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DANKWOORD

Graag willen we bij het begin van dit rapport een aantal mensen en instanties

bedanken die hebben meegeholpen aan de realisatie van dit project.

In eerste instantie denken we hierbij aan de Vlaamse Milieumaatschappij: Bart De

Schuiteneer en Benedikt Luyckx hielpen ons op weg en stonden altijd klaar als er

vragen waren ofals er zich problemen voordeden van allerlei aard; de mensen op de

Helpdesk stonden paraat wanneer de programmatuur voor de connectie via de

modem het weer eens liet afweten; de bereidwilligheid voor het aanmaken van

kaarten was er, al liet het tijdsbestek niet toe tijdig kaarten aan ons te kunnen

doorspelen.

Verder mogen we de firma's die voor de programmatuur instonden niet vergeten te

bedanken: Dhr. Vehent en Dhr. Lenchant van Network Solutions waren belast met de

programmatuur voor het inbrengen van de gegevens; Luc Erauw van TechGnosis

verzorgde de programmatuur voor het opvragen van de gegevens en was altijd bereid

om ons door de talloze problemen voor het op gang brengen van de visdatabank heen

te loodsen.

Ook willen we Johan AIMerx bedanken die ons het werk verlichtte door mee te helpen

aan het opzoeken van publicaties met visgegevens en van Lambert-coördinaten van de

staaltlameplaatsen.

Tenslotte zijn we aan iedereen die meewerkte aan het project een woord van dank

verschuldigd.



VOORWOORD

In opdracht van het vroegere Bestuur Natuurbehoud- en Ontwikkeling van AMINAL werd in

1994 aan de Katholieke Universiteit van Leuven, in samenwerking met het Instituut voor

Bosbouw en Wildbeheer en met de hulp van de Vlaamse Milieumaatschappij, gestart met het

opstellen van een Visdatabank. De gegevens opgeslagen in deze databank worden op termijn

ingepast in de Milieudatabank (Pijler Meetdatabank) van de Vlaamse Milieumaatschappij.

In een eerste rapport wordt een beschrijving gegeven van de visdatabank en het beschikbare

gegevens over visbestanden in Vlaamse wateren ("Ontwerp van de Visdatabank en

implementatie van historische en recente gegevens" door Verbiest et al., 1994).

In een tweede fase van de ontwikkeling van de visdatabank (1995) wordt de

gebruiksvriendelijkheid van de databank nagestreefd, waarbij programmatuur het gebruik van

de visdatabank voor de geïnteresseerde moet mogelijk maken. Dit rapport geeft een

beschrijving van deze laatste ontwikkelingen.
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I. INLEIDING

1. Doel

De visdatabank is een databank waarin gegevens opgeslagen zitten over de visbestanden in de

Vlaamse wateren. De gegevens zijn zowel historisch als hedendaags en zijn van verschillende

oorsprong: gegevens van visbestandsopnamen, gegevens van sterften, gegevens van

herbepotingen en gegevens van vangststatistieken.

Met het gebruiksvriendelijk maken van de visdatabank wordt deze toegankelijk gemaakt voor

derden. Alle geïnteresseerden die reeds via modem in verbinding staan met de Meetdatabank

van de Vlaamse Milieumaatschappij, waaraan ook de gegevens van de visdatabank zullen

gekoppeld worden, knnnen op tennijn eveneens de gegevens uit de visdatabank raadplegen.

2. Methode

Om de visdatabank gebruiksvriendelijk klaar te maken voor zowel de reeds ingevoerde

gegevens als voor de nieuwe in te voeren gegevens werd beroep gedaan op verschillende

instanties:

• Voor de praktische ondersteuning van het projekt kon gesteund worden op de deskundigheid

van de Vlaamse Milieumaatschappij.

• De programmatuur voor het gebruiksvriendelijk opvragen van de gegevens werd verzorgd

door de firma TechGnosis, die deels werd aangesteld door de Vlaamse Milieumaatschappij

en deels door het Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer, met de steun van het Viserijfonds.

· Voor de programmatuur van het gebruiksvriendelijk ingeven van de gegevens kon beroep

gedaan worden op de firma Nehvork So/utions, eveneens met de steun van het Visserijfonds.

