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Spiering (Osmerus eperlanus) en f in t  (Alosa fa llax) z ijn  anadrom e vissen die vanu it de zee de 
Zeeschelde opzw em m en om  er te  paaien. Van Neer en Ervynck (1 993) konden de aanw ezigheid 
van beide soorten vanaf het N eo lith icum  to t de zestiende eeuw aantonen aan de hand van 
v isbo tten  in v indp laa tsen in België. In een to lboek je  van Rumst (1470) w o rd t sp ie ring  verm eld 
ais een soo rt w aarvoor to lge ld  m oest betaald w orden (Neyens, 1 958). U it een te ks t van 1730 
w aarin de v isrechten w orden beschreven voo r de Rupel, D ijle, Nete en Zenne b lijk t  da t voo r het 
u itze tten  van vis aan het H of van Rumst een mand m et 50 sp ie ringen gegeven m oest w orden 
(V rie lynck et al., 2003). T o t in 1 825 kwam de f in t  o f m eivis nog massaal voor. Zo b e sch rijft Van 
Den Bogaerde in 1825 da t in de maand mei een ‘groote menigte Meivisch’ w o rd t gevangen. To t 
in 1 900 waren sp ie ring  en f in t  nog zeer abundan t in de Zeeschelde (Raveret-Wattel, 1 900). En 
toen keerde het tij.

In 1 905 begon het w a te r in de Zeeschelde zo te stinken, d o o r onde r andere de ve rvu iling  van 
de Zenne en Rupel, da t de v issersboten, dagen, ze lfs  weken, boven Antw erpen bleven liggen, 
m et ais gevolg dat de v isserij op de sp ie ring  (in de w in te r) en m eivis (rond M ariekerke) s til lagen 
(Rutgeers, 1911 in Pêche et Pisciculture, 1912). Toch w erd a f en toe, zoals in 1 91 9, nog een 
sterke sp ie ring  o p trek  genoteerd to t  in de Nete. Maar algemeen werden in de vorige  eeuw deze 
vissen g e le id e lijk  m inde r gevangen (Legrand en Rouleau, 1949). V e rvu iling  en overbevissing 
deden beide soorten verdw ijnen u it de Zeeschelde m et een kleine o p flakke ring  tijd e n s  de 
Tweede W ere ldoorlog. En dan keerde het t i j  opnieuw .
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Fig. 1 Dubbele schietfuiken en ankerkuilboot in het Zeeschelde-estuarium 
(Foto’s: Jan Breine).
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Sinds 1 995 w o rd t op de Zeeschelde en z ijriv ie ren  op gestandaard iseerde w ijze  m et fu iken  
vissen bem onsterd. In 2011 werd er ook d o o r het INBO m et anke rku il gevist in de Zeeschelde.
In 1 995 werden te r hoogte van Zandvlie t enkele sp ie ringen gevangen. Het duurde to t  2005 
voora leer sp ie ring  werd gevangen te r hoogte van A ntw erpen. Pas in 2007 werd sp ie ring  verder 
s troom opw aarts  gevangen (Weert). Dat is hoogs tw aa rsch ijn lijk  het gevolg van een verbetering  
van de w a te rkw a lite it gezien in m aart 2007 het w a te rzu ive ringss ta tion  Brussel Noord werd 
geactiveerd. In de periode 2008-201 2 ste lden we een toenam e vast van het aantal sp ieringen.
En sinds 2011 w o rd t deze soo rt ook verder s troom opw aarts  to t  in A ppels gevangen (Breine en 
Van Thuyne, 201 Ba). Vanaf 201 2 w o rd t sp ie ring  ook massaal gevangen m et de anke rku il tussen 
Zandvlie t en Branst in de Zeeschelde (gem idde ld  to t  11 9B5B ind iv iduen  uur-1 in 201 3) (Breine en 
Van Thuyne, 201 3b). Fint werd in 1 999 voo r het eerst opn ieuw  gevangen in Antw erpen. Verder 
s troom opw aarts  duurde het to t  2009 voo r de eerste (kle ine) exem plaren werden gevangen.
Met de anke rku il werden pas in 201 2 fin te n  gevangen (gem idde ld  322 ind iv iduen  uur-1 vissen). 
V anaf deze periode w orden zowel k le ine (juvenie le) ais volwassen exem plaren in de Zeeschelde 
gevangen (Breine en Van Thuyne, 201 3b).

Dank z ij het de inspann ingen van industrie  en steden om  het loz ingsw a te r te zuiveren is de 
w a te rkw a lite it van de Zeeschelde en z ijr iv ie ren  s te rk  verbeterd  en was het ge lukk ig  n ie t te 
laat om  verdw enen soorten zoals sp ie ring  en f in t de kans te geven het estuarium  opn ieuw  te 
geb ru iken  ais paa ihab ita t en opgroe igeb ied .
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