
FISH STOCK AND FISHING IN THE FLEMISH INLAND WATERWAYS

The authorities have been striving for an integration of public fishing
in the MINA policy mainly since the Environmental Policy Plan and
Nature Development Plan for Flanders 1990-1995. The fishing
policy is based on a few major principles of the nature policy. That
is why the means and tasks of the provincial fishing committees
are largely used for supporting projects directly beneficial to
environmental and nature recovery and in the long run also for
improving the fish stock and angling. Among other things thanks
to the fishing committees and special research programmes, quite
some progress was made over the last five years regarding fish
stock knowledge in contemporary and potential fishing waters.
The recently published “Atlas van de Vlaamse Beek en Riviervissen”
(i.e. the Flemish Brook and River Fish Atlas) is an illustration thereof.

Thanks to coordinating the data in a fish database at the “Instituut
voor Bosbouw en Wildbeheer” (i.e. the Forestry and Wildlife Ma-
nagement Institute), a profusion of information about the
contemporary fish stock of present and potential fishing waters
and the importance thereof for the more than 80.000 anglers who
use these waters is now available.

This article deals more thoroughly with the operation of provincial
fishing committees. It outlines the major types of fishing waters
such as rivers, canals, polders and watercourses and still waters
and the fish stock and the kind of fishing used there. Special
attention is paid to the evolution of the fish stock in some large
rivers part of the public fishing waters patrimony.

DE VISSTAND EN DE
BEVISSING VAN DE
VLAAMSE BINNEN-

WATEREN
P. VANDENABEELE,
C. BELPAIRE,
B. DENAYER,
J. BEYENS,
R. YSEBOODT,
L. SAMSOEN,
G. VAN THUYNEN,
J. MAES

1. UITGANGSPUNTEN VAN HET VISSE-
RIJBELEID

Voornamelijk sedert het Milieubeleidsplan
en Natuurontwikkelingsplan voor Vlaande-
ren 1990-1995 streeft de overheid naar een
integratie van de openbare visserij in het
MINA-beleid.  Het visserijbeleid steunt op
enkele grote principes van het natuurbeleid
nl. de duurzame ontwikkeling, het behoud
van de omgevingskwaliteit, de plicht
zorgvuldig met de natuur om te gaan, de
aansprakelijkheid van de natuurgebruiker,
de planmatige aanpak, de subsidiariteit van
de overheidsacties en het gebruik van de
best beschikbare technieken. De middelen
en de taken van provinciale visserij-
commissies staan dan ook voor een groot
deel ten dienste van de ondersteuning van
projecten die rechtstreeks het milieu- en
natuurherstel ten goede komen en op lan-
gere termijn ook de verbetering van het vis-
bestand en de hengelsport.  De laatste vijf
jaar is mede dank zij de visserijcommissies
en speciale onderzoeksprogramma’s een
grote vooruitgang geboekt inzake de ken-
nis van het visbestand in de huidige en
potentiële bevisbare waters. De recent ver-
schenen Atlas van de Vlaamse Beek- en

Riviervissen is daar een illustratie van. Te-
vens is door het coördineren van gegevens
in een visdatabank op het Instituut voor
Bosbouw en Wildbeheer een schat van in-
formatie ter beschikking over de actuele vis-
stand en het belang daarvan voor de meer
dan 80.000 hengelaars die vissen in deze
wateren. Tenslotte hebben de commissies
gezorgd voor diverse beleidsdocumenten,
die vlot kunnen worden ingepast in initia-
tieven zoals de bekkencomités, landinrich-
tingsplannen, ecologische impulsgebieden
en gemeentelijke natuurontwikkelings-
plannen.

Dit artikel gaat dieper in op  de werking van
de  provinciale visserijcommissies. Het geeft
een overzicht  van de belangrijkste typen
van bevisbare waters zoals rivieren, kana-
len, stilstaande waters en polders en wat-
eringen, de visstand en de aard van de
bevissing die er plaats vindt. Speciale aan-
dacht wordt besteed aan evolutie van de
het visbestand in enkele grote rivieren die
behoren tot  het openbare viswaterpatrimo-
nium.

2. HET VISSERIJFONDS EN DE PROVIN-
CIALE VISSERIJCOMMISSIES IN
VLAANDEREN

De openbare visserij in Vlaanderen kreeg in
zijn huidige vorm gestalte midden de vijfti-
ger jaren en kent een ononderbroken wer-
king. De overheid organiseert de openbare
visserij in Vlaanderen en betrekt de henge-
laars bij het beleid via het Visserijfonds en
de Provinciale Visserijcommissies.

Het Visserijfonds is opgericht in 1954 als
uitvoering van de wet van 1 juli 1954 op de
Riviervisserij. De opdracht van het fonds is
het beheer van de gelden van de visverlo-
ven uit de openbare visserij. Aansluitend aan
het Visserijfonds werden het Centraal Co-
mité en de Provinciale Visserijcommissies
opgericht. Het Centraal Comite vormt het
dagelijks bestuur van het Visserijfonds. Hier
worden beslissingen genomen omtrent de
besteding van de gelden van de inkomsten
van het fonds. Jaarlijks wordt het grootste
deel van deze inkomsten verdeeld over de
verschillende Provinciale Visserijcom-
missies waarbij rekening gehouden wordt
met de oppervlakte hengelwater en het aan-
tal verkochte visverloven per provincie. Een

Water nr. 100 - mei/juni 1998150



151Water nr. 100 - mei/juni 1998

ander deel van het geld gaat naar visserij-
kundig onderzoek en promotie en informa-
tie zoals de uitgave van de Gids voor de
sportieve visser en het infoblad VISlijn.
Reeds meer dan veertig jaar zorgt het
Visserijfonds voor de samenwerking tussen
de hengelaarsgroeperingen en de diensten
die instaan voor het beheer van de open-
bare visserij.
In de hoofdplaats van elke provincie is een
Provinciale Visserijcommissie gevestigd
met als voorzitter de gouverneur of zijn af-
gevaardigde en bijgestaan door een secre-
taris. Zij hebben als taak de inspanningen
van hengelverenigingen rond het openbare
water samen te bundelen en kunnen allerlei
maatregelen voorstellen en uitvoeren die de
kwaliteit van de viswateren ten goede ko-
men.

Een Provinciale Visserijcommissie bestaat
uit maximum tien effectieve en evenveel
plaatsvervangende leden, die worden afge-
vaardigd door de representatieve hengel-
sportorganisaties uit de provincie.  De inzet
van de leden is belangeloos en op vrijwil-
lige basis. Deze kern wordt aangevuld door
raadgevende leden en vertegenwoordigers
uit de administratie zoals de afdeling Bos
en Groen en de afdeling Natuur. Verder wor-
den provinciale en gewestelijke water-
beheerders evenals diverse onderzoeksin-
stellingen betrokken bij de werking. Het zijn
dus de hengelaars die - geadviseerd door
andere deskundigen uit de sector - het be-
leid van de Provinciale Visserijcommissie
bepalen.
De taken en opdrachten van de visserij-
commissies zijn de afgelopen jaren enorm
toegenomen. Inhoudelijk zijn de behandelde
aangelegenheden veelomvattender en
technischer geworden, zodat de nood aan
wetenschappelijke ondersteuning groot is.
Daarom beschikken momenteel alle com-
missies over een eigen visserijdeskundige.

