkundige activiteiten op het waterloopbiotoop.
Waterkwaliteits-en waterkwantiteitsbeheersing staan niet alleen in functie van de landbouw.
De landbouw en de veeteelt in het IJzerbekken worden geherstructureerd om de uitbatingen in
overeenstemming te brengen met de ekologische draagkracht van het plangebied. De mestoverschotten
worden adequaat en ecologisch verantwoord afgebouwd, de zoetwaterreserves worden duurzaam en
rationeel beheerd, diffuse lozingsbronnen (containerspoelingen, emuenten stallen en kuilvoeders)
worden gesaneerd en oeverzones langs waterlopen worden gevrijwaard van de negatieve impact van
landbouwactiviteiten door bestrijdingsmiddelen, bemesting, bewerking, of veebetreding. Persistente
micro-verontreiniging van het milieu wordt uitgesloten. De mechanische bodembewerkingstechnieken
worden aangepast in functie van bodem en streek. Hiertoe wordt de landbouw zodanig ontwikkeld dat
het landbouwkundig gebruik van uiterwaarden en broekgebieden beperkt blijft tot extensieve
veehouderij. Voor het behoud van de eigenheid van het typische polderbiotoop wordt landbouwactiviteit
in poldergebieden gericht op een gras- en hooilandbeheer. Een dergelijke landbouwuitbating laat toe in
poldergebieden een waterkwantiteitsbeheer te voeren dat niet alleen in functie staat van landbouw maar
ook natuurbehoudsaspecten (peilregeling) voor deze gebieden kan incorporeren. Het waterverbruik staat
in evenwicht met de watervoorraad in waterlopen of in bergingsreservoirs en vormt hierdoor geen
negatieve belasting (droogstand) voor het biotoop van de wateren.
Vermits de landbouwsector de eerste en hoofdgebruiker is van de gronden in het IJzerbekken, zal een
sensibilisering van deze sector voor een milieubewuste landbouwethiek de hoofdvereiste zijn om
negatieve milieu-interferenties te vermijden of afte bouwen.
Concreet kan de landbouwsector sensibiliseringsacties en maatregelen nemen naar een geïntegreerde
landbouw met aandacht voor milieu-ethiek door :
- Onderzoek naar mogelijke aanpassingen van landbouw-, veeteelt- en tuinbouwmethoden wordt
gestimuleerd,

alsook onderzoek naar de

reductie en de verwerking van

meststoffen en

landbouweffiuenten.
- Een structuurbevorderende maatregel is het stimuleren van landbouwers om voor de waterbehoefte
eigen spaarbekkens aan te leggen, eventueel in open verbinding met de openbare waterloop.
- Onderhoud van kleinere sloten en private grachten op en langs landbouwgronden verhoogt de
zoetwaterberging tijdens droogteperioden en verbetert de waterafvoer tijdens regenperioden.
- Het plaatsen van afrasteringen langs waterlopen verhindert oeverafkalving en verlanding van grachten
door veebetreding.
- Het respecteren van een sproeiafstand langs waterlopen verhindert oevervegetatiebeschadiging en
reduceert bovendien de hoeveelheid te gebruiken sproeistof. Containerspoelingen gebeuren niet in
openbaar oppervlaktewater.
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- Het respecteren van een bewerkingsafstand langs waterlopen verhindert taludbeschadiging,
grondverlies door inkalving en reduceert voor de overheid de onderhoudskosten aan waterlopen.
- Diffuse eflluenten van landbouwbedrijven (stallen, kuilvoeders, ... ) worden kleinschalig en lokaal
gesaneerd (vb. helofytengrachten).

2.11. Ontwikkelingsvisie voor de delfstoffenwinning.

De vergunningsaanvraag voor delfstoffenwinning in het IJzerbekken in en langs wateren met een
visserijkundige betekenis moet onderbouwd zijn door een milieu-effect-rapportering. Visserijbiologisch
belangrijke waterarealen, paaigebieden en belangrijke natuurwaarden komen niet in aanmerking voor
ontginningen.
Bij het stopzetten of afsluiten van winningsprogramma's dient de nabestemming van sites gericht te zijn
op het ontwikkelen van natuurwaarden, in combinatie met passief recreatieve waarden. Via
natuurtechnische milieubouw wordt het biotoop van ontginningssites ingericht. Hun relatie en hun
functie voor het openbaar hydrografisch stelsel wordt onderzocht zodat ze eventueel functioneel als
broedstockreservoir of opgroeigebied kunnen worden ingeschakeld.
-Bij de verdere ontginning van BPA "de Drie Vijvers" teAdinkerke kan de vijver uitgebouwd worden
tot hengelwater en buitendijks broedstockreservoir voor vissen voor het kanaal Nieuwpoort-Duinkerke.
Een functionele inrichting en het verbinden van dit water met het Langgeleed is vereist. Bovendien
wordt de komberging van het Kanaal Nieuwpoort-Duinkerke verhoogd.
- Ook de ontginningszone met de vijvers ten zuiden van Adinkerke (Garzebekeveld) kunnen als
hengelwater en broedstockreservoir voor de Ringsloot uitgebouwd worden. Hierbij dient de nodige
aandacht besteed te worden aan ondiepe paaibiotopen en de migratiemogelijkheden voor vissen van de
vijvers naar de sloot.
- De zandwinningspul te Nieuwkapelle wordt ingeschakeld bij de drinkwaterwinning. Het uitbouwen
van

de

zandwinningspul

te

Nieuwkapelle,

gedeeltelijk

als

hengelwater,

gedeeltelijk

als

broedstockreservoir van de Grote Beverdijk en paaibiotoop (vegetatierijke zones) voor vissen draagt
eveneens bij tot een voorziening in de waterbehoefte voor landbouw (zoetwaterreserve) in het gebied.
Deze bestemming is verenigbaar met een eventuele functie van oppervlaktewaterwinning, alhoewel in
dit kader een verdere uitbreiding van de put noodzakelijk is. Mits het aanleggen van een gravitaire
verbinding via een open gracht (i.p.v. perspompleiding) ontstaat een functioneel broedstockreservoir
voor de bovenloop van de Grote Beverdijk
- De ondiepe putten van Stuivekenskerke bezitten belangrijke natuurwaarden. In deze context kunnen
zij functioneren als broedstockreservoir en opgroeigebied van vissen voor de IJzer en de Grote
Beverdijk Hierbij dient de nodige aandacht besteed te worden aan het openstellen van
migratiemogelijkheden voor vissen naar en van deze gebieden waarbij rekening dient gehouden te
worden met de waterkwaliteits- en kwantiteitsvereisten in het natuurreservaat.
- De nabestemming van de Florizooneput te Nieuwpoort als recreatieve zone is reeds gerealiseerd. Het
behoud en de verdere uitbouw van deze zone voor passieve recreatie (hengelsport), met aandacht voor
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een gepaste biotoopontwikkeling (vegetatierijke oevers)

ten voordele van

de

intensievere

verblijfsrecreatie is aangewezen. Mits het aanbrengen van verbindingsgrachten kan de Florizooneput
functioneel ingeschakeld worden als broedstockreservoir voor de Kreek van Nieuwendamme.
- Het ontginningsgebied van de Moeren zal vermoedelijk instaan voor de bevoorrading met zand bij de
verdere afwerking van de AlS. Bij de ontginningen voor deze infrastructuurwerken dienen zich
potentiële mogelijkheden aan voor het realiseren van visserijbiologisch belangrijke waterpartijen
(hengelwaters, broedstockreservoirs voor de waterlopen van de Moeren). De infrastructuurwerken van
de AlS zelf houden potentiële kansen in voor de visserij wanneer voldoende diepe afwateringsgrachten
en natuurtechnisch uitgebouwde wachtbekkens ingebouwd worden.

2.12. Ontwikkelingsvisie voor de specieberging.
Specieberging kan niet gepaard gaan met een ophoging van reeds bestaande uiterwaarden en heeft geen
vermindering van de komberging tot gevolg. De bestaande uiterwaarden dienen volledig gevrijwaard te
blijven.
Aanwezige verontreinigde bagger in onderwaterbodems welke omwille van een verdieping van de IJzer
voor de scheepvaart nog verwijderd dient te worden, kan gekontroleerd geborgen worden in
winterdijken (beveiliging overstroombare woonkernen) of kan gekontroleerd geborgen worden in
combinatie met biotoopontwikkelingsprojecten.
Benedenstroomse slibafzetting door erosie van waterlooptaluds wordt verminderd door het behoud van
de meandering van waterlopen met de karakteristieke oeverstabiliserende vegetatie, natuurlijke
taludbeschermende maatregelen (bufferzones) langs waterlopen en natuurlijke slibafzettingsbekkens op
waterlopen. Na sanering van de waterkwaliteit en de afvalwatereffluenten zal zich geen vervuilde
bagger meer afzetten in het stroomgebied van de IJzer.
- De achterliggende idee bij de aanleg van winterdijken is het creëren van nieuwe uiterwaarden en
potpolders (vb. langs de beneden- en de middenloop van de IJzer, in de Handzamevallei) om de
komberging van de IJzer te verhogen (cfr. III.2.3). Woonkernen in uiterwaarden kunnen door de aanleg
van deze winterdijken beschermd worden tegen inundatie. Gronden op de winterdijken kunnen door de
landbouw gebruikt worden als weilanden.
- Specieberging kan eveneens aangewend worden bij de biotoopontwikkeling van ontginningsgebieden
(vb. ondiepe, vegetatierijke zones in zandwinningsputten). Dergelijke specieberging dient gekontroleerd

te gebeuren om het vrijkomen van nutriënten naar het omgevende milieu te verhinderen.
- Specieberging kan in beperkte mate aangewend worden voor de aanleg van terpen in
inundatiegebieden waarop organismen zich bij overstroming van de uiterwaarden en broekgebieden
kunnen terugtrekken.
- Niet verontreinigde specie wordt bij voorkeur op hoger liggende akkergronden ingewerkt.
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IV - Overheidsbeleid met betrekking tot de visserij in het hydrografisch bekken van de Uzer.
1. Gewestelijk beleid.
Het milieubeleidsplan en natuurontwikkelingsplan 1990-1995 (MINA-plan) opgemaakt in opdracht van
de Gemeenschapsminister van Leefmilieu, Natuurbehoud en Landinrichting, gaat uit van de krachtlijn
"duurzame ontwikkeling door een duurzaam beleid". Aspecten die van invloed zijn op het
visserijgebeuren in het IJzerbekken zijn waterkwaliteitsbeheer, het waterkwantiteitsbeheer, het
natuurbehoud, de soortbescherrrring, de natuurontwikkeling, de visserij en de recreatie.
1.1. Waterkwaliteitsbeleid.
Inzake de oppervlaktewaterkwaliteit worden in het Besluit van de Vlaamse Executieve van 21 oktober
1987 de normen vastgesteld waaraan alle oppervlaktewaters die geen bijzondere bestemming hebben
gekregen, dienen te voldoen. Deze basiskwaliteitsnormen dienen nagestreefd te worden tegen 1 juli
1995. De geloosde vrachten voor oppervlaktewateren aangeduid met een bijzondere bestemming
(drinkwaterproduktie, zwemwater, viswater en schelpdierwater) dienen voor alle parameters, geviseerd
in het Besluit van de Vlaamse Executieve van 21 oktober 1987, in overeenstemming gebracht te worden
met de immissienormen vermeld in verschillende EG-richtlijnen terzake, tegen 1 juli 1995. Om deze
waterkwaliteitsdoelstellingen te bereiken dient bekomen dat in bedoelde wateren geen grotere
vuilvrachten worden ingebracht dan deze die vanuit de gestelde kwaliteitsnormen kunnen worden
geduld.
Programma's voor de sanering van de huishoudelijke en industriële afvalwaterstromen worden op
bekkenniveau

opgestart. De

selectieve

uitbreidingsstop van

de varkens-,

mestkalver-

en

pluimveebedrijven en de concrete uitwerking van een mestactieplan beogen het terugdringen van de
mestoverschotten en het reduceren van de inbreng van vuilvrachten via diffuse bronnen zoals die
afkomstig van de intensieve veehouderij en door overbemesting van landbouwgronden.
1.2. Het waterkwantiteitsbeleid.
Op het vlak van de waterbeheersing dient een integraal waterbeleid nagestreefd te worden. In eerste

instantie moet het beleid inzake waterbeheersing en het waterzuiverings- en watervoorzieningsbeleid
complementair zijn en ondermeer leiden tot een duurzame aanwending van grondwater en
oppervlaktewater en de bescherming van waardevolle en kwetsbare gebieden tegen verdroging.
Integraal waterbeheer veronderstelt een totale visie over het hele stroombekken welke vertaald wordt in
de gezamelijke aanpak van de verschillende deelaspecten van het beheer. Hiertoe wordt een
bekkenbeleid uitgebouwd waar de raakvlakken van de waterbeheersingsprol>lematiek met het domein
Leefmilieu en Ruimtelijke Ordening kunnen worden besproken.
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1.3. Soortgericht beleid.

