


ALS EEN VIS 
IN DE SCHELDE

Er zwemt weer meer vis in de Zeeschelde én verloren gewaande soorten 
hebben er hun plaats heroverd. Dat is vooral te danken aan de betere 
waterkwaliteit van dat stuk Schelde tussen Gent en de grens met Nederland. 
Maar vissen hebben nog meer op hun verlanglijstje staan. Jan Breine van het 
INBO: “Vissen hebben een rivier nodig met een rijk arsenaal aan leefgebieden.”

Van de jaren 1960 to t 1990 was de Zee

schelde tussen Cent en Antwerpen zo 

goed ais dood. Enkel bacteriën voel

den zich nog thu is  in het water. Bacte

riën breken de vervuilende stoffen In de 

Schelde af, maar gebruiken daarbij zo 

w at alle z u u rs to f die in het water aanwe

z ig  is. En zuurs to fa rm  water betekent 
de doodsteek voor vissen.

Sinds de jaren 1990 gaat het aantal v is

soorten in de Zeeschelde -  het deel van 

de Schelde tussen Cent en de Neder

landse grens -  er gelukkig m et grote 

sprongen op vooru it. Tussen 1991 en 

2008 telden onderzoekers van het In

s titu u t voo r N atuur- en Bosonderzoek 

(IN BO ) en de KU Leuven in to taal 71 

v issoorten in de Zeeschelde. De reden 

van die heropleving is niet ver te zoe

ken: steeds meer afvalwater w ord t ge

zuiverd vooraleer het In de Zeeschelde 

vloe it. De kw alite it van het Schelde- 

water en het zuursto fgehalte  verbeter

den zienderogen.

SLIK EN SCHOR
Verkeren de Schelde en haar bewoners 

nu in topcond itie?  Zo goed gaat het 
ook weer n iet m et de Scheldenatuur, 

reageert Jan Breine van het INBO. “ Er 

z ijn  wel meer v issoorten, m aar we m is
sen nog een paar belangrijke inheemse 

soorten zoals de steur, zalm , kwabaal 
en kroeskarper, om  er m aar enkele te 

noemen. De huid ige aantallen z ijn  bo

vendien nog a ltijd  klein In verge lijk ing 

m et de vispopula tles die een eeuw ge
leden in de Schelde zw om m en.” Wat 

hebben vissen dan nog meer nod ig  om  
écht te floreren?

“ Ook leefgebieden z ijn  cruciaal. De 

laatste honderd jaar hebben we zwaar 

ingegrepen in het Schelde-estuarlum  en 
z ijn  getijdenw erking. De havens, steden 

en landbouw  namen steeds meer leef

gebied in. De vaargeul werd uitgebag

gerd en rechtgetrokken, zodat schepen 

v lo t naar de havens van Antwerpen en 

Cent konden varen. Waar de riv ier vroe

ger de ru im te  had om  te strom en én 

overstrom en, z ijn  nu w oningen, haven

gebied o f  akkers. W aardevolle habitats 

zoals slikken en schorren en ondiepe 

luwten hebben plaatsgem aakt voor een 

rechte en diepe w aterloop. Daarmee 
zijn ook de typische leefplekken die 

vissen nod ig  hebben, verloren gegaan. 

In slikken vinden ze een overvloed aan 
voedsel en schorren zijn  voor som m ige 

vissen de ideale plek om zich voo rt te 

planten. Samen m et de habitats z ijn  

ook de vissen verdwenen die die habi

tats nod ig  hebben."

SCHELDE KRIJGT MEER RUIMTE
G elukkig krijg t de Scheldenatuur eer

herstel dankzij het Sigmaplan. Dat 

is een grootscheepse operatie die 

Vlaanderen beter beveiligt tegen over
strom ingen. O p strategisch gekozen

plaatsen geven Waterwegen en Zee

kanaal NV (W&.Z) en het ANB, de in i

tia tie fnem ers van het Sigmaplan, de 

Schelde en haar z ijriv ie ren weer speel

ru im te. W im Dauwe van W &Z: “Ais een 

hevige storm  op zee sam envalt m et 

een sp ring tij, on tstaa t een storm vloed. 

Het waterpeil op de Schelde s tijg t dan 

extreem. De Schelde krijg t ook nog het 

regenwater u it de bovenstroom se ge

bieden te verwerken. O m  in zo ’n s itua

tie  overstrom ingen te voorkom en geven 

we de Schelde meer speelru im te. Dat 

doen we door overstrom ingsgebieden 

aan te leggen, o f  doo r stukken polder 

terug te  geven aan de rivier.”