De commissies zetten hun middelen in voor
herbepotingen of visuitzetting, visteelt, het
verwerven van visrechten, visserijkundig
onderzoek, promotie, informatieversprei-
ding en andere werken ten bate van de
hengelsport en de visfauna in het algemeen.
Ter ondersteuning van de visfauna en de
hengelvangsten vinden jaarlijks uitzettingen
van pootvis plaats in de openbare wateren.
In visserijtermen spreekt men over “her-
bepoting”. De meeste pootvis wordt gele-
verd door professionele viskwekers. Er wor-
den hoge eisen gesteld aan zowel de kwa-
liteit van de pootvis als aan de transport-
omstandigheden. De herbepoting wordt in
de mate van het mogelijke afgestemd op
de natuurlijke draagkracht van het water en
de samenstelling van de reeds aanwezige
visfauna. Ook wordt rekening gehouden met
de grootte van de hengeldruk. Indien de
kwaliteit dit vereist, wordt pootvis aange-
kocht in het buitenland.

Niet alle pootvis wordt aangekocht. Het
Vlaamse Gewest beschikt immers over ei-
gen viskwekerijen te Linkebeek, Lozen en

Rijkevorsel. Deze kwekerijen worden be-
heerd door de afdeling Bos en Groen in sa-
menwerking met het Instituut voor Bosbouw
en Wildbeheer. Deze kwekerijen leggen zich
hoofdzakelijk toe op vissoorten zoals snoek,
winde, beekforel en kopvoorn die weinig
verkrijgbaar zijn bij de commerciële viskwe-
kers. Ook de Provinciale Visserijcommissies
beschikken over een beperkt aantal vis-
kweekvijvers.

Helaas hebben herbepotingen in veel ge-
vallen slechts een tijdelijk effect op de vis-
fauna. Op langere termijn is het dus aange-
wezen om ook werk te maken van de ver-
betering van de leefomgeving van de vis.
Ruim tien jaar geleden werd onder impuls
van de Provinciale Visserijcommissies en in
samenspraak met de waterbeheerders ge-

start met het aanleggen van natuur-
vriendelijke oevers en vispaaiplaatsen in de
openbare wateren. Dit in de overtuiging dat
het verhogen van de eigen produktiviteit van
een water op termijn de beste garantie biedt
voor de hengelsport. Deze projecten, waar-
van er al heel wat gerealiseerd werden in
Vlaanderen, zijn de voorlopers van hetgeen
nu algemeen bekend is als “Natuur-
technische Milieubouw”. Ook op het vlak
van de migratieproblematiek en aanleg van
vistrappen heeft de visserijwereld een
pioniersrol vervuld.

Visserijwerken worden niet enkel uitgevoerd
ten behoeve van de visfauna, ook aan in-
frastructuur voor de hengelaar wordt ge-
dacht. De bereikbaarheid bepaalt immers
mee de kwaliteit van het viswater. In over-

De kenmerken van de openbare visserij in het Vlaamse Gewest

- Omvang van het openbaar (vis)water.
- bevaarbare waterlopen (rivieren en kanalen): 1000 km. of 10.000 ha.
- onbevaarbare waterlopen ( cat.1,2,3): 11.150 km. of  10.700 ha.
- vijvers en allerlei winningsputten: 5000 ha.

- Waterkwaliteit openbaar water.
- 60% biologisch dood of onstabiel voor duurzaam visleven.
- 40% kwaliteit aanvaardbaar voor visleven voornamelijk in kanalen,

afgesneden riviermeanders, vijvers en delen van sommige beken.

- Aantal vissoorten in Vlaamse binnenwateren.
- aantal vissoorten waarop de Riviervisserijwet van toepassing is : 67

(lijst  in bijlage B.V.E. 20 mei 1992)
- aantal soorten die effectief voorkomen in de Vlaamse binnenwateren

(inventarisatie 1993-1997) : 79
- waarvan 40 echte zoetwatervissen en 39 brak- en zeewatervissen die doorgaans

tijdelijk het binnenwater optrekken

- Aantal hengelaars anno 1997.
- schatting aantal hengelaars in België: 250.000
- in openbare waters van het Vlaamse Gewest: 80.438
- hengelaars jonger dan veertien jaar: 4946

- Reglementering.
- Wet van 1 juli 1954 op de riviervisserij.
- Besluit van 20 mei 1992 van de Vlaamse Regering tot uitvoering van de wet

van 1 juli 1954 op de riviervisserij.
- Specifieke besluiten regelen de werking van de visserijcommissies en het

visserijfonds.

- Financiële impact van de  sector.
- totale jaaromzet van de hengelsport in België: zes  miljard frank.(1982)
- inkomsten Visserijfonds: 37 mio fr. (1997)

- Kostprijs visverlof per jaar voor de openbare waters.
- 150 fr. jeugdvisverlof
- 450 fr. met twee hengels vanaf de oever
- 1850 fr. anders dan vanaf de oever

- Struktuur van de openbare visserij.
- Hoge Raad voor de Riviervisserij: adviesorgaan van  de bevoegde minister.
- Centraal comité van het visserijfonds en de provinciale visserijcommissies als de

vertegenwoordigers van de hengelaars bij de overheid en tevens als
medebeheerders  van het Visserijfonds.

- Afdeling Bos en Groen: politionele, technische en  administratieve taken.
- Instituut Bosbouw en Wildbeheer: wetenschappelijk onderzoek
- Instituut voor Natuurbehoud: wetenschappelijk onderzoek
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is de visstand op veel plaatsen herleid tot
slechts een aantal resistente soorten of is
visleven zelfs helemaal afwezig.  Vooral de
bovenlopen van onze rivieren zijn vaak der-
mate vervuild dat vissen er niet meer kun-
nen overleven.  Visbestandsopnames uitge-
voerd door het Instituut voor Bosbouw en
Wildbeheer hebben aangetoond dat op 34.8
% van de 861 meetpunten alle visleven af-
wezig was en dat op 18.0 % het visbestand
omschreven kan worden als slecht tot zeer
slecht (Smolders et al., 1998).  De voorbije
jaren werden bij visserijkundig onderzoek
(foto 1,2,3) een tachtigtal vissoorten in onze
binnenwateren aangetroffen. Het gaat om
40 echte zoetwatervissen, aangevuld met
brak- en zeewatersoorten die doorgaans tij-
delijk het binnenwater optrekken.
Naar aanleiding van de uitgave van de At-
las van de Vlaamse Beek- en Riviervissen
werd in opdracht van het Instituut voor Na-
tuurbehoud een Rode Lijst-indeling opge-
maakt van de in Vlaanderen ingeburgerde
en inheemse vis- en rondbeksoorten,
waarop de Riviervisserijwet van toepassing
is. Hieruit blijkt dat 20 % van de soorten
reeds uitgestorven is en 4% direct met uit-
sterven bedreigd wordt of in die zin evolu-
eert als concrete beschermingsmaatregelen
uitblijven. 31% van de soorten wordt als
zeldzaam beschouwd en slechts 34 % is
momenteel niet bedreigd. Over 11% kan
nog geen gefundeerde uitspraak worden
gedaan bij gebrek aan voldoende
verspreidingsgegevens (Vandelannoote et al
1998).