Inzake de bescherming van zeldzame of bedreigde plant- en diersoorten wordt een soortgericht beleid
voorgesteld enerzijds gericht op directe beschermingsmaatregelen voor de betreffende soorten en
anderzijds op de bescherming van hun biotopen. Deze biotopen kunnen kwetsbaar zijn voor
overheersende milieufactoren of voor negatieve ruimtelijke veranderingen. Wat betreft introductie en
herintroductie van soorten is het noodzakelijk duidelijke standpunten afte lijnen en te onderbouwen.
1.4. Natuurbehoud en natuurontwikkeling.

Inzake natuurbehoud werd in het milieubeleidsplan en natuurontwikkelingsplan 1990-1995 een
vernieuwd en veelzijdig beleid aangekondigd met als belangrijkste richtinggevend actieplan het
uittekenen van een "Groene hoofdstructuur voor Vlaanderen".
Het voorstel van de "Groene hoofdstructuur" beoogt in eerste instantie een ruime maatschappelijke
discussie op gang te brengen, om een samenhangend en georganiseerd geheel van gebieden te
ontwikkelen waarin een meer intensief beleid inzake behoud en ontwikkeling van de natuur
aangewezen is. Via het voorafgaande overleg wil het voorstel van de "Groene hoofdstructuur" bijdragen
tot het verbreden van het maatschappelijk draagvlak, noodzakelijk voor de ontwikkeling van een
duurzame natuur. Na afronding van dit breed maatschappelijk overleg zal een samenhangende en
duurzame "Groene hoofdstructuur" worden opgemaakt, welke moet kunnen kaderen in een ruimtelijke
planning en beleid.
De in het plan voorgestelde "Groene hoofdstructuur" omvat, atbankelijk van de functionele benadering,
4 categorieën, met name :
- Natuurkerngebieden zijn gebieden waar natuurbehoud de hoofdfunctie vormt. Natuurkerngebieden

worden aangewezen om reeds bestaande grote natuurgebieden of natuurwaarden veilig te stellen.
Ecologisch waardevolle valleigebieden, kreken, natuurreservaten en natuurgebieden worden onder deze
categorie gerekend.
- Natuurontwikkelingsgebeiden zijn gebieden waarin nog voldoende mogelijkheden inzake natuur

bestaan. Natuurbehoud is in deze gebieden een nevenfunctie naast vb. landbouw en bosbouw. Mits steun
en specifieke maatregelen en in samenspraak met andere belanghebbende sectoren kunnen deze
gebieden eventueel tot belangrijke natuurgebieden ontwikkeld worden. Hierin kadert de ontwikkeling
van talrijke beekvalleien en de inrichting van grote waterplassen ontstaan door ontgronding.
- Natuurverbindingsgebieden moeten binnen de hoofdstructuur de uitwisseling van organismen tussen

kerngebieden en!of natuurontwikkelingsgebieden mogelijk maken. Deze verbindingen situeren zich o.a.
in de "natte sfeer", vb. plassen, poelen, moerassen, waterlopen.
- Natuurbuffergebieden worden ingesteld in de beïnvloedingsgebieden van de natuurkern- en de

natuurontwikkelingsgebieden en dienen negatieve invloeden door o.a. vermesting, verzuring,
verstoring, verdroging op te vangen.
Het onderscheid tussen kern-, ontwikkelings- en verbindingsgebieden berust in de eerste plaats op
verschillen in biologische waarde en houdt rekening met een gradatie inzake oppervlakte en densiteit
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van de aanwezige natuur. De informatie als basis voor het uittekenen van de "Groene hoofdstructuur"
wordt aangebracht door de Biologische Waarderingskaart van het Vlaamse Gewest. Tevens werd
rekening gehouden met de "Speciale beschermingszones voor het behoud van de vogelstand" (EEG
richtlijn 79/409/EEG, BVE 17.10.88) en de "Ramsar" gebieden (waterrijke gebieden van internationale
betekenis voor watervogels.
In de richtnota van de Gemeenschapsminister van Leefmilieu, Natuurbehoud en Landinrichting
betreffende de "Groene hoofdstructuur voor Vlaanderen" worden de watervogelgebieden in de hooi- en
graslanden in de IJzer- en Handzamevallei, de valleitjes van waterlopen die in de IJzer uitmonden
(Poperingse Vaart, Kemmelbeek, Ieperlee, Martjesvaart, St. Jansbeek, Steenbeek, ...), de moerasvijver
van "De Blankaart" en deelgebieden in de Polder Noordwatering van Veume (o.a. het natuurreservaat
Stuivekenskerke) en in de Polder De Moeren bijzonder kansrijk geacht als natuurkerngebied of als
natuurontwik.kelingsgebied.
De verdere wetenschappelijke onderbouwing en de functionele landschapsecologische benadering van
de "Groene hoofdstructuur" gebeurt via het "Impulsprogramma Natuutontwikkeling" dat in uitvoering
van het Mina-Plan wordt opgestart.
Het werkingsgebied van de regionale overheid bij het concretiseren van de "Groene hoofdstructuur"
situeert zich voornamelijk in de natuurkern- en de natuurontwikkelingsgebieden. Het werkingsgebied
van de provinciale en gemeentelijke overheid is voornamelijk gelegen in de verbindingszones en de
bufferzones. In deze zones kunnen de acties ten behoeve van de natuur worden aangesloten bij het
recreatief beleid van deze overheden.
Implementatie van de Groene hoofdstructuur in natuurkerngebieden vindt plaats via ecologische
impulsprojecten. In het ecologisch impulsproject IJzervallei wordt voor de praktische realisatie van de
Groene

hoofdstructuur

gedacht

aan

een vorm

van

ruilverkaveling

als

instrument

voor

natuurontwikkeling (aankoop van gronden, kavelruil, beheersafspraken, ... ). In relatie tot een
verbetering van de waterkwaliteit wordt de aanleg van bufferende oeverstroken vermeld. Inzake
migratiebelemmeringen voor vissen wordt gewezen op de knelpunten naar ingepolderde gebieden en de
verstuwing van waterlopen.

1.5. Visserij en inrichting van wateren.
Specifiek met betrekking tot de riviervisserij vermeldt het natuurontwikkelingsplan 1990-1995 dat de
beschikbare financiële middelen voor visserij voor het grootste deel zullen worden ingezet voor de
structurele verbetering van de waterlopen. Op die manier zal overgestapt worden van een louter
"visuitzettings"-visserijbeheer

naar

een

visserijbiologisch

gericht

natuurbehouds-

en

natuurontwikkelingsbeheer. Bij het natuurontwikkelingsbeheer in relatie tot de visserij kan de
visievorming op het vlak van de sport- en riviervisserij gericht worden op visstandbeheer, verantwoorde
bepoting en integraal oeverbeheer.
Vooreerst zal gestreefd worden naar een vernieuwde optimalisering van de levens- en de
voortplantingsomstandigheden

van

de

visstand,

in

samenhang

met

waterkwaliteits-

kwantiteitsaspecten, en het behoud van het fysisch milieu. Praktisch zal het beleid gericht zijn op :

en
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- hermeandering van waterlopen,
- aanleg van paaiplaatsen,
- (her)inrichting van natuurlijke oevers en beekbeddingen,
- herstel van genormaliseerde waterlopen.
Deze maatregelen verbeteren het biotoop voor vissen en scoren dus ook op lange termijn. Op langere
termijn wordt er op die manier naar gestreefd uitzettingen van vissen te beperken tot maximum 1/10
van de middelen. Deze visuitzettingen zullen vooral gezien worden als bijsturingen van het visbestand
in biotopen die nog goed zijn of reeds hersteld. Bij visuitzettingen kan uitsluitend gebruik gemaakt
worden van vissoorten die in het biotoop thuishoren en van de streek afkomstig zijn.
Een aantal bovenlopen zullen afgesloten worden voor bevissing zodat ze als natuurlijke broedkamer en
vooral als ecosysteem kunnen fungeren. Hiervoor kunnen waterloopreservaten worden aangeduid, met
als nevendoelstelling het bereiken van visreservaten.
Door de Gemeenschapsminister van 1eefinilieu, natuurbehoud, landinrichting en drinkwatervoorziening
worden voor de lopende regeerperiode een aantal beleidsprioriteiten opgesteld die aansluiten bij het te
voeren visseriJbeleid :
- natuurtechnische milieubouw (paaiplaatsen, natuurlijke oevers),
- planmatig visstandsbeheer van openbare wateren,
- verwerving van bufferzones naast oevers, te beheren als natuurontwikkelingsgebied,
- natuurherstel (oeverherstel of hermeandering, baggering of ruiming),
- sanering van migratiebelemmeringen.
1.6. Recreatiebeleid.

Met betrekking tot recreatie vermeldt het natuurontwikkelingsplan 1990-1995 dat recreatievormen met
een grote impact op natuur en landschap niet thuis horen in de groene hoofdstructuur. Voor natuur,
zowel binnen als buiten de groene hoofdstructuur, kunnen immissienormen voor recreatie worden
opgesteld met behulp van criteria zoals draagkracht en verstoring. In natuurontwikkelings-, buffer-, en
verbindingsgebieden zal een extensieve recreatie en een recreatief medegebruik uitgebouwd worden.
Vissen als recreatief nevengebruik blijft mogelijk in de groene hoofd- en ecologische infrastructuur
buiten de ingestelde reservaten. De toegankelijkheid en de bevisbaarbeid van de oppervlaktewateren
zullen hiertoe bevorderd worden. De uitvoering van de beleidsplannen voor het ontwikkelen van de
groene hoofd- en ecologische infrastructuur komen ook de visstand ten goede.
1. 7. Visserij-onderzoek.

Voor de uitvoering en onderbouwing van het visserijbeleid dient de bestaande ecologische kennis
geëvalueerd en de noodzakelijke kennis opgebouwd te worden. Het Instituut voor voor Bosbouw en
Wildbeheer en het Instituut voor Natuurbehoud zijn de wetenschappelijke instellingen die in eerste
instantie deze wetenschappelijke onderbouw dienen te verlenen voor het te voeren beleid.
Op het vlak van onderzoek worden in het Impulsprogramma Natuurontwikkeling specifiek met

betrekking tot de visserij en het visstandbeheer volgende topics vermeldt :
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- monitoring van organismen en gemeenschappen : bio-indicatie en monitoring hebben een belangrijke
instrumentele functie bij het aangeven van al dan niet sluipende veranderingen in milieu en natuur.
Monitoring van fauna en flora mag daarbij niet louter op 'zeldzame' soorten betrekking hebben, daar
blijkt dat tijdens de laatste jaren ook een aantal algemeen geachte species een onopgemerkte maar
duidelijke achteruitgang vertonen.
- effect van beheer op ecosystemen : beken en rivieren werden in het verleden vaak onderworpen aan
cultuurtechnische ingrepen. Dit heeft voor de aanwezige populaties meestal drastische gevolgen gehad.
Door een te lage structuurdiversiteit, te weinig variatie in stroomsnelheid, een algemene verlaging van
de watertafel, het verminderen van het totale watervolume, een wijziging van de waterkwaliteit e.a.,
verminderen de soortendiversiteit en de populatiegroottes. Er bestaat een tendens om in het kader van
waterbeheersingsplannen meer rekening te houden met het multifunctionele karakter van waterlopen,
dus ook met hun functie als ecosysteem. Hiertoe dienen de effecten van het beheer van deze waterlopen
op de beïnvloede ecosystemen voldoende gekend te zijn. Deze kennis is onontbeerlijk bij
natuurtechnische milieubouw (hermeandering, verhoging van de structuurdiversiteit, ... ).
- effect van beheer op biota : gezien de sterke achteruitgang van de visfauna in Vlaanderen, dient
onderzoek naar het beheer van vispopulaties te worden gestimuleerd.
- soortenbescherming : onderzoek naar criteria voor de aanduiding van prioritair te beschermen soorten
en levensgemeenschappen en onderzoek naar en in functie van het opstellen en uitvoeren van
soortgerichte beschermingsprogramma's is nodig.