PURE W INST
Die zorg  voor waterveiligheid spoort 

wonderwel m et de natuurdoelen die 

Vlaanderen m oet bereiken. De m aat

regelen van het S igm aplan z ijn  voor de 

natuur pure w inst, beklem toont Lieven 
Nachtergale van het ANB. “ D oor in 

bepaalde polders de getijden opn ieuw  

ru im te  te geven, s tim uleren we de 

on tw ikke ling  van getijdennatuur. Dat 

type hab itat m oet Vlaanderen in stand 
houden in het kader van Natura 2000, 

het Europese netwerk van beschermde 

natuurgebieden. M et het S igm aplan ko

men er honderden hectaren slikken en 

schorren bij. Voor de vissen én vogels is 

dat schitterend n ieuws.”
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DE SCHELDE ZUIVERT ZICHZELF

Slikken en schorren zijn  voo r vissen 

n iet alleen plekken waar ze voedsel zoe

ken en zich voortp lanten. Ze hebben 

nóg een belangrijke functie: slikken en 

schorren zuiveren het water op na tuur

lijke wijze. Tom Maris van de Universi- 

te it Antwerpen: “ Een gezonde rivier is 

de beste natuurlijke w aterzuivering die 

je je  kunt indenken. Die zelfzuiverende 

w erking van de Schelde is de laatste 

jaren gedeeltelijk hersteld. Slikken en 

schorren spelen een belangrijke rol bij 

het verw ijderen van s tiks to f u it het wa

ter. En dat is precies een van de stoffen 

die nog in te hoge concentratie in de 

Schelde aanwezig z ijn .”

“ S ilic ium  is dan weer een nu ttig  ele

m ent, waarvan er doorgaans te wein ig  in 

het Scheldewater zit. Kiezelwieren heb

ben het nodig om hun skelet op te bou

wen. Kiezelwieren maken deel u it van 

het p lankton, dat zich helemaal onder 

aan de voedselpiram ide bevindt. Vissen 

vorm en de op één na laatste schakel 

van de voedselketen: ze zijn  dus sterk 
afhankelijk van de rest van de keten om 

te overleven. Slikken en schorren zorgen 

voor een gezond watersysteem. En dat 

is de ideale kraam kamer voor vissen.”

ZWARE METALEN ZIJN DOMPER  

VOOR WATERKWALITEIT
Hoewel de Schelde heropleeft, is dat 
nog geen reden to t trom petgeschal. 

Zware metalen blijven im m ers de 

waterkw alite it van onze grootste rivier 

hypothekeren, zegt Tom Maris. “ In de 

jaren 1960 to t  1980 zijn  tonnen zware 

metalen in de Schelde terechtgeko
men. Een g roo t deel van die vervui

ling  werd opgeslagen in de sedim en

ten. Nu de Schelde weer zuu rs to frijk  

is, treed t er een chem ische reactie op, 

waardoor de concentratie aan zware 

metalen in het water opnieuw  s tijg t.”

“ Bodem diertjes nemen die vervuiling 

op en geven ze door in de voedselketen. 

Dat noemen we b ioaccum ulatle. Er mag 

dan wel meer vis z itten in de Schelde, 

de kw alite it ervan is soms ondermaats. 

Vooral vette vis ais paling, die veel in het 

vervuilde sed im ent vertoeft, is zwaar 

besmet en zeker niet voor consum ptie  

geschikt.”

Wil je meer weten over het nut van 

getijdennatuur? Lees de brochure Ce- 
tijdennatuur: onschatbare natuur. Die 

vind je op www.sigmaplan.be o f kun je 

aanvragen bij evelien.demunter@lne. 
vlaanderen.be.

FINT, SPIERING EN RIVIERPRIK

FINT: SPECTACULAIR PAAI RITUEEL

Het INBO onderzoekt elk jaar welke vissoorten in de Schelde voorko

men. Naast jonge spiering, haring, zeebaars en snoekbaars troffen de 

onderzoekers vorig jaar ook jonge fin t aan. Dat toont aan dat een aantal 

soorten zich opnieuw voortplant in de Zeeschelde. Net ais de spiering 

groeit ook de fin t op in zee en plant zich voort in zoet water. Je vindt hem 

langs bijna alle kusten van Europa. Door de bouw van dammen en zee

weringen, watervervuiling en kanalisering is de fintpopulatie in veel Eu

ropese riviersystemen verdwenen o f flink achteruitgegaan in 1900-1970.