Ook de structurele kwaliteit van het aqua-
tisch biotoop is op veel plaatsen danig
verloederd als gevolg van opstuwing,
insluizing, inpoldering, bemaling, kanali-
satie, rechttrekking, droogtrekking, aanleg
van cultuurtechnische oeverversteviging,
ecologisch onoordeelkundige ruimingen,
e.a.  Heel wat vissoorten hebben hieronder
te lijden gehad. In ecologisch waardevolle
gebieden die tot nu toe relatief gespaard
bleven van verontreiniging bedreigen mo-
menteel ook verdrogingsprocessen de
kwetsbare visfauna.

Toch zijn er sedert een vijftal jaren ook gun-

foto 1,2,3; De bemonstering van het visbestand gebeurt met aangepaste technieken: met electriciteit, met zegennetten en met fuiken. (foto 1 en 2
Vandenabeele P., foto 3. Maes J. KUL)

leg met de waterbeheerders zetten de pro-
vinciale visserijcommissies zich in voor de
bouw van aangepaste hengelplaatsen, in-
frastructuur voor bootvisserij, hengel-
steigers, parkeergelegenheid, infor-
matieborden en dergelijke meer.

Door de grote oppervlakte en de variatie aan
watertypes is het beheer van de openbare
viswaters allerminst een eenvoudige opga-
ve. Daarom wordt zoveel mogelijk beroep
gedaan op gegevens van visserijkundig
onderzoek. De Provinciale Visserij-
commissies werken op dit vlak samen met
het Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer,
het Instituut voor Natuurbehoud en diverse
universiteiten.

Een laatste maar daarom niet minder be-
langrijke bouwsteen van een goed visserij-
beleid is de verspreiding van informatie. In
eerste instantie is die bestemd voor de hen-
gelaar, maar de ervaring leert dat ook een
ruimer publiek hiervoor interesse heeft. Het
Visserijfonds en de Provinciale Visserij-
commissies geven daarom diverse publika-
ties uit over onderwerpen zoals de organi-
satie van de visserij, de aquatische leefge-

meenschappen, de wetgeving en de
hengelmogelijkheden op het openbare wa-
ter.

Als uitdaging voor de toekomst wordt ge-
dacht aan structuren voor het medebeheer
van de openbare waters. Om de hengelaars
nader bij  de uitvoering van het visserijbeleid
te betrekken, worden regelmatig cursussen
georganiseerd door de commissies in sa-
menwerking met het Educatief Bosbouw-
centrum Groenendaal en het Instituut voor
Bosbouw en Wildbeheer. Hierbij beogen de
visserijcommissies, met de hengelaars als
doelgroep, het visserijbeleid in te passen in
het milieu- en natuurbeleid. Een aanpassing
van de structuur en de taken met de Pro-
vinciale Visserijcommissies als coördine-
rend orgaan op provinciaal niveau dringt
zich dan ook op.

3. ALGEMENE SITUATIE VAN DE VIS-
STAND

Globaal genomen is de toestand van de vis-
stand in Vlaanderen bedroevend. Vooral als
gevolg van algemene waterverontreiniging



stige evoluties merkbaar : de inspanningen
om de waterkwaliteit te verbeteren hebben
ertoe geleid dat de vuilvracht op een aantal
grote rivieren verminderde hetgeen resul-
teerde in een (gedeeltelijk) herstel van de
visstand.(foto’s 4,5,6,7)

Achtereenvolgens wordt hier de huidige toe-
stand van de visstand en de visserij toege-
licht op enkele grote rivieren, wateringen en
polderwaterlopen, kanalen en op afgeslo-
ten waters.

4. DE VISSTAND EN VISSERIJ OP EN-
KELE GROTE RIVIEREN IN VLAANDE-
REN

4.1. De IJzer

Visserijbiologisch wordt de IJzer in drie zo-
nes ingedeeld : barbeelzone (bovenloop op
Frans grondgebied), brasemzone (tussen
Nieuwpoort en Roesbrugge) en spiering-
zone (monding).
Blankvoorn, baars, paling, brasem, zeelt,
snoek, karper en riviergrondel werden als
de belangrijkste soorten op de IJzer vermeld
in 1949. Vooral snoek, zeelt en paling wer-
den bevist (Legrand en Rouleau, 1949).
Sinds de jaren ’50 is de kwaliteit van het
visbestand danig achteruitgegaan, aanvan-
kelijk (1950-1970) merkbaar als een gelei-
delijke afname van het witvisbestand, ge-
volgd door de drastische achteruitgang van
het roofvisbestand en het palingbestand in
de jaren 1970-1975.  Uit visserijbiologisch
onderzoek in de tachtiger jaren blijkt als
gevolg van toenemende eutrofiëring en ver-
vuiling enkel nog een arme en structuurloze
visstand te kunnen overleven (Timmermans,
1985).

foto 4,5,6,7. De laatste jaren is er een toename van enkele vissen van stromende waters zoals de rivierprik op de Zeeschelde, de serpeling op de Dender,
de kopvoorn op de Kleine Nete, de Barbeel op de Maas. (foto’s vissen OVB, Ned.)
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Toch is de visstand van de IJzer zich aan
het herstellen : recente visbestands-
opnames (november 1996) hebben kunnen
aantonen dat er op de IJzer momenteel niet
minder dan 27 vissoorten voorkomen
(Denayer en Belpaire, 1997).  In de IJzer-
monding met getijinvloeden bestaat de vis-
populatie hoofdzakelijk uit zeewatersoorten,
aangevuld met enkele vissoorten kenmer-
kend voor brakwatertransitiezones (sprot,
bot, zeebaars, harder, brakwatergrondel).
Aan de landzijde van de sluizen kunnen bot
en harder landinwaarts migreren. Soorten
als harder kunnen tot ver op de middenloop
van de IJzer voorkomen. Koornaarvis, een
soort die tot 1981 op de IJzer waargeno-
men werd, wordt echter niet meer gevan-
gen.  In haar brasemzone wordt de IJzer
gekenmerkt door de aanwezigheid van to-
lerante vissoorten als paling, blank- en
rietvoorn, driedoornige stekelbaars, pos,
karper, giebel, brasem, kolblei en zeelt.
Baars en in mindere mate snoek en snoek-
baars vertegenwoordigen het roofvis-
bestand. De verspreiding van snoekbaars
neemt toe. Ook riviergrondel, bittervoorn
(middenloop), bermpje en de kleine
modderkruiper (bovenloop) worden op de
IJzer aangetroffen.
Het hengelen wordt over de volledige lengte
langs de IJzer en gedurende het ganse jaar
door toegelaten.  Tussen Nieuwpoort en de
uitmonding in de Poperingse Vaart treft men
regelmatig vissers aan, evenals ter hoogte
van Roesbrugge waar zich een gevarieerd
visbestand bevindt.  De IJzer is tevens be-
kend voor zijn palingvisserij met de peur.