Het samenbrengen van de programmatuur en de informaticakennis van deze verschillende

instanties levert een visdatabank op die raadpleegbaar is voor alle geïnteresseerden en waarbij

het inbrengen van de gegevens op een gebruiksvriendelijke wijze kan gebeuren.
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II. DE SAMENSTELLING VAN DE VISDATABANK

1. De verhouding tussen de databanken binnen de Milieudatabank

Het Decreet van 12.12.90 betreffende het Bestuurlijk Beleid stelde de oprichting en organisatie

van de Milieudatabank voor (artikels 54 en 62). De milieudatabank omvat 3 rationele

databanken: (1) een databank inzake heffingen en vergunningen, nl. de pijler HEFFINGEN- EN

VERGUNNINGENDATABANK, (2) een databank voor meetgegevens, nl. de pijler

MEETDATABANK en (3) een databank voor het opslaan van mimtelijke gerefereerde

informatie, nI. de pijler GRONDDATABANK.

Het is in de tweede pijler (meetdatabank) dat het !BW participeert met de visdatabank.

Bij Besluit van de Vlaamse Executieve (31.07.92) werd vervolgens de samenwerking tussen het

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap en de Milieu-parastatalen inzake de oprichting en de

organisatie van de milieudatabank beschreven. Het Besluit regelt het gemeenschappelijk

gebmik van informatica-apparatuur en de uitwisseling van de gegevens tussen volgende

participanten (instellingen van openbaar nut enlof administraties):

- de Openbare Vlaamse Afvalstoffen Maatschappij

- de Vlaamse Landmaatschappij

- de Vlaamse Milieumaatschappij

-AMINAL

- het Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer

- het Instituut voor Natuurbehoud

- Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening.

Voor meer algemene informatie over de visdatabank wordt verwezen naar het rapport

'Ontwerp van de Visdatabank en implementatie van historische en recente gegevens'
opgesteld door Verbiest H. et al. in oktober 1994 (IBW.Wb.V.R.94.ü29).

2. De structuur van de visdatabank

Gezien zijn verbondenlleid met de Milieudatabank, en meer specifiek met de Meetdatabank was

het logisch de visdatabank op gelijkaardige wijze te constmeren als de Meetdatabank. Daarom

werd geopteerd naar analogie met de gegevens van het meetnet f'ysico-chemische en biologische

waterkwaliteit van de VMM de gegevens te groeperen in verschillende tabellen (EXCEL

werkbladen).

Onderstaande figuur geeft schematisch de interactie tussen de verschillende tabellen weer.
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Meelplaalsen

iMeelplaalsnummer)

Monsters

(Meelplaatsnummer, monstemummer)

Meetgegevens

(Monslemummer, meetwaarden)

• !
I
Methoden

Parameters

Eenheden

Figuur 1. Schematische voorstelling van de opbouw van de visdambank en de

interactie tussen de verschillende tabellen.

De eerste tabel waarin gegevens worden verzameld is een tabel met MEETPLAATSEN. Hierin

wordt de meetplaats weergegeven met een omschrijving van die meetplaats en een exacte

plaatsaanduiding ervan met Lambertcoördinaten. Elke meetplaats krijgt een willekeurig, maar

uniek nummer.

Een tweede tabel is een tabel met MONSTERS. Deze bevat bijkomende gegevens over de

meetplaats uit de eerste tabel; per meetplaats wordt hierin de datum van de staalname vermeld

samen met het meetplaatsnummer uit de eerste tabel. Aan deze monsters wordt een nieuw

nununer gegeven (monstemununer). Dit nummer is eveneens een willekeurig nummer zonder

betekenis, maar is uniek.

De derde tabel bevat de eigenlijke MEETGEGEVENS. Hierin wordt aan het monsternummer de

infonnatie opgehangen in verband met de visbestanden: parameternummer, meetwaarde,

eenheidsnununer, methodenummer en analyseteken. Ook wordt meer informatie gegeven (waar

mogelijk) betreffende de grootte en de waarde. Bijkomende informatie kan toegevoegd worden

in de kolom 'opmerkingen'.