2. Provinciaal beleid.
Op het vlak van de planologie en de ruimtelijke ordening wordt door het Provinciebestuur van West-

Vlaanderen een structuurplan voor de provincie uitgewerkt. Inzake het beleid tot de open ruimte
(Groene hoofdstructuur) zullen in dit structuurplan beleidskeuzes van het gewestelijke niveau
geïntegreerd worden, maar zal ook rekening worden gehouden met beleidsontwikkelingen op het lokale
niveau. De maatschappelijke en politieke discussie hierrond zullen leiden tot een globale visie
waarbinnen de aanspraken van de verschillende sectoren moeten worden gekanaliseerd.
Op het vlak van het visserijbeleid op de binnenwateren worden binnen de Provinciale Visserijcommissie

de inspraak, het medebeslissingsrecht,

de inspanningen van de plaatselijke of regionale

hengelsportverenigingen en vertegenwoordigers van visserijsectoren gecoördineerd en geïntegreerd met
het gewestelijk visserijbeleid teneinde een gemeenschappelijk optreden op het vlak van de visserij te
realiseren, met inachtneming van de onderrichtingen van de Minister bevoegd voor visserij. Het
visserijbeleid op provinciaal vlak sluit grotendeels aan bij het gewestelijk beleid en is erop gericht
uitvoering te geven aan maatregelen die de produktiviteit van de waterlopen verhogen en een visstand te
realiseren die voldoet aan de wensen van de belanghebbenden.
Inzake natuurontwikkeling (biotoopontwikkeling en migratiebevordering) in en langs waterlopen sluit
het beleid aan bij het gewestbeleid en wordt milieutechniek ter verbetering van het visserijbiologisch
biotoop geconcretiseerd op de waterlopen onder provinciale verantwoordelijkheid (lle categorie
waterlopen).
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Inzake visstandbeheer worden de vispopulaties op de openbare wateren in het IJzerbekken gemonitord
om op basis van deze onderzoeksgegevens, het herbepotingsbeleid uit te werken.
Inzake recreatie in landelijke gebieden hanteert het provinciaal beleid het belangrijke principe recreatief
medegebruik gericht op een toeristisch/recreatieve ontsluiting van het landelijk gebied. Het beleid ter
verbetering van de bevissing is gericht op het verwerven van functies en visrechten. Visrechten op een
aantal polderwaterlopen in poldergebieden worden door de Provinciale Visserijcommissie gehuurd. Het
betredingsrecht van oevers of oeverstroken opengesteld voor de hengelaar worden verworven, alhoewel
de visrechten op oeverstroken kunnen verweven zijn met andere functies. Ter stimulering van de
hengelsport wordt aandacht besteed aan de hengelopleiding bij de jeugd.

3. Gemeentelijk beleid.

Bij het opmaken van het ontwikkelingsplan voor de visserij in het IJzerbekken was het onmogelijk om
zicht te krijgen op het gemeentelijke beleid aangaande de visserij. 22 gemeenten werden aangeschreven
met een begeleidende brief waarin werd uiteengezet wat de aanleiding en de doelstelling was van het
visserijplan. Slechts drie gemeenten hebben gereageerd, waarbij 2 (Vleteren en Alveringem) om te
melden dat geen plannen of initiatieven met betrekking tot visserij bestaan. De gemeente Gistel meldt
belangrijke inspanningen op het vlak van de sanering van de waterkwaliteit wat primordiaal is
vooraleer andere projecten ten behoeve van de visserij te starten.
De gemeenten hebben bij het visserijbeleid nochtans een belangrijke rol te vervullen in de
concretisering van het gewestelijk beleid door een verbetering van het visserijbiologisch biotoop op de
gemeentelijke wateren of stadswateren en het bevorderen van de hengelsportmogelijkheden.
Het visserijbeleid op gemeentelijk vlak kan uitgebouwd worden in samenspraak met de lokale
verenigingen of gebruikers van de wateren. Het beleid dient in hoofdzaak gericht op de verbetering en
de inrichting van het visserijbiologisch biotoop door ontwikkeling van de natuurwaarden en het
verbeteren van de bevissing.
Via het gemeentelijke natuurontwikkelingsplan (G.N.O.P.) kunnen gemeenten een gedetailleerde en
concrete invulling geven aan visserijbiologische maatregelen (biotoopontwikkeling en -inrichting,
ruiming van waterlopen, verbetering waterkwaliteit- en kwantiteit) in het gemeentelijk milieubeleid. Op
het recreatief vlak kunnen heel concreet lokale maatregelen aangestipt worden, in samenspraak met de
lokale verenigingen of gebruikers van de wateren, om de bevisbaarbeid van gemeentelijke wateren of
stadswateren op het grondgebied van de gemeente te verbeteren.
4. Beleid van de polders.

De polders hebben als voornaamste taak de waterkwantiteitsbeheersing in ingepolderde gebieden, ten
behoeve van de landbouw en de algemene volksgezondheid. In deze context staan de polders in voor het
beheer, de constructie en de onderhoudswerken aan de waterlopen van tweede categorie en de daarop
staande kunstwerken in poldergebieden. Het doel is het in stand houden en droogleggen van gronden en
waar nodig bevloeien, het wegwerken van wateroverlast, het handhaven van zomer- en winterpeilen in
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de

waterlopen

en

het

onderhouden

(reitwerken,

ruimingswerken,

kalibreringswerken)

van

polderwaterlopen. Alhoewel het hoofdaccent van het polderbeleid op landbouw gericht is, ontstaat
recent ook bij deze besturen een tendens om in het kader van waterbeheersingsplannen meer rekening te
houden met het multifunctionele karakter van polderwaterlopen ten behoeve van natuur en recreatie.
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V - Actieplan voor de implementatie van bet ontwikkelin2splan van de binoenvisserij in bet
IJzerbekkeo.

De concrete doelstellingen van het visserij-ontwikkelingsplan voor de IJzer kunnen niet uitsluitend
gerealiseerd worden door de sector visserij op zich. Algemene milieuproblemen die aan de basis liggen
en een invloed hebben op de biotoopkwaliteit zelf ontstaan door allerlei maatschappelijke ingrepen en
invloeden. Hierdoor wordt de sector visserij geconfronteerd met het handelen van andere
maatschappelijke groepen. Het betreft hier niet alleen de rechtstreeks betrokkenen zoals hengelsporters,
visstandbeheerders, recreanten, beheerders van openbare wateren. Ook en vooral gaat het om
maatschappelijke sectoren van waaruit belangrijke negatieve effecten op het aquatische biotoop uitgaan
(industrie, bouw- en wegeninfrastructuur, landbouw, huishoudens).
Teneinde de visies en voorstellen in het ontwikkelingsplan voor de visserij in het IJzerbekken te kunnen
realiseren en concretiseren wordt een beeld gevormd van de verschillende doelgroepen, middelen en
instrumenten die ter beschikking staan. Elk van deze groepen die een rol speelt of invloed heeft op de
realisatie van het beleid, dient vanuit de sector visserij bereikt te worden met telkens andere specifieke
acties en benaderingen. Naar de doelgroepen toe is het bijgevolg belangrijk dat iedere sector bereid is
finaal te zullen handelen volgens de algemene principes van duurzaamheid en ecologische

inpasbaarbeid ten gunste van de sector visserij als onderdeel van het natuurbeleid.

1. Organisatorische middelen.

1.1. Administratie.

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

1.2. Hoge Raad voor de Riviervisserij.

De Hoge Raad voor de Riviervisserij is belast met het uitbrengen van advies voor alle vraagstukken met
betrekking tot de riviervisserij die hem door de Gemeenschapsminister, bevoegd voor de visserij,
worden voorgelegd. De hoofdaccenten liggen op de aanpassing van de reglementering inzake de
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visserij. De belangrijkste opdracht in de toekomst ligt in het uitwerken van een nieuw decreet op de
zoetwatervissenj .

1.3. Provinciale Visserijcommissies.

De eerste taak van de Provinciale Visserijcommissies is de belangen van de hengelaars in verband met
de visserij te verdedigen.
De Provinciale Visserijcommissies staan, samen met de Visserijdienst, in voor het beheer van de
openbare provinciale viswateren. Ze verlenen hun medewerking aan de Dienst van Waters en Bossen
voor de aanwending van de gelden en de mogelijkheden van het Visserijfonds. Verder zullen ze de
inspanningen van de plaatselijke of regionale hengelaarsverenigingen bundelen met het oog op een
gemeenschappelijke actie in het belang van de zoetwatervisserij.

1.4. Onderzoek.

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

2. Technische middelen.

2.1. Viskwekerijen.

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

2.2. Gegevensbank zoetwatervisbestanden.

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

2.3. Gegevensbank typologie.

Een gegevensbank betreffende de typologie van waterlopen is een zeer waardevol instrument voor de
ecologisch belangrijke waterlopen in relatie tot de vissen. Het opstellen van een typologiegegevensbank
als aanvulling bij de gegevensbank over het visbestand is dan ook onontbeerlijk.

3. Juridische middelen.

Op internationaal niveau worden door de conventie van Bern (1989) enkele vissoorten beschermd. Er

zijn ecologische doelstellingen en sanitaire maatregelen opgesteld, zowel internationaal als nationaal,
aangaande het verhandelen van en ziekten bij vissen. Eveneens wordt op internationaal niveau getracht
de biodiversiteit te verzekeren en worden richtlijnen opgesteld ter bescherming van soorten en habitats.
Nationaal gezien blijft de wet van 1 juli 1954 op de riviervisserij de basisreglementering. Deze wet is
het uitgangspunt voor diverse uitvoeringsbesluiten die in het Vlaamse Gewest regionaal van toepassing
zijn en waarvan het Besluit van de Vlaamse Executieve van 20 mei 1992 tot uitvoering van de wet van
l juli 1954 op de riviervisserij de belangrijkste is. Een ontwerpdecreet op de visserij in de
binnenwateren werd voorgelegd aan de bevoegde minister.
Het oprichtingsbesluit van het Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer (Besluit

van de Vlaamse

Executieve van 13 maart 1991) definieert de taken van het Instituut wat betreft onderzoek rond
zoetwatervisserij.

4. Financiële middelen.

Sinds 1954 put de sector visserij uit het Visserijfonds (35 miljoen frank) voor acties van de Provinciale
Visserijcommissies en het Centraal Comité.
Daarnaast staat het MINA-fonds in voor financiële ondersteuning bij allerlei initiatieven inzake
natuurbehoudsaspecten rond de visserij. Aanvullend kunnen de mogelijkheden onderzocht worden in
hoeverre fondsen van INTERREG-programma's kunnen bekomen worden bij het voorstellen eo/of
indienen van natuurontwikkelingsprojecten.
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5. Doelgroepen.