4.2. De Leie

Algemeen werd aangenomen dat er al se-
dert enkele decennia geen visleven meer

mogelijk is op de Leie.  Recentelijk (juli 1996)
echter werden tijdens experimentele vis-
bestandsopnames op de Leie (op 23 plaat-
sen van Wervik tot Sint-Martens-Leerne) op
twee plaatsen vis aangetroffen (Van Thuyne,
et al., 1997). In Menen, stroomaf de sluis,
waar het water een hoger zuurstofgehalte
heeft, werd er paling, blankvoorn, giebel en
driedoornige stekelbaars aangetroffen en
ook in Astene, werd er ter hoogte van de
Oude Leiearm blankvoorn giebel, vetje, kar-
per, paling, rietvoorn, brasem, kolblei en
snoekbaars op de Leie gevangen. Hier sij-
pelt water van goede biologische kwaliteit
vanuit de Leiearm doorheen de afgesloten
kleppen in de Leie. Zo wordt plaatselijk een
gunstige waterkwaliteit bereikt waar vissen
in staat zijn te overleven.
Op dit ogenblik is de slechte waterkwaliteit
verantwoordelijk voor de afwezigheid van
een stabiele vispopulatie in de Leie. Boven-
dien is biotoopvariatie sterk gereduceerd
door rechttrekking (scheepvaartfunctie),
door insluizing (migratiebelemmeringen) en
door de visonvriendelijke, cultuurtechnische
oeverversteviging.  Mogelijk zijn de waar-
nemingen van enig visleven de eerste teke-
nen van een tendens van verbetering.  Tot
op heden echter is de Leie nog steeds een
oninteressant water voor de hengelaar.
Visserijactiviteiten langs de Leie situeren
zich momenteel enkel op de oude Leie-
meanders.

4.3.  De Dender

De visstand van de Dender was in 1949
gekenmerkt door de aanwezigheid van
baars, blankvoorn, brasem, karper, paling,
pos, riviergrondel en snoek (Legrand en
Rouleau, 1949).  Met de toename van de
naoorlogse industriële activiteiten, verdwijnt



de visstand.  Rond de tachtiger jaren is er
echter terug een geleidelijke verbetering
merkbaar.  Spectaculaire vissterftes (o.a. de
vismortaliteiten in 1983, 1984 en 1985 tus-
sen Geraardsbergen en Denderleeuw) zijn
het gevolg van dit onevenwicht tussen
waterkwaliteit en visstand.  In 1987 wordt
een beperkte visstand gesignaleerd rond de
stuwen en in de monding van enkele zij-
beken (met blankvoorn, brasem, kolblei,
karper, driedoornige stekelbaars en Ameri-
kaanse dwergmeerval)(Vandenabeele,
1991).  Sedert ca 1994 lijkt de situatie aan
de beterhand.  Visbestandsopnames in april
1996 met behulp van electrovisserij, fuik-,
en kieuwnetbevissing toonden de aanwe-
zigheid van visleven aan op 14 van de 17
geïnventariseerde plaatsen (Belpaire et al;
1996).  In totaal werden 20 verschillende
soorten geïnventariseerd.  Op sommige
plaatsen blijkt het visbestand gevarieerd te
zijn en werden zelfs grote exemplaren van
snoek, zeelt en winde aangetroffen.  Opval-
lend is het voorkomen van een aantal ge-
voelige en stroomminnende soorten zoals
bermpje en serpeling.  Bovendien zijn er in-
dicaties dat ook minstens één migrerende
vissoort (paling) er in slaagt om vanuit de
Schelde de Dender te bereiken en dit on-
danks de fysische migratieobstructies.  Ook
de recente exoot, de blauwbandgrondel, is
klaarblijkelijk aan een kolonisatie van de
Dender en haar zijrivieren begonnen.
Er zijn duidelijke verschillen tussen de vis-
stand in de rivierstrook stroomopwaarts
Ninove  met een gevarieerde visstand met
grondel, blankvoorn, karper, giebel en snoek
als dominante soorten, en de strook stroom-
afwaarts Aalst waar de slechte water-
kwaliteit enkel nog het overleven van de
driedoornige stekelbaars toelaat.  Stroom-
afwaarts de stuw van Dendermonde aan de
monding in de Schelde werd snoekbaars,
kolblei, paling, blankvoorn en driedoornige
stekelbaars aangetroffen.
Nog steeds is de verontreinigde toestand
van de Dender hét belangrijkste knelpunt
met betrekking tot het herstel van een even-
wichtige visstand.  Getuige de belangrijke
recente vissterftes (in 1995, 1996 en 1997).
Vooral stroomafwaarts Aalst laat de water-
kwaliteit een gediversifieerd visleven niet
toe.  Bovendien vormen de stuwen en slui-
zen op de hoofdstroom te Geraardsbergen,
Idegem, Pollare, Denderleeuw, Teralfene,
Aalst, Denderbelle en Dendermonde be-
langrijke migratieknelpunten.
Sedert het opvallend herstel van het vis-
bestand is ook de hengelaar terug een ver-
trouwd beeld geworden langs de oevers van
de Dender. Omwille van de slechte water-
kwaliteit werden na 1979 geen visbepo-
tingen meer uitgevoerd, hetgeen niet belet
heeft dat een visstand zich toch terug ont-
wikkeld heeft.  Hengelmogelijkheden zijn
echter nog beperkt tot de zone vanaf de
grens met Wallonië tot Denderleeuw.  De
slechte bereikbaarheid van de oevers
(privatisering en afsluiting van ganse stro-
ken van de linkeroever) en het intensieve
recreatieve medegebruik van het jaagpad
beperken bovendien de mogelijkheden voor

de hengelaars (Vanden Auweele et al.,
1997).

4.4. De Demer

Typologisch behoort de bovenloop van de
Demer tot de barbeelzone (zone stroomop-
waarts Kuringen), terwijl het stroomaf-
waartse gedeelte tot de brasemzone be-
hoort.
Heel wat vissoorten kwamen vroeger (rond
de eeuwwisseling) op de Demer voor, waar-
onder anadrome en catadrome trekvissen
zoals steur, zeeprik, rivierprik en paling. Ook
soorten typisch voor de barbeelzone
(kopvoorn, barbeel, serpeling, bermpje) en
soorten die in de meer rustige trajecten ge-
dijen (snoek, karper, zeelt, rietvoorn, bra-
sem, grote modderkruiper, kwabaal, e.a. )
werden aangetroffen.  Hogerop in de zij-
lopen is er sprake van het voorkomen van
o.a. de beekforel, de rivierdonderpad en de
beekprik.
In de periode vóór 1994 zijn er geen weten-
schappelijke gegevens over de visstand,
maar werd er algemeen aanvaard dat de
Demer als dood viswater te beschouwen
was.
In april 1995 werden 22 staalnameplaatsen
op de loop van de Demer onderzocht op de
aanwezigheid van vissoorten (De Charleroy
en Beyens, 1996).  Op alle bemonsterde
plaatsen bleek vis aanwezig te zijn.  In to-
taal werden 23 soorten aangetroffen.  Kar-
per, giebel,  grondel, winde, blank- en
rietvoorn, brasem, vetje, zeelt, stekelbaars,
snoek en baars zijn soorten die ruim ver-
spreid zijn over de Demer. Ook de
blauwbandgrondel heeft zich over het ganse
verloop van de Demer kunnen verspreiden.
Paling werd slechts op drie plaatsen gevan-
gen. In het deel van de Demer stroomaf-
waarts Diest  komt de bittervoorn voor.  Hier
treft men sporadisch ook enkele exoten aan
waaronder de regenboogforel en de Chi-
nese zilverkarper. Hogerop (stroomopwaarts
Diest) vindt men de bruine Amerikaanse
dwergmeerval, de Amerikaanse hondsvis en
het bermpje.  Algemeen mag men de vis-
stand van de Demer momenteel omschrij-
ven als vrij divers maar sterk beïnvloed door
een aantal niet-inheemse soorten.
Het vrij spectaculair herstel van een visstand
heeft ertoe geleid dat de Demer terug een
zekere hengelattractiviteit vertoont.  Te
Werchter, Aarschot en vooral te Diest wordt
menig hengelaar aangetroffen.  Paling, kar-
per, giebel en winde zijn de meest beviste
soorten.