Verder zijn er nog een aantal tabellen die meer uitleg geven over de gebruikte METHODE

(methode-omschrijving met methodenummer), PARAMETERS (vissoort, familie en

vissoortnummer) en de EENHEID (eenheid met eenheidsnummer).
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Hieruit wordt duidelijk dat al deze tabellen aan elkaar gekoppeld zijn. Alleen op deze wijze zijn

de gegevens van de visdatabank eompatibel met deze in de meetdatabank. Ook de

meetdatabank gebruikt deze 6 categorieën van gegevens. Zodoende is het eenvoudig om de

implementatie van de gegevens van de visdatabank in de meetdatabank door te voeren.

Voor meer informatie aangaande de opbouw van de databank wordt verwezen naar het

rapport 'Ontwerp van de Visdatabank en implementatie van historische en recente
gegevens' opgesteld door Verbiest H. et al. in oktober 1994 (IBW.Wb.V.R.94.û29).

3. De herkomst van de gegevens

De gegevens die in de visdatabank worden opgenomen zIJn afkomstig van versehillende

diensten, instellingen en verenigingen:

1. Het Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer via het uitvoeren van

visbestandsopnamen in het kader van haar opdraeht.

2. De Afdeling Bos en Groen via het registreren van vangstgegevens van de

hengelaar, het houden van hengelenquêtes (vangststatistiek), controle op de

herbepotingen, observaties bij vissterften en het uitvoeren van visbestandsopnamen.

3. De Provinciale Visserij commissies en het Centraal Comité van het Visserijfonds

via het promoten van onderzoek rond de visstand en het bijhouden van de gegevens

van de herbepotingen.

4. De Wetenschappelijke instellingen en universiteiten via het uitvoeren van

visbestandsopnamen.

5. Hengelverenigingen of overkoepelende hengelaarsorganisaties via het registreren

van hengelvangsten.

6. Andere verenigingen en instellingen kunnen informatie over de visstand

aanbrengen uit niet-openbare waters (bv. natuurverenigingen in reservaten).

4. Het verzamelen van de gegevens

Nieuwe gegevens moeten voortdurend aangevuld worden zodat de visdatabank aktueel blijft en

dat de volledigheid ervan kan gewaarborgd worden. Om het verzamelen van de gegevens voor

de visdatabank te vergemakkelijken en om zeker te zijn dat bij elke gebeurtenis

(visbestandsopname, sterfte, uitzetting, vangststatistiek) de nodige informatie wordt verzameld,

worden voor elke gebeurtenis fiches opgesteld. Hieronder worden de voorstellen voor de fiches

uitgewerkt (Bijlagen 1, 2, 3 en 4). Afspraken rond het invullen van deze fiehes door

representatieve informanten zal in de volgende maanden gebeuren.

Daar de nieuw verzamelde gegevens telkens moeten ingebracht worden in de visdatabank, moet

ook hieromtrent een regeling getroffen worden.
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4.1. Gegevens visbestandsopname

De gegevens van de visbestandsopnamen worden ingevuld op een standaardfiche die door

elkeen gemakkelijk te gebruiken is en die de nodige gegevens bevat om ze in te geven in de

visdatabank (Bijlage IA).

Wanneer recente en historische gegevens specifiek voor een bepaalde vissoort worden

opgevraagd om in de databank te kunnen inbrengen, kunnen andere fiches worden gebruikt

waarop ook de referentie van de bron wordt op venneld (Bijlage IB). Deze fiche werd reeds

rondgestuurd naar een aantal instellingen en instanties voor het verkrijgen van infonnatie rond

het voorkomen van de modderkruipers (bennpje, kleine modderkruiper en grote

modderkruiper).

Alle onderzoekers die infonnatie over de visstand in openbare wateren kunnen aanbrengen,

zullen verzocht worden deze fiches in te vullen. De ingevulde fiche wordt overgemaakt aan het

Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer die zogt voor het inbrengen van de gegevens in de

Visdatabank. In de toekomst kan gedacht worden aan het ingeven van de gegevens door andere

instanties.

4.2. Gegevens herbepoting

Voor de herbepotingdfiches werd een onderscheid gemaakt tussen twee fiches: de voorstel-fiche

(herbepotingsplan) en de verslag-fiche (herbepotingsverslag).

