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Belang van referentiebeelden bij de ontwil<keling van een Estuariene 
Visindex voor Vlaanderen 

Het vastl ,~ g ge n van een referentiesituatie voor oppervlaktewateren is ee n bel ngrij k di scuss iepunt voor Vlaamse 
overheids- en onderzoeksinstellingen. Ook het vas tleggen van een referentieleesla nd voor een Visindex · die 
aan de h<1 nd van visgemeenschappen de ecolog ische kwaliteit van Wilte rlopen bepaa lt · blijkt problematisch. 
De entwil keling daarvan past echter goed binnen de bepalingen van de Europese Ka de1richtlijn Waler. 

Bij de kwaliteitsbeoordeling van waterlopen, wordt naast 

fYsisch-chemische en biologische indices meer en meer 
gebruik gemaakt van ecologische indices (Verdonschot, 
2000). Deze indices leggen de nadruk op een geïnte

greerde weergave van de kwaliteit van een waterloop. 
Hierbij spelen niet alleen de fYsisch-chemische en biolo

gische waterkwaliteit, maar ook waterkwantiteit, habi
tatkwaliteit en migratiemogelijkheden een belangrijke 

rol. Deze nieuwe visie leidde in de Verenigde Staten be
gin jaren tachtig tot de ontwikkeling van een Index voor 
Biotische Integriteit (IBI), gebaseerd op visgemeen
schappen (Karr, 1981). De IBI bestaat oorspronkelijk uit 
12 variabelen, die elk de kwaliteit weergeven van een be

paalde component van het aquatisch ecosysteem. De !BI 
verschilt per ecologische regio. Voor elke ecologische re

gio moet een referentiesituatie vastgelegd worden, die 
als basis dient voor kwaliteitsbeoordeling. 
In Vlaanderen is op basis van deze IBI de Visindex ont

wikkeld. Voor stilstaande wateren en voor de brasem- en 
barbeelzone in rivieren (Belpaire et al., 2ooo) werd de 
Visindex reeds ontwikkeld. Binnen het Vlaams Impuls
programma Natuurontwikkeling, beoogt men de ont
wikkeling van een Visindex voor de vlagzalm-en forel

zone en voor de brakwater-of spieringzone. (Breine et 
al., 2001) . De Visindex past als beoordelingsmethode in 

het raamwerk van de recent goedgekeurde Europese Ka-

derrichtlijn Water (Europese Commissie, 2000), waarin 

vissen één van de te beoordelen organismengroepen 
zijn. De ontwikkeling van een Visindex voor het brakwa
tergetijdesysteem (de Estuariene Vis index) en de proble
men met betrekking tot het vastleggen van een referen
tiebeeld worden verder besproken. 

Estuariene Visindex 

Het opstellen van de Estuariene Visindex gebeurt op ba
sis van het algemene concept van de IBI (Figuur 1). Al
lereerst werd een referentietoestand van de brakwater

zone vastgele~d, gebaseerd op historische en recente ge
gevens van de Beneden-Zeeschelde en onderzoeksgege
vens van Europese estuaria. Vervolgens werd nagegaan 
welke factoren de structuur en het voorkomen van vis
gemeenschappen in een estuarium beïnvloeden. Hieruit 

bleek dat de verzamelde gegevens sterk bepaald worden 
door de visbemonsteringsmethode, de frequentie van af
vissen, de jaarklassesterkte van de verschillende vissoor
ten en de ruimtelijke en temporele variabiliteit in verde
ling van de vissen in het estuarium. Vervolgens werden 
negen variabelen, behorende tot vijf categorieën, vastge

steld, die een beeld kunnen geven van de ecologische 
kwaliteit van een estuarium (Tabelr). 
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IBI algemeen Estuariene Visindex 

Typologie van stromende 
Ecoregio bepalen wateren (Huet, 1959) 

Saliniteitsgegevens 

~ 
Historische visdata 

Referentiesituatie bepalen k (Poll, 1945, 1947; de Selys-
Longchamps, 1842) 

~ 
Vissoorten die aanwezig 
zouden moeten zijn in een 
gezond brakwaterecosysteem 
(OVB, 1988) 

Variabelen van de Estuariene literatuurstudie estuaria 
Visindex vastleggen Ecologische gilden 

(EIIiot & Dewailly. 1995) 

~ 
Estuarine IBI (Deegan, 1997) 

Onderzoek naar datavariabiliteit die Invloed bemonstering, plaats. 
niet veroorzaakt is door 
antropogene verstoring 