4.5. De Kleine  en Grote Nete

De Kleine Nete kreeg over haar hele loop
de functietoekenning “viswater”. Tijdens de
voorbije tien jaar is de waterkwaliteit van de
bovenlopen stabiel gebleven. Deze was
doorgaans reeds zeer goed te noemen, het-
geen zich ook weerspiegelt in de visfauna;
in het bekken van de Kleine Nete komen
namelijk 32 vissoorten voor.  In de midden-
en benedenloop vertoonde de water-
kwaliteit zelfs een opvallende verbetering

(Yseboodt et al., 1997).  De monding van
de vervuilde Aa te Grobbendonk blijft de
kwaliteit en de visstand van de Kleine Nete
beïnvloeden. De voornaamste evolutie in de
visfauna uit zich op het vlak van de versprei-
ding van zeldzame soorten.  De kleine
modderkruiper breidde de voorbije tien jaar
uit over het volledige bekken.  De versprei-
ding van de serpeling en de rivierdonder-
pad bleef ongeveer status quo. De beek-
prikpopulaties gingen sterk achteruit.  Voor
sportvissoorten (blankvoorn, karper, paling
e.d.) deden zich geen noemenswaardige
biomassawijzigingen voor.  Interessant is het
weer voorkomen van natuurlijke reproductie
van kopvoorn (na herintroductie).  Ook wordt
er voor het eerst sinds ± 40 jaar weer bot
gevangen in de benedenloop tot de molen-
stuw van Grobbendonk (Yseboodt et al.
1995). De optrek van glasaal vertoont teke-
nen van herstel (Vandelannoote et al. 1998).

Op de Grote Nete bleef de functie-
toekenning “viswater” beperkt tot het tra-
ject stroomop de monding van de Grote
Laak.  Het brongebied ter hoogte van
Hechtel is sterk verontreinigd.  De water-
kwaliteit bereikt terug een aanvaardbaar tot
goed niveau ter hoogte van Olmen.  Tussen
Olmen en de Grote Laak is de waterkwaliteit
sterk verbeterd door de sanering van de
Asbeek en de Molse Nete (Yseboodt et al.
1997). In beide  waterlopen is ook de vis-
fauna spectaculair toegenomen, zowel wat
het aantal soorten als wat de biomassa be-
treft.  In de Grote Nete kende de beekprik-
en serpelingpopulatie een licht positieve
evolutie. Kopvoorn werd met succes
geherintroduceerd door de Provinciale
Visserijcommissie Antwerpen (Yseboodt et
al. 1991). In de Grote Nete  werden reeds
29 vissoorten waargenomen.

De Kleine Nete en de Grote Nete stroomop
de monding van de Laak worden be-
schouwd als viswaters met een bijzondere
ecologische waarde.  Typerend is de grote
variatie, maar gemiddeld lage densiteit van
de visfauna. Vanuit de visserijwereld wer-
den reeds randvoorwaarden voorgesteld om
het hengelen hierop af te stemmen (Seeuws
et al. 1995). Momenteel worden beide rivie-
ren eerder extensief bevist door lokale hen-
gelaars. De hengeldruk is bovendien niet
opvallend toegenomen t.o.v. tien jaar gele-
den. De benedenlopen van de Grote en de
Kleine Nete evolueren tot potentieel goede
viswaters.  Het hengelen is er echter niet
eenvoudig door de sterke (getijde)stroom en
de hoge, steile oevers.  Aangezien op het
vlak van de sanering van de waterkwaliteit
reeds vergaande resultaten zijn geboekt,
dringt de visserij er op aan om de komende
tien jaar echt werk te maken van rivier-
herstel.  Ook de negatieve impact van over-
storten dient verder te worden beperkt, wil
men het aantal vissterftes in de toekomst
niet doen toenemen.

4.6. Boven-Schelde

Als biotoop kan de Boven-Schelde om-
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schreven worden als een ten behoeve van
de scheepvaart genormaliseerde rivier. De
oevers zijn veelal cultuurtechnisch, noch-
tans komen er plaatselijk nog waardevolle
en vegetatierijke oeverstructuren voor die
potenties kunnen bieden voor het vis-
bestand.  Volgens gegevens van de Vlaamse
Milieumaatschappij van 1995 varieert de
biologische kwaliteit van de Boven-Schelde
tussen uiterst slecht en matig. De zuurstof-
huishouding van de Boven-Schelde wijst
over haar volledig traject op een verontrei-
nigde toestand.
De aanwezigheid van stuwen en sluizen op
de hoofdstroom en ter hoogte van de ver-
binding met de zijlopen vormen knelpunten
voor vismigratie.
In de literatuur zijn gegevens vermeld over
het voorkomen van barbeel, kopvoorn, grote
en kleine modderkruiper, winde en kwabaal
in de Bovenschelde.
In mei 1996 werd de Boven-Schelde op 42
plaatsen, van Pottes tot en met de tijarm te
Merelbeke, bemonsterd. Op 15 staalname-
plaatsen werd er vis aangetroffen.  Vanaf
Pottes tot stroomopwaarts de stuw van
Oudenaarde werd zo goed als niets gevan-
gen, enkel te Kerkhove werd paling, zeelt
en giebel aangetroffen. Stroomafwaarts de
stuw van Oudenaarde wordt meer vis aan-
getroffen. Vanaf hier verbetert ook de bio-
logische waterkwaliteit lichtjes (VMM, 1995).
De vissoorten die men hier aantreft, zijn er
die een zekere verontreinigingsgraad ver-
dragen zoals paling brasem, kolblei, giebel,
blankvoorn, karper, driedoornige stekel-
baars, zeelt, en blauwbandgrondel. Het be-
treft echter onevenwichtige populaties die
in geringe aantallen blijken te overleven.
Roofvissoorten ontbreken. Op één plaats
werd rietvoorn (Semmerzake), winde (Zever-
gem) en vetje (Oudenaarde) waargenomen
(Van Thuyne et al., 1997 , Denayer et al.,
1997).
Door de geleidelijke verbetering van de
waterkwaliteit en de terugkeer van vis op
de Boven-Schelde werden in 1994 en 1995
de eerste hengelaars terug opgemerkt.
Hengelactiviteiten situeren zich ter hoogte
van Zingem brug, Gavere brug, langs de
zwaaikom te Gavere, tussen Gavere en
Asper en te Zevergem.