Ten behoeve van de lezer van het ontwikkelingsplan voor de visserij in het IJzerbekken wordt een
beknopt overzicht gemaakt van de doelgroepen welke met dit plan bereikt willen worden. Een bruikbaar
visserij-ontwikkelingsplan veronderstelt dat beleidsverantwoordelijken of doelgroepen op een beknopte
wijze de visserijbiologische aspecten en visies waannede zij geconfronteerd worden in het plan kunnen
terugvinden.

Samenvattend

wordt

daarom

een

overzicht

gegeven

van

de

verschillende

visserijbiologische topics welke aan bod komen en waar ze op eenvoudige wijze kunnen worden
teruggevonden.
Tabel 29 : doelgroepen die bijdragen tot het realiseren van de streefbeelden in het visserijontwikkelingsplan (ontwikkelen van het aquatische biotoop met aandacht voor de visserij-biologische
aspecten, bereiken van een ecologisch verantwoorde milieukwaliteit van het aquatische biotoop,
sensibilisering rond visserij-problematiek).

Streefbeelden
Biotoopbescherming
Prioriteitenkaart
Aanleg, investering (milieu)
Milieubeheer
Visstandbcheer
Soortbescherming
W atcrkw aliteitsbchccr
W aterkw antiteitsbeheer
Wetgeving visserij
Educatie, scnsibiliscring

1

2

x
x
x

x
x
x
x
x
x

x
x

3

4

5

6

8
x

9
x

x
x

x

x

x

x

x

x
x
x

x

7

x
x

x

x

x

x
x

x

10
x

11

x

x
x

x

x

l3

14

15

x

x

x
x

x

x
x
x

x
x

x

12

x

x

x

x

x
x

I : Provinciale Visserij Commissie (PVC)
2: Zoetwater Visserij Dienst (ZWVD)
3: Hoge Raad van Riviervisserij (HRRV)
4: Provinciale Technische Dienst (PTD)
5: Dienst Polders en Wateringen (PW)
6: Landelijke Waterdienst (LW)
7: Gemeenten (G)
8: Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer (IBW)

x

x

9: Instituut voor Natuurbchoud (IN)
10: Bestuur Natuurbehoud en -ontwikkeling (BNO)
11: Bestuur Milieu-inspectie (BMI)
12: Bestuur Milieuvergunningen (BMV)
13 : Vlaamse Landmaatschappij (VLM)
14: Vlaamse Milieu Maatschappij (VMM)
15: Administratie Waterinfrastructuur en
Zeewezen (A WZ)
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5.1. Concrete taakstelling voor de doelgroepen met verwijzing naar bet ontwikkelingsplan voor de
visserij in het IJzerbekken.

1° Behoud c.q. herstel en ontwikkeling van de huidige natuur- en landscbapswaarden voor de
binnenvisserij in het IJzerbekken.

Het doel van dit thema is te komen tot zichzelf in stand houdende populaties in de diverse watertypen
(rivier, laaglandbekeo, kanalen, polderwateren, stilstaande wateren). Streefbeelden hiervoor opgemaakt
zijn gericht naar een maximale aquatische biodiversiteit. Deze biodiversiteit wordt nagestreefd door een
planmatige integratie van biotoopsanering, -herstel en -ontwikkeling en een duurzaam gebruik van dit
biotoop. Hierbij staan het bereiken eo/of het behoud van een goede waterkwaliteit, een grote structurele
diversiteit van de waterloop, alsook de oevers, en natuurlijke visgemeenschappen centraal (duurzaam
ecosysteem).

Taakstelling 1 : Wateren van het rivierstelsel (rivier, beken, meanders) : streefbeeld vormen de vissen
van de stromende wateren (A WZ, LW, PTD, PW, VLM).
lll. Streefbeelden en ontwikke/ingsvisie van de gewenste visserijkundige situatie (p. 104 e.v.)
lli. 1. Streefbeelden over de inrichting en het beheer van wateren en waterlopen in het IJzerbekken
(p.107)
JIJ./. 3. Streefbeeld inrichting IJzer, uiterwaarden, poldergebieden en heuvellandbeken (p. 107)
lil. 2. 5. Ontwikke/ingsvisie en actieplan voor de bevissing van de waterlopen (p. 125 e.v.)

I.4. De visstand in het IJzerbekken (p. 17 e.v.)
I.4. 1. Het visbestand op de IJzer (p. 19 e.v.)

Taakstelling 2 : Functionele wateren, gegraven (kanalen, polderwaterlopen): streefbeeld vormen de
vissen van stilstaande wateren (LW, PTD, PW, AWZ, VLM).
Jl/. Streefbeelden en ontwikke/ingsvisie van de gewenste visserijkundige situatie (p. 104 e.v.)
11/. 1. Streefbeelden over de inrichting en het beheer van wateren en waterlopen in het IJzerbekken
(p.107)
111. 1. 3. Streefbeeld inrichting IJzer, uiterwaarden, poldergebieden en heuvellandbeken (p. 107)
11/.2.5. Ontwikke/ingsvisie en actieplan voor de bevissing van de waterlopen (p. 125 e.v.)
I. 4. De visstand in het IJzerbekken (p. 17 e.v.)
1.4.2. Het visbestand op kanalen en grote vaarten (p.21 e.v.)
I.4.3. Het visbestand in polderwaterlopen (p.30 e.v.)
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Taakstelling 3 : Stagnante wateren, gegraven (plassen, zand- en kleigaten): streefbeeld vormen de
vissen van vijvergemeenschappen (LW, PTD, PW, AWZ, VLM).
111. Streefbeelden en ontwikkelingsvisie van de gewenste visserijkundige situatie {p.l 04 e.v.)
I/1.1. Streefbeelden over de inrichting en het beheer van wateren en waterlopen in het IJzerbekken
{p.J07)
JIJ. 2. 5. Ontwikkelingsvisie en actieplan voor de bevissing van de waterlopen {p.l25 e.v.)

Taakstelling 4 :Brakke en zoute wateren (kreken, kanalen) (AWZ, LW, PTD, VLM).
JIJ. Streefbeelden en ontwikke/ingsvisie van de gewenste visserijkundige situatie (p.l 04 e.v.)
JI/.1. Streefbeelden over de inrichting en het beheer van wateren en waterlopen in het IJzerbekken
(p.l07)
IJJ.1 .3. Streefbeeld inrichting IJzer, uiterwaarden, poldergebieden en heuvellandheken {p.J07)
1.4.2. Hetvisbestand op kanalen en grote vaarten {p.21 e.v.)

2°: Behoud en ontwikkeling van de autochtone visfauna en hun levensgemeenschappen.

Bedoeling is te komen tot duurzame, natuurlijke visbestanden, zowel op soortniveau als op het niveau
van visgemeenschappen.

Taakstelling 5 : Wettelijk beschermde vissoorten {IBW, IN, HRRV, ZWVD).
I. 4. De visstand in het IJzerbekken (p.l7 e.v.)
111.2.4. Ontwikkelingsvisie en actieplan voor het herstellen van eengediversifieerdeen
evenwichtige visstand {p.l23 e.v.)

Taakstelling 6 :Bedreigde vissoorten {IBW, PVC, HRRV, IN, ZWVD).
1.4. De visstand in het IJzerbekken {p. 17 e.v.)
1.4.4. Onderzoek naar de palingpopulatie in het IJzerbekken {p.52 e.v.)
lll.2.4. Ontwikkelingsvisie en actieplan voor het herstellen van eengediversifieerdeen
evenwichtige visstand. (p.l23 e.v.)
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Taakstelling 7 : Behoud en herstel van de visbestanden.
-aanduiden van prioritair te beschermen beken en rivieren (IBW, IN, ZWVD, PVC, HRRV)
1.3.Structuurkwaliteit en typologische evaluatie van wateren in het IJzerbekken (p.l2 e.v.)
Illl.4. Streefbeeld visstand (p. 109)
JIJ. 2.1. Ontwikkelingsvisie en actieplan inrichting en beheer van wateren (p.JJ 0 e.v.)
111.2.4. Ontwikkelingsvisie en actieplan voor het herstellen van eengediversifieerdeen
evenwichtige visstand. (p.J23 e.v.)

- inventarisaties: gegevensbank rond zoetwatervissen, meetnet Zoetwatervis (IBW, ZWVD, PVC)
I. 4. De visstand in het IJzerbekken (p.l7 e.v.)

-gecontroleerde (her)introductie van vissoorten (IDW, ZWVD, PVC, IN)
JIJ.J.4. Streefbeeldvisstand (p.J09)
JI/.2.4. Ontwikkelingsvisie en actieplan voor het herstellen van eengediversifieerdeen
evemvichtige visstand. (p.J23 e.v.)

-Wet op de Binnenvisserij: vermijden van overbevissing, visvergunningsvoorwaarden (HRRV,
ZWVD)
111. 2. 7. Ontwikkelingsvisie en actie-plan voor de visserij-regelingen (p. J30 e.v.)

-planmatig visstandbeheer (PVC, IDW, ZWVD)
111.2.6. Ontwikkelingsvisie en actieplan voor het visstandbeheer (p.l27 e.v.)

3°: Bereiken van een ecologisch verantwoorde milieukwaliteit ten behoeve van de binnenvisserij
(doelgroepen: zie tabel in bijlage).

Het doel van dit thema is aan te geven welke maatregelen bijdragen tot het bereiken van zichzelf
instandhoudende vispopulaties met grote diversiteit, eigen aan de verschillende waterlooptypen.
Milieukwaliteit heeft een tweevoudige betekenis: zowel de water- en bodemkwaliteit, als de ecologische
(structuur)kwaliteit van de waterlopen moeten in beschouwing worden genomen. Ten behoeve van de
waterbeheerders kan zowel voor de inrichting als het beheer van waterlopen, verwezen worden naar de
mogelijkheden geschetst in het VADEMECUM NATUURTECHNIEK (Claus en Janssens, 1994).
Bij het behoud en het ontwikkelen van natuurwaarden moet er rekening worden gehouden met de
maatschappelijk gewenste gebruiksfuncties. In de meeste waterlopen is, door de intensiteit van de
verschillende gebruikfuncties, ecologische natuurlijkheid niet meer bereikbaar. Afhankelijk van de
keuze van de functie kan een bepaald niveau van natuurlijkheid worden nagestreefd.
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Taakstelling 8. Aanduiden van prioritair te herstellen waterecosystemen (in functie van het visbestand)
(ffiW, ZWVD, IN, PVC). Het meeste belang wordt gehecht aan de waterlopen die op dit ogenblik nog
waardevol zijn of die potentieel belangrijk kunnen worden, met betrekking tot zowel de structurele als
de biotische kenmerken.
1.3.Structuurkwaliteit en typologische evaluatie van wateren in het IJzerbekken (p.12 e.v.)
JIJ. 2.1. Ontwikkelingsvisie en actieplan inrichting en beheer van wateren (p.11 0 e.v.)
111.2.4. Ontwikkelingsvisie en actieplan voor het herstellen van eengediversifieerdeen
evenwichtige visstand. (p.123 e.v.)
111.2. 6. Ontwikkelingsvisie en actieplan voor het visstandbeheer (p.127 e.v.)

Taakstelling 9. Natuurtechnische maatregelen naar aanleg en investeringswerken.
- biotoopontwikkeling en herstel van de structurele diversiteit: herstel van meandering, maken van
stroom-kuilen patroon, creëren van een open verbinding tussen rivieren en nabij gelegen waters
(LW, VLM, PW, PTD, AWZ, IN, ffiW, G)
I. 3.Structuurkwaliteit en typologische evaluatie van wateren in het IJzerbekken (p.12 e.v.)
JIJ. 2.1. Ontwikkelingsvisie en actieplan inrichting en beheer van wateren (p.1 JO e.v.)
JIJ. 2.11. Ontwikkelingsvisie voor de delfstoffenwinning (p.136)
111.2.12 Ontwikkelingsvisie voor de specieberging (p.137)

aanleg paaiplaatsen en natuurlijke en natuurtechnische oeververdediging, vistrappen en
visomleidingssystemen, visvriendelijke pompsystemen en tegengaan van habitatfragmentatie (LW,
PTD, PW, advies ffiW, IN, ZWVD, AWZ, G, VLM)
1.4.5. Knelpunten voor vismigratie (p.61 e.v.)
111.2.1. Ontwikkelingsvisie en actieplan inrichting en beheer van wateren (p.11 0 e.v.)