In mei en jun i trekken finten in scholen de rivieren op (lokaal worden 
ze ook 'meivis' genoemd). Ze paaien in luwe delen van de rivier, waar 

de getijdenwerking zich niet meer laat voelen. Ais je geluk hebt, kun je 

paaiende finten spotten: het opspattende water verraadt hun plannen. 

Ze zwemmen in rondjes aan het wateroppervlak en laten daarbij hun 

zaad Ios. Plots draaien de vissen zich zijdelings en zwiepen ze hevig met 

hun staart. Spektakel verzekerd!

http://www.sigmaplan.be


VISTRAP IN KASTERLEE LOODST 
VISSEN VOORBIJ STUWEN
De Kleine Nete was een tiental jaar geleden nog een onover
komelijke hindernis voor migrerende vissen. V ijf knelpunten 
verhinderden de doorgang. De Vlaamse Milieumaatschappij 
(VMM) werkte die barrières één voor één weg, met steun van 
het ANB en het Visserijfonds.

Heel wat vissen m igreren in de loop van hun leven van de ene plaats 

naar de andere, op zoek naar voortp lan tings-, overw interings- en voedsel- 
plekken. M aar in som m ige w aterlopen verhinderen stuwen en water

m olens de vrije  m igra tie  van vissen. Dat brengt hun natuurlijke  levensloop 
in het gedrang.

M et de bouw van een vistrap aan de stuw  van Kasterlee eind vorig  jaar is 

het laatste obstakel op de Kleine Nete opgelost: vissen kunnen nu weer 

vrij m igreren. Beschermde vissoorten ais de kleine m odderkru iper, rivier- 

donderpad en beekprik, en zeldzame vissen ais de kopvoorn en serpeling 

zien hun leefgebied fo rs aangroeien.

De Kleine Nete is een ho tspo t van b iod iversite it. Hoe dat komt? De rivier 

m aakt deel u it van het Scheldebekken; de getijdeninvloed is voelbaar to t 
in C robbendonk. Dat zo rg t voor een zoetwatergetijdensysteem , uniek in 

Europa. O ok de overgang van landduinen naar riviervalle i levert een ruim e 

variatie aan leefgebieden op. O m  de natuurwaarden van de Kleine Nete- 

vallei te bewaren werden grote delen aangeduid ais Natura 2000-gebied.

SPIERING: KANNIBAAL VAN DE SCHELDE RIVIERPRIK: PARASIET MET SCHERPE TANDJES

Sinds kort kom t de sp iering  in groten getale voor in de Zee

schelde. H ij g roe it op  in zou t water en trekt landinwaarts om 

te paaien. In de Schelde gaat de spiering in het begin van de 

lente s troom opw aarts  op zoek naar een geschikt plekje om  

eitjes a f te zetten. O p een d iepte van 0 to t 17 m eter legt de vis 

to t 40.000 lichtgele eieren.

De larven eten vooral p lankton, maar zodra ze volgroeid zijn, 

doen spieringen zich tegoed aan andere vissen zoals de k le i

ne haring en baars. Zo nu en dan de inst die kannibaal er niet 

voor te rug  om  een andere spiering naar b innen te spelen. Z e lf 

is h ij een gegeerde proo i voor tai van vissen en vogels.

De rivierprik is geen echte vis, maar behoort to t de familie van rond
bekken. Hij leeft het grootste deel van zijn leven, zo’n drie à vier jaar, 

ais larve ingegraven in de bodem van rivieren. Na zijn metamorfose 

to t volgroeide prik trekt hij naar zee. Daar hecht hij zich met zijn 
scherpe tandjes vast aan vissen zoals zalm, makreel en kabeljauw. 

Ais parasiet leeft hij van het bloed van die vissen. Maar rivierprikken 
happen soms ook hele stukken vlees uit levende o f dode zeedieren.

In het voorjaar trekken rivierprikken naar ondiepe, snelstromende 

beekjes om zich voort te planten. Het mannetje maakt een nestkuil 

door stenen en grind te verplaatsen. Daarin worden de eieren af

gezet op grind, kiezels o f stenen. Kort na de paai sterft de rivierprik.