4.7.Boven-en Beneden-Zeeschelde

De Boven-en Beneden-Zeeschelde worden
gekenmerkt door de aanwezigheid van een
zout- en zuurstofgradiënt.  Als gevolg van
een daling van de organische belasting is
de zuurstofhuishouding van de Zeeschelde
de laatste jaren merkelijk verbeterd.
Poll (1945) beschreef de visstand van de
Beneden-Zeeschelde en vermeldde 40
mariene soorten en 11 zoetwatersoorten
voor de zone tussen Antwerpen en de Bel-
gisch-Nederlandse grens.
In dit brakwatergebied werden recentelijk
(1994-1996) 60 verschillende vissoorten
waargenomen, zoals blijkt uit onderzoek van
de KU Leuven (Maes, 1996 a, b en c en
Belpaire et al., 1998) ter hoogte van de wat-
erinzuig infrastruktuur van de kerncentrale

deel gesitueerd tussen Gent en Antwerpen
is de visstand nog steeds heel beperkt.
Toch werden er door middel van fuiken-
bemonsteringen  uitgevoerd door de KU
Leuven en aan de hand van stalen in het
koelwater van de centrale van Schelle tus-
sen Gent en Antwerpen 21 vissoorten aan-
getroffen. Naast karperachtigen zoals blank-
voorn en brasem werd er voornamelijk
stekelbaars gevangen.
Commerciële visserijexploitatie van de Zee-
schelde is tot vlak na de eerste wereldoor-
log zeer intensief geweest.  Fint, spiering,
paling en bot werden in relatief grote aan-
tallen gevangen (Van Damme en De Pauw,
1996).  Als gevolg van de plotse verslechte-
ring van de waterkwaliteit in de dertiger ja-
ren is de visserij echter volledig gestopt.
Vooral Nederlandse vissers bevissen mo-
menteel met ankerkuilnetten, boomkorren
en fuiken terug paling, bot, garnalen en ha-
ring.  Bij een toenemende verbetering van
de waterkwaliteit kan commerciële vis-
vangst op de Zeeschelde opnieuw renda-
bel worden mits de uitwerking van een
strikte reglementering die past in het kader
van integraal waterbeheer.  Ook de sport-
visser heeft zijn plaats aan de Schelde be-
neden Antwerpen teruggevonden en vist er
hoofdzakelijk op paling, snoekbaars en plat-
vis.
Het verdwijnen van habitats als gevolg van
rivierkundige ingrepen en de verslechtering
van de waterkwaliteit zijn de belangrijkste
oorzaken geweest voor het verdwijnen van
de typische vissoorten van de Zeeschelde.

Verdere gunstige evoluties van de water-
kwaliteit, ecologische oeververdedigingen
en het aanleggen van gecontroleerde
overstromingsgebieden die regelmatig een
verbinding met de Schelde verzekeren, bie-
den zeker toekomstmogelijkheden voor de
visfauna.

4.8. De Grensmaas

De visfauna van de Grensmaas heeft nog
steeds een, voor Vlaanderen, unieke samen-
stelling. Kopvoorn, sneep, serpeling en zelfs
barbeel worden enkel in de Maas en enkele
van haar zijrivieren aangetroffen. Onderzoek
van het visbestand door middel van electro-
en boomkorvisserij gebeurt meestal twee-
jaarlijks door het Rijksinstituut voor Visserij-
onderzoek van Nederland. Uit deze onder-
zoeken en andere rapporten (Vriese, 1991,
Raat, 1994) blijkt evenwel dat de visstand
de laatste 100 jaar aanzienlijk is veranderd.
Vooral de anadrome vissoorten blijken ver-
dwenen te zijn. Zalm, steur, elft, fint en
houting waren soorten, welke de Maas
opzwommen om te paaien, en welke nu
verdwenen zijn. Door het Waalse gewest
worden al geruime tijd inspanningen gele-
verd, teneinde van de Maas opnieuw een
zalmrivier te maken via herbepotings-
projecten met jonge zalmen. De oorzaak
voor het verdwijnen van al deze anadrome
vissoorten ligt voor een belangrijk deel in
veranderingen in het leefmilieu buiten de
Grensmaas.
Rheofiele vissoorten, waaronder barbeel,

foto 8: Fuikvisvangst voor monsternames in de Zeeschelde. (foto: KUL -
Laboratorium voor Ecologie & Aquacultuur)
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van Doel.  Alleen ha-
ring, sprot en drie
grondelsoorten ko-
men in grote aantal-
len voor.  Het voorko-
men van de vis-
soorten in de Zee-
schelde is sterk sei-
zoensgebonden. In
de lente is bijvoor-
beeld de aanwe-
zigheid van migre-
rende soorten zoals
rivierprik, bot en har-
der opvallend.  Het
Schelde-estuarium is
voor veel visoorten
zeer belangrijk : het
vervult de functie van
opgroeigebied voor
jonge individuen van
ondermeer grondels
en garnalen, van
overwinteringsge-
bied voor haring,
sprot en zoetwater-
vissen en het estua-
rium vormt boven-
dien een doortocht-
gebied voor migre-
rende vissen tussen
zoet en zeewater.
Omwille van de
slechtere waterkwa-
liteit (lage zuurstof-
gehaltes) in het zoete



kopvoorn, winde, serpeling, sneep, elrits en
beekforel, worden nog steeds in de Grens-
maas aangetroffen. Hun aanwezigheid ten
opzichte van de periode rond de eeuwwis-
seling is evenwel geringer geworden.  Ook
stagnofiele soorten zoals snoek, karper,
kroeskarper, zeelt en bittervoorn kenden een
achteruitgang. Vooral het verdwijnen van
stagnant water langs de rivier heeft hierbij
een grote rol gespeeld.
Blankvoorn, brasem, pos, baars, snoek-
baars, riviergrondel en alver zijn ubiquistische
vissoorten welke geen achteruitgang kenden
en nog talrijk in de bestandsopnamen aan-
wezig zijn.  In 1996 werd de vangst gemeld
van rivierdonderpad in de Maas.
Concluderend hieruit kan gesteld worden
dat in de Maas de visfauna voor Vlaande-
ren nog steeds uniek is. Ten opzichte van
100 jaar geleden heeft zich evenwel een
achteruitgang voorgedaan vooral voor de
migrerende vissoorten, waarbij een aantal
kenmerkende soorten totaal verdwenen zijn.
Waterverontreiniging, maar ook tal van
migratieknelpunten (Nederland, Wallonië),
een degradatie van de paai- en opgroei-
gebieden en van de leefgebieden in het al-
gemeen zijn hier oorzaak van. Wezenlijk
herstel zal zich enkel voordoen indien deze
factoren gecorrigeerd zullen worden.

5. DE VISSTAND EN DE VISSERIJ IN DE
KANALEN. (tabel 1)

Door een algehele verslechtering van de
waterkwaliteit verloren vele natuurlijke
waterlopen hun aantrekking voor de
hengelsport. Hierbij kwam nog dat door al-
lerlei ingrepen als rechttrekkingen, oever-
verstevigingen en grootschalige ruimings-
werken het visbestand gemarginaliseerd
werd. Voor het uitoefenen van zijn hobby
verplaatsten de vissers  zich naar  de kana-
len en afgesloten waters. Deze waters wa-
ren nog betrekkelijk zuiver, voldoende vis-
rijk en leverenden bevredigende  hengel-
resultaten.Door  hun uniforme structuur le-
nen de kanalen  zich uitermate voor het hen-
gelen in wedstrijdverband.