-aanleg en aankoop van bufferzones langs alle waterlopen (LW, PDT, G, AWZ, BNO, PW, VLM)
111. 2.1. Ontwikkelingsvisie en actieplan inrichting en beheer van wateren (p.JJ 0 e.v.)
111.2.5. Ontwikkelingsvisie en actieplan voor de bevissing van de waterlopen (p.125 e.v.)

Taakstelling 10. Natuurtechnische maatregelen naar beheer
- peilbeheersing en beheervan gemalen (PW, PTD, LW, G, Landbouwsector, BNO, AWZ)
11.1.2. De waterkwantiteitsbeheersing in het IJzerbekken (p.92 e.v.)
11.1. 2.1 . Interactie van de waterkwantiteitsbeheersing met de visstand (p. 96 e.v.)
111.2.3. Ontwikkelingsvisie en actieplan waterkwantiteit (p.121 e.v.)

-baggeren, slibruiming, kruidruiming en maaibeheer (PW, LW, PTD, G)
111. 2.1. Ontwikkelingsvisie en actieplan inrichting en beheer van wateren (p.11 0 e.v.)
JIJ.2.12. Ontwikkelingsvisie voor de specieberging (p.13 7)

-beheer van zeesluizen (vismigratie) (AWZ, advies mw, ZWVD)
1.4.4. Onderzoek naar de palingpopulatie in het IJzerbekken (p.52 e.v.)

I. 4.5 .. Knelpunten voor vismigratie (p. 61 e.v.)
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JIJ. 2.4. Ontwikkelingsvisie en actieplan voor het herstellen van een gediversi.fieerde en
evenwichtige visstand. (p.123 e.v.)

-beheersplannen voor oevers en waterlopen (BNO, IN, ffiW)
111.2.1. Ontwikkelingsvisie en actieplan inrichting en beheer van wateren (p.11 0 e.v.)
111.2.12 Ontwikkelingsvisie voor de specieberging (p.137)

Taakstelling 11. Herstel en behoud van de waterkwaliteit en kwaliteit van de onderwaterbodem
- tegengaan van eutrofiëring, diffuse lozingen, micropoUuenten, zware metalen (VMM, BMI,
BMV), vermijden van pollutie door sportvisserij (PVC, ZWVD).
11.1. De functie waterkwaliteit en waterkwantiteit (p.85 e.v.)
l/.1. 1. De waterkwaliteit in het IJzerbekken (p.85 e.v.)
111.1. 2. Streefbeeld waterkwaliteit (p.107)
111. 2. 2. Ontwikkelingsvisie en actieplan waterkwaliteit (p.117 e.v.)

4°: Maximale ecologische inpasbaarbeid van de binnenvisserij bij de menselijke activiteiten.

Het doel van dit thema is aan te geven hoe de binnenvisserij als deelsector binnen het natuurbehoud
maximaal kan ingepast worden. Bij het realiseren van zichzelf reproducerende visbestanden zijn een
basis-milieukwaliteit (waterkwaliteit) en karakteristieke biotopen (paaibiotopen) vereist. Deze vereisten
worden deels gerealiseerd door externe infrastructuurverantwoordelijken (integraal waterbeheer), deels
door interne maatregelen (milieubewuste vangstethiek) van de sector visserij. De sector visserij zal met
name maatregelen moeten inbouwen om het aquatische biotoop en het visbestand maximaal te
beschermen, te vrijwaren van nadelige interferenties en in evenwicht te houden met de draagkracht van
het biotoop.

Taakstelling 12. Hengelsport en natuurbehoud (PVC, BNO, IN, ffiW)
1.5.2. Het visstandbeheer in het IJzerbekken (p. 72 e.v.)
11I.1.5. Streefbeeld bevissing (p.109)
111.2.4. Ontwikkelingsvisie en actieplan voor het herstellen van een gediversi.fieerde en
evenwichtige visstand. (p.123 e.v.)
111.2. 6. Ontwikkelingsvisie en actieplan voor het visstandbeheer (p.12 7 e.v.)
JIJ. 2.9. Ontwikkelingsvisie voor de natuur (p.133 e.v.)
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Taakstelling 13. Multifunctioneel karakter van de waterlopen (scheepvaart, recreatie, landbouw,
drinkwatervoorziening) en integraal waterbeheer (AWZ, LW, PTD, G, PW)
1.5.2. Het visstandbeheer in het IJzerbekken (p. 72 e.v.)
JJ. Inventarisatie van andere functies en toekenningen op de IJzer {p.84 e.v.)

lil. 2. 5. Ontwikkelingsvisie en actieplan voor de bevissing van de waterlopen {p. I 25 e.v.)
I11.2.9. Ontwikkelingsvisie voor de natuur {p.l33 e.v.)
JIJ. 2. I 0. Ontwikkelingsvisie voor de landbouw (p.l35 e.v.)
liJ. 2.11. Ontwikkelingsvisie voor de delfstoffenwinning {p.J36)

Taakstelling 14. Herbepotingen (PVC, IN, ffiW, ZWVD)
1.5.3. Visuitzettingen (p. 75 e.v.)
IJI.1 . 6. Streefbeeld visstandbeheer {p.l 09)
IJl. 2. 6. Ontwikkelingsvisie en actieplan voor het visstandbeheer {p.l27 e.v.)

Taakstelling 15. Zonering en verbetering van de bevisbaarbeid (ffiW, IN, ZWVD, WVT, PVC).
1.5.4. De bevissing in het IJzerbekken {p.80 e.v.)
JJJ.J.5. Streefbeeld bevissing {p.J09)
111.2.1. Ontwikkelingsvisie en actieplan inrichting en beheer van wateren {p.1 JOe. v.)
JIJ. 2.5. Ontwikkelingsvisie en actieplan voor de bevissing van de waterlopen (p.l25 e.v.)

5°: Vergroting van het maatschappelijk draagvlak van de binnenvisserij.

De teloorgang van het aquatische biotoop en de achteruitgang van de visbestanden heeft geleid tot een
verminderde belangstelling voor de binnenvisserij. Een ruime sensibilisering over de doelstellingen van
de binnenvisserij en van de geboden recreatieve mogelijkheden, alsook over de eisen van de sector
binnenvisserij ten aanzien van andere maatschappelijke sectoren of andere vormen van recreatie zal het
maatschappelijk draagvlak van de sector aanzienlijk doen toenemen.

Taakstelling 15. Duurzame bevissing
- vangstmethoden
liJ. 2.5. Ontwikkelingsvisie en actieplan voor de bevissing van de waterlopen {p.l25 e.v.)
111.2. 7. Ontwikkelingsvisie en actie-plan voor de visserij-regelingen {p.l30 e.v.)

- visrechten
1.5.1. Visrechten in het studiegebied {p. 70 e.v.)
JIJ. 2.5. Ontwikkelingsvisie en actieplan voor de bevissing van de waterlopen {p.J25 e.v.)
JJJ.2. 7. Ontwikkelingsvisie en actieplan voor de visserij-regelingen {p.130 e.v.)
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- politionele controle
111. 2. 7. Ontwikkelingsvisie en actieplan voor de visserij-regelingen {p. J30 e. v.)

- aanduiding hengel- en natuurzones
JJJ.2.5. Ontwikkelingsvisie en actieplan voor de bevissing van de waterlopen {p. I25 e.v.)

Taakstelling 16. Maatregelen in verband met andere vormen van waterrecreatie (jetski's, speedboten,
waterscooters, kajak en jachten)
JJ.5. De recreatiefunctie van het IJzerbekken {p. l 00 e.v.)
lll. 2.5. Ontwikkelingsvisie en actieplan voor de bevissing van de waterlopen {p.l25 e.v.)
liJ. 2. 8. Ontwikkelingsvisie en actieplan voor recreatie en toerisme (p.l3 2)

Taakstelling 17. Educatie en sensibilisering ten behoeve van de bevolking, de jeugd en de hengelaars
(PVC, WVT, ffiW, ZWVD)
111. 2. 5. Ontwikkelingsvisie en actieplan voor de bevissing van de waterlopen {p. l25 e.v.)
JIJ. 2. 6. Ontwikkelingsvisie en actieplan voor het visstandbeheer {p.J27 e.v.)
/11.2.8. Ontwikkelingsvisie en actieplan voor recreatie en toerisme (p. l32)

Taakstelling 18

Bevordering van de hengelsportbelangstelling in de toeristisch/recreatieve sector

(PVC, WVT).
111.2.5. Ontwikkelingsvisie en actieplan voor de bevissing van de waterlopen {p. l25 e.v.)
///.2.8. Ontwikkelingsvisie en actieplan voor recreatie en toerisme (p. l32)

Taakstelling 19. Steun aan diensten en verenigingen die acties voeren rond herstelmaatregelen
(milieuvriendelijke oevers, aanplantingen, tegengaan vervuiling) en verbetering van de bevisbaarbeid
(PVC, natuurverenigingen en hengelsportverenigingen).
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VI - Samenvattende konklusies en aanbevelingen.

Reeds vroeg in de geschiedenis ontstonden nederzettingen langs onze rivieren. Wonen en werken aan
een rivier had voordelen. Men hoefde zich geen zorgen te maken over de aanvoer van vers water, en na
gebruik liet men het water terug weglopen. Voor de handel waren de rivieren de ideale verbinding
tussen zee en hinterland. Men kon er zich op de visvangst toeleggen of de vruchtbare rivierklei van het
stroomgebied als landbouwgrond in gebruik nemen. Vooral deze eeuw is de economische bedrijvigheid
enorm toegenomen. Belangrijke centra van industriële bedrijvigheid werden ook in het IJzerbekken
ontwikkeld, Veurne, Ieper, Diksmuide en Nieuwpoort, en het landbouwkundig gebruik van de
poldergronden werd geïntensifieerd. Het natuurlijke karakter en de eigenheid van het rivierlandschap is
door deze ontwikkelingen in de loop der tijden flink in de verdrukking geraakt. Uit angst voor
overstromingen werden de waterlopen in een keurslijf gedwongen door de aanleg van dijken en werd
ingegrepen in de natuurlijke loop van de waterloopbeddingen door bochtafsnijdingen, rechttrekkingen,
baggering, cultuurtechnische normalisaties en kanalisatie. In de polderstreek vertoont het reliëf geringe
verschillen. Om het waterpeil in ingepolderde gebieden in de hand te houden en de gronden in cultuur
te brengen, is een stelsel van pompen, stuwen en sluizen geconstrueerd en werden waterlopen
kunstmatig aangelegd. Bij al deze activiteiten werd bovendien ook de waterkwaliteit geleidelijk en in
verregaande mate aangetast. Het in cultuur brengen van de gronden in het IJzerbekken veroorzaakte een
onopvallende, maar gestage achteruitgang van het natte biotoop daar de waterlopen als afvoerriolen
voor verontreinigd water werden beschouwd. Pesticiden, meststoffen, industriële en huishoudelijke
afvalwaterstromen komen nog dagelijks in de waterlopen terecht. De uiterwaarden en de boezemlanden
zijn in gebruik als landbouwgrond. Zodoende is het hydrografisch stelsel van de IJzer, dat ooit gekend
en gegeerd was omwille van de visrijke wateren, in de loop der tijden ingrijpend aangetast en
gedegenereerd.
In het ontwikkelingsplan voor de visserij neemt de IJzer zelf een bijzondere plaats in vermits de rivier