De voorstelfiche voor de herbepoting, die weergeeft wat men wil uitzetten en niet wat werkelijk

zal uitgezet worden, zijn verschillend voor de verschillende provincies, aangezien op deze fiches

de wateren waarin (bijna) jaarlijks pootvis uitgezet wordt venneld staan (Bijlagc 2A). Niet alle

vennelde waterlopen moeten bepoot worden, extra plaatsen kunnen worden toegevoegd! De

fiches worden overgemaakt aan het Visserijfonds, die ze doorsturen naar het !BW.

Het herbepotingsverslag geeft weer wat werkelijk uitgezet wordt. Dit is afhankelijk van de

hoeveelheden en vissoorten die dat jaar voor uitzetting beschikbaar zijn (Bijlage 2B). De

ingevulde fiche wordt door de Provinciale Visserijcommissies overgemaakt aan het

Visserijfonds, die ze ovennaakt aan het !BW.

4.3. Gegevens vissterfte

De gegevens van de vissterften worden ingevuld op cen standaardfiche die door elkeen

gemakkelijk te gebruiken is en die de nodige gegevens bevat om zc in te geven in de

visdatabank (Bijlage 3). De bedoeling is dat diegene die bevoegd is voor het opstellen van PV's

bij vissterfte (doorgaans de Afdeling bos en Groen) in het bezit is van deze fiches en die bij elke

vissterfte, hoe miniem ook, zo volledig mogelijk invult. De ingevulde fiche wordt overgemaakt

aan de Afdeling Bos en Groen en doorgestuurd naar de VMM en het !BW.
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4.4. Gegevens vangststatistiek

De gegevens van de vangststatistiek zijn gegevens afkomstig van hengelenquêtes uitgevoerd

door de bevoegde instantie (bijvoorbeeld boswachters van Bos en Groen). Om zoveel mogelijk

gegevens te verzamelen, zodat achteraf grondige analysen van de bekomen resultaten kunnen

uitgevoerd worden, werd voor de vangststatistieken een uitgebreide fiche opgesteld (Bijlage 4).

5. Deontologische code

Voor het verkrijgen van de gegevens van de verschillende instanties is het noodzakelijk een

deontologische code op te stellen. Deze code moet er toe bijdragen dat er geen misbruik

gemaakt wordt van de gegevens, niet door de beheerder van de visdatabank en niet door de

gebruiker ervan. Er word gewerkt aan een voorstel van een deontologische code die deze

problematiek moet aanpakken.

Ook de beheerder van de databank is onderhevig aan een aantal verplichtingen, alsook de

belanghebbende instanties zoals de Vlaamse Milieumaatschappij. Gezien het feit dat het

aanpassen van een aantal parametertabellen, het aanmaken van kaarten ed. alleen kan gebeuren

via de VMM is het belangrijk dat hierrond duidelijke afspraken worden gemaakt via een

protocol.

6. Het inbrengen van de gegevens in de visdatabank

Momenteel worden de verzamelde gegevens (alle fiches) samengebracht op het instituut voor

Bosbouw en Wildbeheer en hier door één persoon ingegeven. Deze werkwijze heeft als voordeel

dat slechts één individu met de databank hoeft te werken en dat hierdoor de uniformiteit kan

verzekerd worden. Ook zal tijd bespaard worden daar het dan om routinewerk gaat.

Voorgesteld wordt om vanaf heden minstens twee personen verantwoordelijk te stellen voor het

actueel houden van de visdatabank.

De databank zal uitsluitend vanop het IBW beheerd worden. De via de modem naar het !BW

doorgestuurde gegevens worden op hun correctheid gecontroleerd en worden pas dan verder

doorgestuurd naar de Server bij de Vlaamse Milieumaatschappij. Later kan voorzien worden in

een uitbreiding.