De Limburgse en de Antwerpse kanalen
worden bevoorraad door water afkomstig
van de Maas. Zeer weinig bedrijven of
instromende waterlopen, met de mogelijk-
heid tot industriële, huishoudelijke of agra-
rische verontreiniging, beïnvloeden dit wa-
ter. De waterkwalitiet van deze kanalen be-
hoort tot de betere van het Vlaamse Gewest.
De structuurkenmerken van deze groep ka-
nalen verschillen echter wel. Met volledig
gebetonneerde wanden zijn bv. het
Albertkanaal en het kanaal Dessel- Kwaad-
mechelen. Ook het Netekanaal is hiermee
vergelijkbaar. Deze moeilijk bevisbare kana-
len zijn de laatste jaren erg in trek voor de
snoekbaarsvisserij, niettegenstaande hier
toch een zeer goede witvisstand aanwezig
is. Grote voorn en winde komen overal voor.
Goede visstekken vindt men nabij de slui-
zen en de bruggen, maar ook in de
(kolen)havens in het Limburgse gedeelte.

Grote karpers kunnen bevist worden in het
Albertkanaal, nabij de elektriciteitscentrale
van Langerlo te Genk en in het kanaal
Bocholt-Herentals, afwaarts de centrale van
Mol.
In het kanaal Bocholt-Herentals en de Zuid-
Willemsvaart is de laatste jaren het aandeel
van baars toegenomen in de vangsten en
dit ten nadele van de blankvoorn. Vooral bij
de wedstrijdvissers werd dit opgemerkt.
Mogelijk speelt een toename van de helder-
heid van het water hierbij een belangrijke
rol. Mogelijk beïnvloeden ook de aanwezig-
heden van grote aantallen van aalscholvers,
vooral in de winterperiode, de resultaten van
de voornvangsten. Toch vormen deze ka-
nalen nog steeds een plek bij uitstek om
rustig te hengelen. Op deze kanalen wint
de snoekbaars duidelijk terrein op de snoek
als roofvis. Het verdwijnen van paai-
gelegenheid en vooral van schuilmogelijk-
heden (waterplanten) voor de jonge snoek
zijn de voornaamste oorzaak van de ach-
teruitgang van de snoek. In de oude, rus-
tige kanaalarmen wordt evenwel nog op
snoek gevist. Het kleine kanaal van Beverlo
is nog een echt snoekwater evenals het ka-
naal Dessel-Schoten. Dit laatste kanaal kent
vooral op het traject Brecht - Schoten wei-
nig scheepvaart en dus nog weinig versto-
ring. De visfauna is er erg gevariëerd.
De alverpopulatie kent blijkbaar een achter-
uitgang, een verschuiving (in negatieve zin)
wordt opgemerkt van de Antwerpse kana-
len, richting Limburg. De hengelvangsten
kunnen echter dikwijls zeer verschillend zijn,
gaande van zeer goed tot zelfs slecht, en
dit afhankelijk van de periode waarin gevist
wordt.
Het Schelde-Rijnkanaal  ten noorden van het
Antwerpse havengebied is een zeer bekend
snoekbaars- en palingwater waar eveneens
brakwatersoorten zoals bot en harder ge-
vangen worden. De laatste jaren wordt
steeds meer gehengeld op witvis. Grote
voorn, winde en brasem zwemmen binnen
het bereik van de feeder- of matchhengel.
Er geldt bovendien geen gesloten tijd, het-
geen dit kanaal extra aantrekkelijk maakt.
Met de Antitankgracht werd tijdens de 2°
Wereldoorlog gepoogd om de vijand te
stoppen, maar het militair succes bleef ge-
ring. Er is alleszins een goed viswater aan
overgehouden. In dit plantenrijk water voe-
len zeelt, snoek, karper en paling zich thuis.
De Antwerpse Dokken vormen een immens
visgebied van ongeveer 1400 ha, waar je
zowat alles aan de haak kan slaan. Het
meest bevist worden paling, snoekbaars en
bot. De zgn. oude dokken in Antwerpen zelf
zijn uitstekend voor witvis, vooral tijdens
wintermaanden.

De belangrijkste kanalen in de provincie
Vlaams-Brabant zijn de kanaal Leuven-
Dijle, het Zeekanaal (Brussel-Schelde) en
het kanaal Brussel-Charleroi. Het kanaal
Leuven-Dijle wordt gevoed door de Dijle en
de Voer, waarvan de waterkwaliteit matig tot
slecht scoort. Dit water oefent de laatste
jaren een sterke aantrekkingskracht uit op
de hengelaar, vooral door zijn zeer rijk vis-

bestand en zijn goede hengelmogelijk-
heden. Ook de wedstrijdhengelaar scoort
hier goed. Het hoofdaandeel van de vang-
sten bestaat uit voorn, niettegenstaande
ook andere vissoorten goed vertegenwoor-
digd zijn zoals blijkt uit recente visserij-
onderzoeken.
Het kanaal Brussel-Charleroi en het kanaal
Brussel-Schelde ontvangen water vanuit
Wallonië. Regelmatig stort bij grote neerslag
de Zenne over in dit kanaal. De water-
kwaliteit is bijgevolg niet altijd even goed
waardoor zich periodiek, bij aanhoudende
warmteperioden, vissterften voordoen. Door
zijn grote diepte die tot 10 meter gaat vin-
den de hengelaars in het Zeekanaal  grote
exemplaren van blankvoorn, snoekbaars,
winde en karper.

De kanalen in West-Vlaanderen zijn  bij
hengelrecreanten zeer gegeerd  omwille van
een zeer goed visbestand en/of omwille van
het landschappelijke kader. Zeer goede
wedstrijdwateren met deelnemende clubs
van over gans het Vlaamse gewest zijn het
Kanaal Bossuit-Kortri jk, het Kanaal
Roeselare-Leie en het Kanaal Nieuwpoort-
Plassendale. De Damse Vaart is niet alleen
omwille van het landschappelijk kader, maar
ook door de gevariëerde visstand gegeerd
als hengelwater bij uitstek met gemiddeld
150 hengelaars per dag. Het Lokanaal, de
Bergenvaart, hat Kanaal Nieuwpoort-
Duinkerke en het Ieperkanaal zijn regionaal
belangrijke hengelwateren die ook
gefrekwenteerd worden door hengelaars uit
Frankrijk. Qua visserij bieden de kanalen
plaatselijk een waaier aan mogelijkheden
gaande van wedstrijdwater tot visserij-
specialismen als karper, paling, roofvis- of
vliegvisserij.

Het aanbod van hengelmogelijkheden op
kanalen in Oost-Vlaanderen is eerder be-
perkt. Het Leopoldkanaal was eertijds een
belangrijk hengelwater. Momenteel kent het
visbestand en de hengelrecreatie een terug-
val op het deel ten oosten van de stuw te
Sint-Laureins. Op het deel ten westen van
deze stuw situeert zich een matig vis-
bestand, maar dit is onvoldoende bekend
bij hengelrecreanten.