de slagader vormt van het IJzerbekken waaraan alle in het bekken liggende waterlopen ondergeschikt
zijn. De IJzer, eertijds een getijderivier, is momenteel een typische regenrivier, waardoor de hoeveelheid
afte voeren water sterk kan verschillen. Eén van de eigenheden van de IJzer is zijn dualistische relatie
met de omliggende poldergebieden, enerzijds waterafvoer, anderzijds waterbevoorading voor deze
gebieden. In winterperioden met veel regen kan de IJzer sterk aanzwellen. De rivier bergt het
overtollige water in de uiterwaarden, boezemlanden en broekgebieden waardoor de ganse IJzervallei
blank kan komen te staan. In droge perioden trekt de rivier zich terug binnen haar zomerkaden. Tijdens
deze perioden dient, gezien het landbouwkundig gebruik van de polders en de drinkwaterwinning,
eerder spaarzaam met water omgesprongen te worden. Door het in cultuur brengen van het landschap
geraakte de ecologische natuurlijkheid sterk in de verdrukking. Op een gedeelte van de middenloop en
op de bovenloop bezit de IJzer met zijn boezemlanden echter nog een redelijke staat van biologische
natuurlijkheid.
Het ontwikkelingsplan voor de visserij in het IJzerbekken geeft een gedetailleerde beschrijving van het
visserijgebeuren in het IJzerbekken. Uitgaande van de huidige situatie wat betreft visstand, inrichting
van de waterlopen, bevissing, het visserijkundig beheer, het gebruik van de IJzer door vissers en de
verschillende andere functies die in het IJzerbekken teruggevonden worden, wordt aan de hand van
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streefbeelden en ontwikkelingsvisies rond waterkwaliteits- en waterkwantiteitsbeheer, natum:behoud,
landbouwkundig gebruik, gebruik van de IJzer voor scheepvaart, toervaart en recreatie, de visstand, de
bevissing en het visstandbeheer een plan ontwikkeld waardoor de visserijkundige situatie in het
IJzerbekken op termijn zal worden geoptimaliseerd.
De visstand.
Het onderzoek naar de huidige visserijkundige situatie in het IJzerbekken strekte zich uit over de
poldergebieden die de IJzer begrenzen, vanaf de Grote Westpolder in het oosten tot de Franse grens in
het Westen, vanaf de duinstrook in het noorden tot het stroomgebied van de waterlopen en
heuvellandbeken die ten zuiden aansluiten op de IJzer en erin uitmonden.
De kleinere stromende heuvellandbeken, de stilstaande of traagstromende polderwaterlopen, de vaarten
en kanalen en de IJzer zelf vertonen elk hun eigen biotoopkarakteristieken. Door dit specifieke karakter,
vinden onderling verschillende levensgemeenschappen in het waterlopenstelsel van de IJzer een plaats.
Ruw geschetst behoort de IJzer grotendeels tot de brasernzone, met traagstromend, troebel water en een
slibbodem. Vlak bij de zee, met invloed van zout water, kan nog in beperkte mate de spiering- of
botzone onderscheiden worden. Grotere heuvellandbeken, met meer stroming en meer zuurstof in het
water, vormen het biotoop voor stroomminnende vissoorten. Polderwaterlopen zijn eerder stilstaande
wateren en kunnen door hun natuurlijke vegetatierijke karakter ingedeeld worden bij de
snoek/zeelt/rietvoorn wateren, terwijl kanalen dan weer stilstaande wateren zijn die eerder tot de
overgangstypes behoren van baars/blankvoorn/blei tot snoekbaars/brasem wateren. In de practijk zijn al
deze visserijbiologische typeringen niet strikt van elkaar gescheiden en, mede afhankelijk van de graad
van eutrofiëring en beïnvloed door normalisatie en verstuwing, lopen ze in elkaar over en is de visstand
grotendeels geëvolueerd naar een visstand beperkt in diversiteit, kenmerkend voor gedegenereerde
wateren (verbraseming, verpossing), of is verdwenen (geen vis op de Handzamevaart, kenmerkende
begeleidingsvissen voor de inferieure barbeelzone zijn afwezig op de heuvellandbeken, verdwenen
brakwatervissoorten). Bij recent visserijbiologisch onderzoek worden 14 vissoorten courant gevangen in
het IJzerbekken. 12 soorten worden slechts sporadisch gevangen en zijn nu zeldzaam of practisch
volledig verdwenen. Paling is de meest kenmerkende vissoort voor het IJzerbekken. De palingvisserij
was er eertijds wijd verbreid en was een ekonomische activiteit. Sinds de jaren tachtig is de opkomst
van jonge paling (glasaal) gedecimeerd. Mede door eutrofiering en vervuiling, verstuwing en
inpoldering wordt een ernstige hypotheek gelegd op het op peil houden van de palingstocks in het
IJzerbekken.
Visserijregelingen, visstandbeheer, visserijbeleid.
Het merendeel van de waterlopen in het IJzerbekken zijn openbare wateren. In een aantal
poldergebieden (Noordwatering van Veume, Vladslo-Ambacht, Grote Westpolder) worden de
visrechten afgehuurd en worden gecentraliseerd bij de overkoepelende Provinciale Visserijcommissie.
Hierdoor kunnen sportvissers volgens dezelfde visserijregelingen hengelen in de meeste wateren in het
IJzerbekken. De visserijwetgeving is vrij overzichtelijk en vermeldt specifieke bepalingen wat betreft
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vergunning, aas, vistuig en gesloten hengeltijden. Voor de openbare wateren is de visserijsector belast
met het visstandbeheer en met de verantwoordelijkheid voor de visstand. Door de eutrofiëring en de
achteruitgang van het visserijbiotoop was het visstandbeheer tot voor kort grotendeels alleen toegespitst
op een herbepotingsbeleid. Sedert enkele jaren groeit het besef dat uitsluitend het volgen van een
dergelijk beleid geen duurzame oplossing aanbrengt op termijn zodat het visserijbeleid momenteel meer
en meer georienteerd wordt deels op een herbepotingsbeleid, waarbij op een planmatige wijze de
visstand heropgebouwd wordt, deels op sanering en biotoopontwikkeling waarmee een duurzame
verbetering van het visserijbiologisch biotoop wordt nagestreefd. Tenslotte zal een actief beheer (sturen
en bevissen) en herstellen van de visstand noodzakelijk zijn om op termijn de diversiteit, de ecologische
natuurlijkheid en de zelfregulatie van het visbestand te verhogen. Voorlichting en overleg blijken
onontbeerlijk om de waterhuishouding, de waterkwaliteit, het onderhoud en de vormgeving van wateren
ten gunste van de visstand te beïnvloeden.
Bevissing en visserijmogelijkheden.

Het IJzerbekken was eertijds een populaire en gekende visstreek bij uitstek. Ook nu nog houden de
verschillende watertypes, de 14 nog courant voorkomende vissoorten en de mogelijkheden voor het
creëren van een gevarieerde visstand een niet onbelangrijk potentieel in voor de hengelsportwaarde van
de wateren in het gebied. Momenteel wordt 6.1% (6.031 stuks) van het aantal visverloven in
Vlaanderen afgeleverd in de streek. Nochtans, door de eutrofiering van de wateren en de verloedering
van het biotoop, resulterend in een aanzienlijke achteruitgang van het visbestand, heeft de streek op
visserijbiologisch vlak aan waarde ingeboet. Het aantal afgeleverde visverloven bereikte een dieptepunt
in 1989 ondanks belangrijke viswateren zoals het Kanaal Nieuwpoort-Plassendaele, het Kanaal
Nieuwpoort-Duinkerke, het Kanaal leper-IJzer en de IJzer zelf. Daarnaast worden ook de kleinere
polderwaterlopen en vaarten regelmatig gefrequenteerd door hengelsporters. Omwille van de
dramatische achteruitgang van de palingpopulatie wordt het kruisnetvissen de laatste jaren sterk beperkt
door de stringente visserijreglementering, maar de stroperij op paling blijft een gangbare en wijd
verbreide praktijk.
De sportvisserijmogelijkheden op de openbare wateren in het IJzerbekken zijn in ruime mate aanwezig
en worden voornamelijk bepaald door de bereikbaarheid en de bevisbaarbeid langs de oevers. Het
wisselend karakter van diep ingesneden waterlopen (heuvellandbeken), tot lage oevers langs
uiterwaarden (midden- en bovenloop van de IJzer, polderwaterlopen) en ingedijkte waterlopen
(benedenloop van de IJzer, Lovaart, Moerdijkvaart en kanalen) bepaalt de mogelijkheden voor de
bevissing langs en op de waterlopen. De waterlopen zijn over het algemeen goed bereikbaar (langs
wegen, jaagpaden) voor hengelsporters die vertrouwd zijn met de streek. Faciliteiten voor
hengelsporters (parkeergelegenheid, stoepen of steigers) ontbreken meestal en kunnen nochtans voor
niet-streekgebonden hengelaars een uitnodiging vormen tot een regelmatig bezoek van de IJzerstreek
De interferentie van andere waterrecreanten, met name de snelle motorboten, de toervaarders en de jetski's worden door hengelaars als bijzonder hinderlijk ervaren.
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Integraal kader voor bet visstandbebeer.
De waterlopen in het IJzerbekken worden voor veel verschillende doeleinden gebruikt, welke vaak
compleet tegenstrijdige eisen stellen. De verschillende functies, voor zover relevant en van invloed op
de visserij, zijn in het visserijbiologisch ontwikkelingsplan minder of meer gedetailleerd beschreven.
Bovendien worden in het plan door de visserijbiologische belangenbehartigers een aantal suggesties en
maatregelen geformuleerd, welke de visstand en de visserij ten goede komen, in aansluiting met de
princiepes van integraal waterbeheer.
Relatie van andere functies in bet IJzerbekken met het visstandbebeer.
De waterkwaliteit in het IJzerbekken schommelt van matig verontreinigd tot zwaar verontreinigd. Het is
overduidelijk dat dit één van de factoren, en wellicht de meest bepalende, is voor de
levensgemeenschappen gebonden aan het natte biotoop, maar ook voor de ekonomische activiteiten
(drinkwaterwinning, landbouw) in de streek. Voor het beheer en de sanering van de waterkwaliteit zijn
de recent opgestarte investeringsprogramma's voor de waterzuivering in het prioritair te saneren
IJzerbekken uiterst belangrijk. Algemeen uitgangspunt van het overheidsbeleid is het integraal
realiseren van de vooropgestelde waterkwaliteitsdoelstellingen in gans het bekken van de IJzer. De
conditio sine qua none voor het realiseren van deze waterkwaliteitsdoelstellingen is een sanering ten
gronde van zowel huishoudelijke, industriële, als agrarische afvalwaterstromen, en het beperken van de
verdere toename van eutrofiërende of schadelijke emmissies (stand still principe), wat ongetwijfeld
reeds een aanzienlijke verbetering zal inhouden voor het waterlopenbiotoop en de eraan gebonden
levensgemeenschappen.
Rond het waterkwantiteitsbeheer manifesteren zich nog enkele tegengestelde visies tussen de
verschillende belanghebbende sectoren in het IJzerbekken. In de praktijk wordt de waterbeheersing
gevoerd in functie van de afvoer van water en het landbouwkundig gebruik van de (polder)gronden.
Momenteel leeft de idee dat water zo snel mogelijk naar zee dient worden afgevoerd en dat
poldergebieden

moeten

worden

drooggelegd.