Scoresysteem opstellen 

Figuur 1 Methodiek voor 
het opstellen van een 
Estuariene Visindex in 
Vlaanderen 

tijd , frequentie afvissingen , 
jaarklassterkte 

Recente visdata Beneden-
Zeeschelde (KUleuven) 

Referentiesituatie 
De referentiesituatie voor het visbestand kan gebaseerd 
worden op historische abiotische data, historische vis
gegevens, data van referentiesites of referentiemodellen 
(Schmutz et al., 2000). Voor het bepalen van de vissoorten 
in de referentiesituatie voor het Schelde estuarium base
ren we ons hoofdzakelijk op historische visgegevens van 

de Selys-Longchamps (1842) en Poll (1945, 1947) aan
gevuld met een deskundigenoordeel omtrent soorten 
die in een gezond brakwaterecosysteem zouden moeten 

voorkomen. 
Een eerste probleem hierbij is het gebrek aan abundan
tiegegevens bij de opstelling van een referentiesituatie 

voor de Beneden-Zeeschelde. Historische documenten 

beschikken wel over soortenlijsten, maar abundantiege-
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gevens van vissen ontbreken of zijn niet bruikbaar door 
een beperkte omschrijving van de toenmalige staalna
me en het gebruik van data van verschillende staalna
metechnieken. De mogelijkheid om vergelijkbare e tu
aria als referentiesituatie te gebruiken, bleek eveneens 
zeer moeilijk omwille van de specifieke karakteristieken 
van die estuaria. Extrapolatie vanuit visbestandsgege
vens van de laatste tien jaar van het Schelde-e tuarium 
blijkt een meer werkbare oplossing te geven. 
Het vastleggen van een referentiesituatie voor de Bene

den-Zeeschelde hangt sterk af van de definitie die men 
geeft aan de 'referentiesituatie'. Wanneer het concept 

van de Visindex gevolgd wordt, geeft de referentiesitu

atie de visstand weer bij optimale water- en structuur
kwaliteit van de Beneden-Zeeschelde. Het op deze wijze 
vastleggen van de referentiesituatie kan niet zonder het 
in beschouwing nemen van de doelstellingen van de Vis
index die de ecologische toestand van de oppervlaktewa
teren weergeeft. Bij verbeteringen of verslechteringen 
van de ecologische toestand, zou dit zich moeten uiten 
in een respectievelijk verhoogde of verlaagde Visindex
score. Indien men als referentiesituatie de meest oor
spronkelijke, natuurlijke toestand van het Schelde-estu
arium zou gebruiken, blijkt dat de huidige toestand nog 
zeer ver verwijderd is van de referentietoestand en dat 
enige verbetering in de kwaliteitstoestand weinig of niet 
tot uiting zal komen indien de schaalverdeling gebruikt 
wordt zoals bepaald volgens de Kaderrichtlijn Water. De 
Kaderrichtlijn Water bepaalt namelijk dat elke lidstaat de 

schaal van de ecologische kwaliteitscoefficiënten dient 
onder te verdelen in vijf klassen, gaande van een zeer 
goede tot een slechte ecologische toestand. De zeer goe
de ecologische toestand dient als referentiesituatie ge

nomen te worden, maar verder blijft de Kaderrichtlijn 

vrij vaag over hoe om te gaan met de referentiesituatie. 
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Wanneer men daarentegen voor de Beneden-Zeeschelde 
van het meest realistische streefbeeld gebruik zou ma
ken , zal een verbetering van de ecologische toestand van 
het Schelde-estuarium tot de basiskwaliteit (goede eco
logische kwaliteit volgens de Europese Kaderrichtlijn 
Water) een bijna maxi male score geven, wat ons niet in 

staat stelt deze toestand op Europees niveau te vergelij
ken . Op deze manier is de doelstelling van de Europese 

Kaderrichtlijn Water buiten bereik. Nochtans zou deze 
referentietoestand wel van toepassing zijn indien de Be

neden-Zeeschelde door België geclassificeerd wordt als 
een sterk veranderd waterlichaam, waa rbij als referen
tiesituatie het maximum ecologisch potentieel voor het 
estuarium zou gelden. Een goed uitgewerkte visie op het 
begrip referentiesituatie voor toepassing van de Visindex 
binnen het kader van de Kaderrichtlijn kan meer duide
lijkheid bieden voor de implementatie van de Kader
richtlijn in Vlaanderen. 
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Tabel 1 Estuariene 
Vi sindex: categorieèn en 
variabelen (metrics) 