6. DE VISSTAND EN DE VISSERIJ IN DE
POLDERS EN WATERINGEN. (tabel 2)

Polders zijn doorsneden met een netwerk
van hoofdwatergangen en kleinere kavel-
sloten. In het algemeen vertonen polder-
waterlopen lage oevers en een dichte riet-
vegetatie. Het water is zoet tot brak. De
aanwezigheid van een dichte plantengroei
maakt ze bijzonder geschikt voor jongbroed
van plantenminnende vissoorten als snoek,
zeelt en rietvoorn. Ook paling en karper
groeien op in de vegetatierijke sloten-
stelsels. Omwille van het waterrijke karak-
ter van polders en wateringen, en mits een
goede waterkwaliteit, zijn het gebieden die
sinds jaar en dag  bevist worden. De visse-
rij richt zich op karper, paling en roofvis. Het
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visserijkundig medegebruik van polder-
gebieden situeert zich in hoofdzaak in West-
en Oost-Vlaanderen, maar ook in andere
provincies situeren zich enkele wateringen
die niet onbelangrijk zijn voor de visserij.
De visrechten in poldergebieden en waterin-
gen horen volgens de visserijwetgeving (art.
6bis) toe aan deze besturen die ze soms
particulier verpachten (vb. Zuid-IJzer Pol-
der, Polder De Moeren) of ze worden als
geheel verhuurt aan een Provinciale Visserij-
commissie. Door deze verhuring worden
eveneens te intensieve bevissingsmethodes
(kruisnet- en fuikvisserij) verboden. Polder-
gebieden met een goede waterkwaliteit en
een goede visstand zijn de Polder
Noordwatering van Veurne, de Nieuwe Pol-
der van Blankenberge, de Vladslo-Ambacht
Polder en de Generale Vrije Polder
(Meetjeslands krekengebied). Tesamen met
de Groote West-polder worden de vis-
rechten in deze poldergebieden beheerd en
wordt visserijkundig beheersadvies gegeven
door de Provinciale Visserijcommissies van
West- en Oost-Vlaanderen.
In de Oostvlaamse polders oriënteert de vis-
serij zich in hoofdzaak naar de verschillende
kreken in het Meetjesland.

7. De visstand en de visserij in de stil-
staande waters. (tabel 3 en 4)

De totale oppervlakte stilstaande waters (vij-
vers, zandwinningsputten, grintgaten,
waterreservoirs, afgesneden riviermean-
ders) in het Vlaamse gewest wordt geraamd
op ongeveer 5000 ha.
Verscheidene grote winningsputten, plas-
sen en  vijvers worden beheerd of gebruikt
ten behoeve van hengelrecreatie daaronder
bevinden zich zeer bekende viswaters zo-
als het Schulensmeer, de grintplassen van
de Maas, de Hazewinkel, het Galgenweel,
het meer van Weerde en Rotselaar, de vij-
vers van Hofstade enz. (tabel 3)
Alnaargelang het type en de grootte van het
water worden de verscheidene visserij-
disciplines beoefend o.a. de bootvisserij en
is er extensieve, dan wel competitieve vis-
serij mogelijk.

Een bijzonder type van stilstaande waters
zijn de oude riviermeanders en kanaal-
armen. (tabel 4)
Omwille van de waterverontreiniging op
stromen, grote rivieren en kanalen in de ze-
ventig- en tachtiger jaren oriënteerde de vis-

serij zich naar oude riviermeanders en
kanaalarmen die van de hoofdstroom wa-
ren afgesneden. De hengelaars hebben bij-
gedragen tot het behoud van verscheidene
oude riviermeanders van de Schelde, de
Leie, de Durme, de Maas en oude kanaal-
armen. Zodoende resulteerde het visserij-
kundig beheer in het behoud van een aan-
zienlijk aantal, nog vrij natuurlijke en waar-
devolle biotopen op de meanders (vb.
plantenrijke snoek/zeelt/rietvoorn water-
type) en oude kanaalarmen. De beperking
van hengelmogelijkheden op  rivieren en
kanalen heeft op sommige meanders ge-
leid tot een hoge hengeldruk en dit soms
ten nadele van het biotoop. Mits het ont-
wikkelen van hengelalternatieven op rivie-
ren en kanalen kan het hengelrecreatief
medegebruik op afgesloten meanders en
kanalen geëxtensifieerd worden en kunnen
de aanwezige habitats ontwikkeld en be-
heerd worden als paai- en opgroeigebieden
voor vissen van de hoofdstroom. Afhanke-
lijk van de water- en habitatkwaliteit kan op
verschillende vissoorten (witvis-, paling-, kar-
per- en roofvisvisserij) worden gehengeld.
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ATLAS VAN DE VLAAMSE BEEK- EN RIVIERVISSEN

Dit verklaarde prof. dr. R.F. Verheyen, rector-voorzitter van de Uni-
versiteit Antwerpen (UIA), tijdens de persvoorstelling dd. vrijdag 13
maart '98, van het boek "Atlas van de Vlaamse Beek-en Riviervissen"
in aanwezigheid van Minister Theo Kelchtermans.

Dit boek gebruikt de resultaten van hogervermelde studie, onder
de deskundige leiding van prof. Rudi Verheyen en uitgegeven door
de v.z.w. Water-Energik-vLario (WEL).

In het voorbije decennium is er op het vlak van het beheer van vis-
sen en hun leefomgeving heel wat in positieve zin veranderd, bena-
drukte prof. Verheyen. Waterkwaliteitsverbeteringen hebben op heel
wat plaatsen weer visleven mogelijk gemaakt; vooral de grote rivie-

ren zijn zichtbaar verbeterd. Toch blijft de status van de visfauna in
de stromende wateren van Vlaanderen ronduit slecht Een betere
waterkwaliteit alleen is immers niet voldoende om een gezond vis-
bestand te waarborgen; goede structuurkenmerken van de water-
lopen zijn eveneens van kapitaal belang.

Maar de Atlas wijst ook op enkele frappante knelpunten; met name
de achteruitgang en het verdwijnen van het visbestand in een aan-
tal beken. Het betreft het verdwijnen van enkele vissoorten en zelfs
van het volledige visbestand uit beeksystemen die erg kwetsbaar
zijn voor ingrepen in de beekomgeving. Een bijsturing in de zin van
een meer integrale aanpak van de waterproblematiek is nodig. Vanuit
de provinciale visserijcommissie wordt overigens reeds jaren aan-
gedrongen op een meer formele aanpak om de fysische kwaliteit
van de waterlopen te verbeteren gezien het belang daarvan voor de
voortplanting van de vissen. En ik geef toe, zo beëindigde Minister
Kelchtermans zijn toespraak, op structureel vlak moeten de grote
projecten nog uitgevoerd worden.

Het boek eindigt met aanbevelingen en besluiten om de huidige
evolutie definitief om te zetten in de goede richting.

De vlotte en helder geschreven teksten, geïllustreerd met tientallen
kleurenfoto's en zeer verzorgde verspreidingskaarten, zullen ieder-
een interesseren die belangstelling heeft voor onze inheemse vis-
sen: de vissers, de natuurliefhebbers, de ambtenaren belast met
waterbeheer en de uitvoerders van het beleid inzake milieu- en
natuurbeheer.

TECHNISCHE GEGEVENS:
paperback (155x235) - luxe uitgave genaaid - aantal blz: 304
kostprijs: 1.450 bef (1.150 leden) + 160,- administratie- en
verzendingskosten
uitgegeven door de v.z.w. Water-Energik-vLario - Marktplein 16,
2110 Wijnegem - tel: 03/353.72.53 - fax: 03/353.89.91

ln totaal worden in onze
beken en rivieren 79
vis- en rondbeksoorten
aangetroffen, waarvan
de helft echte zoetwa-
tervissen en de andere
helft brakwatersoorten
of zeevissen. Dit zijn de
belangrijkste resultaten
van een jarenlang on-
derzoek, gevoerd door
de Universiteiten van
Antwerpen en Leuven
i.s.m. de Vlaamse We-
tenschappelijke Institu-
ten: Instituut voor Bos
en Wildbeheer, Instituut
voor Natuurbehoud en
AMINAL (afd. Bos en
Groen) als administra-
tie.
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