Normalisatie,

rechttrekking,

bemaling

en

cultuurtechnische verstevigingen van oevers zijn vereist om aan deze doelstelling tegemoet te komen.
Een dergelijk beleid heeft nochtans geresulteerd tot een visieuze cirkel met een verplaatsing van de
waterbeheersingsproblemen stroomafwaarts en toegenomen oevererosie. Hierdoor zijn op hun beurt nog
grotere waterbeheersingsconstructies, drastischer ingrijpende maatregelen of onderhoudsbudgetten
vereist. Duurzame ontwikkeling kan tot stand komen door de wijziging van de visies op de
waterbeheersing. In beperkte mate wordt reeds rekening gehouden met enige andere functie van de
waterlopen. Pogingen tot het milieuvriendelijk inrichten van oevers, het verbeteren van de
migratiemogelijkheden voor vissen bij stuwen, sluizen en pompen, het aanleggen van paaiplaatsen en
het verhogen van polderpeilen (Blankaartbekken) duiden erop dat waterbeheer(d)sers meer en meer oog
(zullen moeten) krijgen voor het integrale perspectiefwaarin waterbeheersing dient gekaderd te worden.
Uit deze wijzigende visies blijkt dat stilaan anders aangekeken wordt tegen het beheer en de inrichting
van de IJzer en het hydrografisch netwerk van ondergeschikte waterlopen, wat op termijn het veilig
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stellen en verhogen van de natuurwaarden in het IJzerbekken, noodzakelijk voor een verbetering van
het milieu, tot gevolg zal hebben. Vanuit de idee dat zuiver zoet oppervlaktewater in de toekomst een
belangrijke grondstofvoor de drinkwatervoorziening en de landbouw zal worden, wordt het rationeel en
duurzaam beheer van de zoetwaterreserves niet alleen een ecologische, maar ook een ekonomische
realiteit. In deze optiek kadert de stroomopwaartse waterbeheersing door het behoud of herstel van de
komberging, de meandering en het natuurlijke karakter van beken en waterlopen, alsook het behouden
en herstellen van de waterbergingsfunctie van broekgebieden, waterrijke gebieden en uiterwaarden
waarin de IJzer tijdens neerslagperioden ongehinderd kan en mag aanzwellen en buiten de oevers
treden.
De landbouw is de hoofdgebruiker van de gronden in het IJzerbekken. De hoogteligging, de grondsoort
en de waterbeheersing bepalen het landbouwkundig gebruik van de cultuurgronden. De laatste decennia
nam ook de veestapel in het IJzerbekken sterk toe, als gevolg van de intensievering van de veeteelt. De
verscheidenheid van landbouwactiviteiten beïnvloedt in sterke mate de waterkwaliteit en het
waterkwantiteitsbeheer in het IJzerbekken. Hierdoor heeft de landbouwsector een verregaande impact,
rechtstreeks (waterkwaliteit) en onrechtstreeks (biotoopdegeneratie, drooglegging) op het natte biotoop.
Nochtans kan een milieubewuste landbouwuitbating van gronden en teelten, met aandacht voor de
vrijwaring van de biotoopkwaliteit, behoud van structuurkenmerken en geïntegreerd in het
landschappelijk karakter van de streek, een enorme bijdrage leveren in het behouden en beheren van de
biologische natuurlijkheid in het IJzerbekken.
Ook de natuurwaarden werden in het IJzerbekken door de cultuurtechnische en landbouwkundige
beïnvloeding van het landschap sterk gereduceerd en versnipperd. De relatie rivier/uiterwaarden,
rivier/poldergebieden en rivier/heuvellandbeken gingen verloren of werden gereduceerd waardoor de
functie van broekgebieden en uiterwaarden (komberging in boezemlanden, waterrijke gebieden), de
visserijbiologische

functie

van

polderwaterlopen

(opgroeigebieden

en

paaiplaats)

en

de

verbindingsfunctie van waterlopen teloor ging. Drooglegging en inpoldering laten een veranderend
landbouwkundig gebruik toe (gescheurde weiden) waardoor flora en fauna verloren gaan en
teruggedrongen wordt tot wegbermen, taluds of langs akkers. Migratieroutes voor vissen worden
versperd of geblokkeerd of verliezen hun functie. Recent komen initiatieven op gang waarin
natuurbehoud (Ecologisch Impulsproject IJzervallei) en natuurontwikkeling (Landinrichtingsproject De
Westhoek, Regionaal Landschap Heuvelland) hun plaats krijgen. Planologisch en structureel kan het
natuurlandschap in het IJzerbekken voor de toekomst terdege gevrijwaard worden door de
broekgebieden en uiterwaarden in de IJzervallei, de Handzamevallei, de weilandcomplexen van
Lampernisse, waterrijke gebieden, de IJzer zelf, de heuvellandbeken en het netwerk van grotere
poldersloten en -vaarten op te nemen als natuurkern of natuurontwikkelingsgebied in de "groene
hoofdstructuur voor Vlaanderen" . Zodoende kan de ecologische hoofdinfrastructuur voor het gebied
vastgelegd worden. Waterlopen zullen hierin niet alleen een belangrijke functie als verbindingszones
(tussen grotere natuurgebieden) vervullen, maar zullen door natuurontwikkeling ook kunnen
uitgebouwd worden tot een geschikte ecologische leefwereld voor waterorganismen. Aansluitend kan
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het multifunctioneel beheer en de natuurlijke inrichting van het natte biotoop decretaal ondersteund
worden.
De functie van de IJzer voor de scheepvaart is omzeggens onbestaande. Voor dit doeleinde werden de
grotere kanalen (Kanaal Nieuwpoort-Duinkerke, Kanaal Nieuwpoort-Plassendaele) aangelegd waarop
nog steeds scheepvaarttrafiek voorkomt Hierdoor werden de IJzer in het verleden gevrijwaard voor
verregaande normalisaties.
De recreatieve toervaart op de IJzer, de Lovaart en het Kanaal Nieuwpoort-Veume daarentegen neemt
toe waardoor in de toekomst negatieve interferenties met andere recreanten (o.a. hengelsporters) of
natuurwaarden (aanleg van kaden, beschadiging oevervegetatie) kunnen verwacht worden.
Winning van klei of zand komt in het IJzerbekken slechts op een beperkte aantal plaatsen voor en zijn
relatief kleinschalig. Vanuit visseriJbiologisch perspectief kunnen te ontginnen of reeds ontgonnen sites
uitgebouwd worden tot broedstockreservoirs voor nabij gelegen waterlopen, een functie waarbij
natuurbehoudsaspecten eo/of drinkwaterwinning met visserijbelangen geïntegreerd kan worden. De
waterkwaliteitsvereisten voor de drinkwaterwinning en het natuurbehoud in het IJzerbekken zijn
immers gelijklopend met deze van de visserij. Ook het waterkwantiteitsbeheer met oog voor een
rationeel beheer van de zoetwaterreserves en een verhoging van de komberging sluit hierbij aan.
De recreatieve betekenis van de IJzer en van de wateren in het IJzerbekken is groot en kan op termijn
alternatieve streekeigen mogelijkheden bieden aansluitend bij of als alternatief voor het kusttoerisme.
Voor recreatie in het IJzerbekken wordt geopteerd voor een recreatief medegebruik waarin rust en de
landschappelijke en natuurlijke kwaliteiten medebepalende aspecten zijn. Recreatieve hengelsport kan
perfect in deze optie geïntegreerd worden. De gemotoriseerde toervaart is routegebonden, maar
veroorzaakt door het niet naleven van de snelheidsbeperking, negatieve interacties met de recreatieve
hengelsport.
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Algemene konklusie van het plan.
Een visserijbiologisch ontwikkelingsplan vereist na het opmaken van een inventaris van de bestaande
toestand en de interferenties met andere sectoren, het formuleren van doelstellingen (streefbeelden) en
ontwikkelingsvisies om het overheidsbeleid en de eisen van de medegebruikers van de waterlopen te
integreren tot een bespreekbaar en uitvoerbaar geheel. Hiervoor moet de noodzakelijke samenwerking
tussen de verantwoordelijken van verschillende sectoren op verschillende niveau's gerealiseerd kunnen
worden.
In de streefbeelden over de inrichting en het beheer van wateren in het IJzerbekken, de waterkwantiteit,

de waterkwaliteit, de inrichting van de IJzer, uiterwaarden, heuvellandbeken en poldergebieden, de
visstand en het visstandbeheer worden ideaalbeelden omschreven die een optimaal visserijbiologische
resultaat zullen geven en die als leidraad kunnen dienen bij het maken van keuzes en het nemen van
beslissingen. Vermits ook de visserijbiologie (Hoofdstuk I) in een maatschappelijke context (Hoofdstuk
11) dient gesitueerd te worden en afhankelijk is van het overheidsbeleid (Hoofdstuk IV) wordt door de

geformuleerde ontwikkelingsvisies en concrete suggesties tot initiatieven (Hoofdstuk lil) gepoogd de
ideale streefbeelden te benaderen. De visserijsector kan dit plan niet volledig alleen realiseren en moet
beroep doen op de beschikbare organisatorische middelen en doelgroepen sensibiliseren voor de
duurzame uitbouw van visserijbiologische biotoopaspecten. Ten behoeve van de gebruiker van het
ontwikkelingsplan wordt per doelgroep gewezen op welk vlak zij een bijdrage aan het
ontwikkelingsplan kunnen leveren en wordt verwezen waar in het plan de hiervoor benodigde
informatie kan teruggevonden worden (Hoofdstuk V).
Naast het leveren van een bijdrage aan het overheidsbeleid, kan het visserijontwikkelingsplan voor het
IJzerbekken bruikbaar zijn bij het in praktijk brengen van een planmatig visserijkundig beheer van de
visstand op de waterlopen in het IJzerbekken. Het plan is dus enerzijds bedoeld als een zelfstandige
inbreng van de visserij in het overheidsbeleid, anderzijds blijkt duidelijk dat ook binnen de sector
visserij op het vlak van het beheer van de visstand intern nog veel kan geregeld worden om het plan te
laten slagen.
Vermits concrete uitvoeringsmaatregelen, voortvloeiend uit het visserijbiologisch ontwikkelingsplan,
dienen ingepast te worden in de ruimtelijke planning en het ruimtelijk beleid (A.M.I.N.A.L.), en
vermits de bestaande regionale, provinciale en lokale infrastructuurdiensten en overheden (o.a. Vlaamse
Landmaatschappij, Polderbesturen, Landelijke Waterdienst, Provinciaal Technische Diensten, Diensten
voor de bevaarbare waterlopen,...) via hun eigen personeel en middelen instaan voor natuurtechnische
milieubouw zal een concrete realisatie van de voorstellen via overleg (o.a. werkgroepen bekkencomité)
en structurering van het bekkenbeheer (o.a. vertegenwoordiging visstandbeheer) dienen plaats te
vinden. Door het beschikbaar stellen van de nodige middelen en het structureren van de diensten
betrokken bij het visstandbeheer, kan constructief bij het bekkenbele•d en -beheer aangesloten worden
en kan de concretisering en de implementatie van het plan in de praktijk uitgevoerd en opgevolgd
worden.

163

Gebruikte literatuur.
AMINAL, Dienst Natuurbehoud en Instituut voor Natuurbehoud, 1990.
De Groene Hoofdstructuur van Vlaanderen.
Richtnota van de Gemeenschapsminister van Leefmilieu, Natuurbehoud en Landinrichting. 48 pp.
Arrignon, J. , 1991.
Aménagement piscicole des eaux douces.
Technique & Documentation- Lavoisier, 4e ed., 631 pp.
Belgisch Instituut voor Voorlichting en Documentatie- 1989.
Polders en Wateringen.
INBEL-Cahier n°6, 48pp.
Belpaire, C., 1990.
Eel culture in Europe, past and present state.
Aquaculture Europe, 15 (2), dec. 1990, p.6-12.
Belpaire, C., 1991.
Vispassages en -omleidingssystemen.
Werkgroep Milieutechnische Natuurbouw, Pilootgroep Bevaarbare Waterlopen. mW.Wb.V.BR.91.01 ,
p. 1-7

Belpaire, C., en Ollevier, F., 1987.
L'anguille : son histoire et son élevage.
Cahiers Ethologie appliquée, 7, p. 85-106.
Belpaire, C., en Ollevier, F., 1990.
The European eel (Anguilla anguilla L.) : an endangered species in Flanders?
Belg.J.Zool. , 120, p.217-218.
Belpaire, C., Verreycken, H. en Ollevier, F., 1991.
Glasaalmigratie in Vlaanderen tijdens het voorjaar van 1991.
Studierapport K.U.Leuven- I.B.W.; lliW.Wb.V.R.91.05, 74 pp.
Bolle, I., Decleer, K. , Lebbe, L., Meire, P . en Van Der Linden, M. , 1991.
M.E.R. voor de waterbeheersingswerken in de Zuidijzerpolder en de vallei van de Martjesvaart (tekst +
bijlagen).
U.I. Antwerpen en RU. Gent o.l.v. Prof.W.De Breuck en Prof. RF. Verheyen, 322 pp.

164

Bossu, P. en Devos, K. , 1991.
De verloren eer van de Handzamevallei.
Natuurreservaten, 91, 27-31.
Bouquet, H.G.J. , 1974.
Visstandsbeheer.
Visserij, 27, 7, p.495-513 .
Bruylants, B., Vandelannoote, A. , en Verheyen, RF. , 1989.
De vissen van onze Vlaamse beken en rivieren : hun ecologie, verspreiding en bescherming.
Uitg. WEL V.Z.W., Antwerpen, 272pp.
Claus, K. , en Janssens, L., 1994.
Vademecum Natuurtechniek -Inrichting en beheer van waterlopen.
Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, A.M.I.N.A.L. , Depotnr. D/1994/3241/11.
Coeck, J. , Vandelannoote, A. , en Yseboodt, R , 1991.
Visdoorgangen voor laaglandbeken, Werking, bouw, evaluatie.
Instituut voor Natuurbehoud, Rapport I.N.A.91.28.
Coussement, M. , 1990.
Visstandbeheer.
Kursus Bosbouwbekwaamheid, Ed. Visserijfonds, LI/DIC/PUB/90/11 , 40 pp ..
Denayer, B. en Belpaire, C., 1992a.
Studie van de Palingpopulatie van het IJzerbekken : Palingbestanden, schieraaltrek, knelpunten voor
migratie (Project nr V.F.91.3).
Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer, IBW.Wb. V.R 92.07, Groenendaal, januari 1992, 46pp.
Denayer, B. en Belpaire, C., 1992b.
Effekten van pompgemalen op vispopulaties. Schade aan witvis en paling bij gedwongen blootstelling
aan de werking van een vijzelpompgemaal.
Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer, IBW.Wb.V.R92.10, Groenendaal, mei 1992, 12pp.
Denayer, B. en Belpaire, C., 1992c.
Glasaalmigratie in Vlaanderen tijdens het voorjaar 1992.
Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer, IBW. Wb.V.R 92.11, Groenendaal, juli 1992, 34pp.

165

Denayer B. and Be1paire, C., 1993.
Bottle-necks for restoration of the eel popwation Anquil/a angui//a (L.) of the river Yser basin
(Flanders).
ElF AC Working Party on Eel, Olsztyn (Poland), 24-29 May 1993, in press.
Froment, A. , Tanghe, M . en Vanhecke, L, 1992.
De ecotopen.
In : Geografie van België, Ed. Gemeentekrediet, p. 262-291 .
Germonpré, E., 1993.
Inventarisatie van pompgemalen in het Vlaamse Gewest en evaluatie van de schade op vissen,
waaronder Anguillaanguilla (L.).
K.O.Leuven- eindverhandeling, Faculteit der Landbouwwetenschappen, 1993, 91pp ..
Germonpré, E. , Denayer, B., Belpaire, C. en Ollevier, F., 1994.
Inventarisatie van pompgemalen in het Vlaamse Gewest en evaluatie van de impact op vissen.
Instituut voor Bosbouw en WildbeheerIK.U. Leuven,

mw.Wb. V.R. 94.21 , januari 1994, ontwerptekst

Germonpré, E., Denayer, B. en Belpaire, C. , 1993.
Biotoopontwikkeling en visstandbeheer op de Kemrnelbeek.
Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer, IDW.Wb.V.R.93 .015, Groenendaal, september 1993, 34 pp.
Huet, M. , 1949.
Appréciation de la valeur piscicole des eaux douces.
Station de Recherches de Groenendaal, Travaux- Série D . 10: 55pp.
Huet, M ., 1954.
Biologie, profiJs en long et en travers des eaux courantes.
Bulletin Français de PiscicuJture, 175: p.41-53 .
Huet, M., 1962.
Influence du courant sur la distribution des poissons dans les eaux courantes.
Proefstation van Waters en Bossen, Werken- Reeks D. 53 : 412-432 pp.
IHE, 1990.
Meetnet van de kwaliteit van de Belgische Oppervlaktewateren in 1989.
Instituut Voor Hygiëne en Epidemiologie, Brussels, 1990, 291 pp.

166

Jansen, A., 1992.
Migratieactiviteit, infectie met de parasitaire nematode Anguillicola crassus en effect van deze parasiet
op de lichaamssamenstelling van zilverpaling Anguilla angui/la (L.) in het Blankaartbekken.
KUL, thesis, Leuven, 1992, 100 pp.
Kemper, J.H., 1991.
Hevel-vispassage ten behoeve van migratie van driedoornige stekelbaars en voedselvoorziening van
lepelaars.
Technische beschrijving en handleiding voor onderhoud. 13 pp ..
Kuijken, E., 1985.
De IJzervallei, een parel in de polders.
Natuurreservaten, 85, 37-43 .
Larinier, M., 1992.
Le franchissement des buses, des seuils en enrochements et des ouvrages estuariens.
Bull.Fr.Pêche Piscic. 326-327, p. 111-124.
Legrand, P.A. , et Rouleau, E., 1949.
Guide du Pêcheur Beige - Rivières, Canaux, Etangs et Lacs de chez nous.
Ed. Casting Club de Belgique, Confédération Beige des Sociétés de Pêcheurs a la ligne, 184 pp.
Linfield, RS.J. , 1985.
The effect of habitat modification on freshwater fisherles in lowland areas of eastem England. - The
impact of navigation.
In : Habitat modification and freshwater :fisheries, Proceedings of a Symposium of the European Inland
Fisherles Advisory Comrnission. Ed. J.S. Alabaster. 278 pp.
Ministerie van Landbouw en Visserij, 1989.
Natuurbeleidsplan.
Tweede Kamer, 1988-1989, 21250, nrs. 1-3
Ministerie van Verkeer en Waterstaat, 1991 .
Zalm terug in onze rivieren.
De verbetering van de vismigratie in de Rijn, de Maas en de Overijsselse Vecht.
Nota van het interdepartementale Zalmoverleg, 27 pp.
Ministerie van Verkeer en Waterstaat, 1992.
Beheersplan voor de Rijkswateren, 1991-1992.
248 pp.

167

Nagels A. , Schneiders, A. en Wils, C., 1992.
Onderzoek naar de verspreiding en de typologie van ecologisch waardevolle waterlopen in het Vlaamse
Gewest. - Uzerbekken.
Onderzoeksrapport U.J.A. in opdracht van A.M.I.N.A.L. (Bestuur Algemeen Milieubeleid) , 113 pp.
Nederlandse Vereniging van Sportvissersfederaties (NVVS), 1991.
Sportvisserij Ontwikkelingsplan. Visserijkundig beheer en sportvisserijgebruik watersysteem Maas.
pp. 112
Permanne, P. en Coussement, M., 1989.
De geografische spreiding van de afgeleverde visverloven in relatie met de lokale bevisbare
wateroppervlakte.
Onderzoeksproject in opdracht van het Visserijfonds, V.F.89.3, deelopdracht 2, 51 pp.
Poll, M., 1947.
Poissons Marins.
Musée Royal d'Histoire Naturelle de Belgique, 452 pp.
Regionaal Instituut voor de Samenlevingsopbouw (RI. S.O.), 1992.
Rest-Vlaanderen, een ruimtelijke strategie voor het Westvlaamse platteland.
RI.S.O. Dokument, 1992, 95 pp.
Schneiders, A. , Verhaert, E ., Bervoets, L. , Coeck, J. , en Verheyen, RF., 1990.
Ekologische kwaliteitsdoelstellingen voor waterlopen.
Water, 9, p. 58-64.
Seber, G.A.F. and Le Cren, E.D., 1967.
Estimation population parameters from catches large relative to the population.
J.Anim.Ecol. , 36, p . 631-643 .
Timmermans, J.A. , 1976.
De visstand in de IJzer.
Rijksstation voor Bos- en Hydrobiologisch Onderzoek, Werken- Reeks D. 37: 3 pp.
Timmermans, J.A. , 1985.
De visstand in enkele waterwegen van het IJzer- en het Kustbekken.
Rijksstation voor Bos- en Hydrobiologisch Onderzoek, Werken- Reeks D. 53 : 32 pp.
Travade, F. et Larinier, M. , 1992.
Ecluses et ascenseurs à poissons.
Bull.Fr.Pêche Piscic. 326-327, p. 95-110.

168

Van Aelbroeck, F., 1913.
Poissons des eaux douces et saumatres dans leur habitat.
Imprimerie Scientifique, Ed. Bulens, Bruxelles, 116 pp.
Vandenabeele, P., 1992.
Veelzijdig riet.
Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, A.M.I.N.A.L. , Dienst Waters en Bossen, 50pp.
Van Dijk, G.M. en Marteijn, E.C.L., 1993.
Ecologisch herstel van de Rijn, van onderzoek naar beleid ( 1988-1992).
Rapport van het project 'Ecologisch Herstel van de Rijn en de Maas', rapport nr. 50, 62 pp.
Verreycken H. , Belpaire, C. en Ollevier, F. , 1990.
Preliminaire bevissingsexperimenten ten behoeve van een visbestandsevolutie op de W.P.C. Kluizen en
De Blankaart.
K.U.Leuven - Studierapport in opdracht van de Administratie voor Ruimtelijke Ordening en
Leefmilieu, 38 pp.
Verreycken, H., De Charleroy, D. en Belpaire, C., 1993.
Studie naar de overleving van pootvis in het Vlaamse Gewest.
Deel 1 : Visbepoting en reglementering in Vlaanderen.
IBW rapport, IBW.Wb.V.R.93 .13, p. 1-30.
Vigneux, E., 1992.
Guide pour la conception des dispositifs de franchissement des barrages par les poissons migrateur.
Bull.Fr.Pêche Piscic. 326-327, pp.206.
Vlaams Impulsprogramma Natuurontwikkeling, 1992.
Eindrapport, 149 pp.
Vlaamse Landmaatschappij, 1990.
Werkdocument : voorstudie landinrichting.
Pilootproject Westhoek.
V.L.M. Brussel, 1-93, 19 fig.
Vlaamse Milieumaatschappij, 1991 .
AWP-11, Deel Inventarisatie 1990, nr. 1 Polders afwaterend naar Frankrijk, nr. 2 Polders afwaterend
naar Nieuwpoort, nr. 14 Uzer-Blankaart, nr. 15 Handzamevaart.
17 pp. , 8 figuren.

169

Vlaamse Milieumaatschappij 1991.
Jaarverslag biologisch meetnet 1989-1990.
12 pp. +bijlagen.
Vlaamse Milieumaatschappij, 1992.
AWP-IT, Inventarisatie 1991 , nr. 15 Handzamevaart
36 pp., 5 figuren.
Vlaamse Milieumaatschappij, 1992.
Resultaten emissiemeetnet 1991 .
10 pp. + bijlagen.
Vlaamse Milieumaatschappij, 1992.
Jaarverslag meetnet oppervlaktewater 1991 .
26 pp. + bijlagen.
Vlaamse Milieumaatschappij, 1992.
AWP-II, Inventarisatie 1991, nr. 14 IJzer-Blankaart
58 pp. , 6 figuren.
Vlaamse Milieumaatschappij, 1992.
AWP-IT, Inventarisatie 1991, nr. 2 Polders afwaterend naar Nieuwpoort
48 pp., 6 figuren .
Vlaamse Milieumaatschappij, 1993.
Jaarverslag meetnet oppervlaktewater 1992.
24 pp. + bijlagen.
Westvlaamse Vereniging voor de Vrije Tijd, 1991 .
De hengelsport in West-Vlaanderen.
Een beleidsoriënterend onderzoek naar de omvang, de samenstelling en het verspreidingspatroon van
het hengelpubliek langs de openbare binnenwateren in de Provincie, anno 1989.
38 pp. +bijlagen