De verantwoordelijkheden voor de gegevens kunncn als volgt verdeeld worden:

- sterfte: Afdeling Bos en Groen, VMM

- vangststatistieken: Mdeling Bos en Groen, IBW

- herbepotingen: Afdeling Bos en Groen of Provinciale Visserijcommissies

- visbestandsopnamen: Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer en

onderzoeksinstellingen
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Het operationeel maken is echter nog afhankelijk van een aantal aspecten (waaronder ook

financiële). Daar de kosten voor de uitbreiding naar de verschillende provincies toe hoog

oplopen, konden in 1995 niet de nodige gelden worden vrijgemaakt. Het budget voor de

aankoop van de voorzieningen (hard- en software) is wenselijk op korte tennijn (liefst nog in

1996). De gebruiker en diegene die gegevens moet aanbrengen, moeten een minimale opleiding

krijgen. In 1996 zal getracht worden in dit opzicht te werken aan de gegevens van de

vangststatistiek, de vissterften en de herbepotingen.

7. Practische infonnatie over de visdatabank

De gegevens van de visdatabank zullen opgeslagen worden op de server (RS6000) van de

Vlaamse Milieumaatschappij, waarop ook de gegevens van de Meetdatabank zitten opgeslagen.

Heden zitten de gegevens echter nog op een reservemachine (testmachine). Het programma

gebruikt voor het opslaan van de gegevens is EXCEL.

De computer gebruikt op het !BW is van het merk PC-SYSTEMS SN en van het type AT

(80286 of 80386). De SN main board is van het type 486 DX-33 OPT!. Hij heeft een geheugen

van 640 Kb (niet uitgebreid), de geheugenkaart bedraagt 8 MB en de SN Floppy drive bedraagt

1.44MB. De totale Diskspace op de harde schijf bedraagt 173Mb.

De modem die erop aangesloten werd voor de communicatie met de Vlaamse

Milieumaatschappij is een MultiModemZDX fax modem van het type MT1932ZDX met een

snelheid van 19,200 bps.

De enige software die vereist is (in WINDOWS) voor het raadplegen van de visdatabank zijn:

EXCEL (opvragen van de gegevens) en ACCESS (ingeven van de gegevens).
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lIl. PROGAMMATUUR

1. Programmatuur: inbrengen van de gegevens

1.1. Inleiding

De opbouw van de visdatabank in verschillende tabellen, elk met een niet onaanzienlijk aantal

kolommen, laat niet toe de gegevens over de visbestanden op een vlotte manier in te geven: de

koppeling tussen de verschillende tabellen gebeurt via een code-nummer, gegevens worden

ingegeven met behulp van een cijfer-code, ... Daarom werd gedacht aan een progranuna dat de

indeling in tabellen en de cijfercodes verbergt en dat toelaat de gegevens op een

gebruiksvriendelijke manier in te geven. Het schrijven van de progranunatuur werd, na een

grondige analyse van de prijsoffertes, overgelaten aan de firma Network Solutions, die de

nodige ervaring met het opstellen van dergelijke progranuna's heeft.

Het progranuna wordt automatisch opgestart bij het aanklikken van de icoon Visdatabank in

het Windows opstartscherm. Vanaf het hoofdscherm van de visdatabank kan een keuze

gemaakt worden tussen de verschillende opties (figuur 2):

- Invoeren van de gegevens

- Versturen naar VMM

- Parametertabellen.

Deze keuzes kunnen eveneens gemaakt worden via de opties op de menubalk:

- Bestand: Printerinstelling

Msluiten

- Beheer: Invoeren van de gegevens

Versturen naar VMM

- Parameters: Vissoorten

Families

Methoden

Eenheden

Voorkomen

Gemeente

COl-nummers

Parametertabellen herladen

Meetplaatsen

Referenties

- ?: Hulp-programma
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Figuur 2. Hoofdschenn van de visdatabank bij de programmatuur voor het gebruiksvriendelijk maken van het

inbrengen van de gegevens.

1.2. Invoeren van de gegevens

1.2.1. Monsterbeheer

Wanneer in het hoofdschenn de optie 'Invoeren van de gegevens' wordt gekozen, wordt

automatisch overgegaan naar een volgend scherm: 'Toevoegen van de monsters '. Dit scherm

geeft een overzicht van de reeds ingevoerde monsters.

Het monster is een meetplaats (waterloop, meer, vijver, ...) met een uitgebreide omschrijving

van de meetplaats en een weergave van de herkomst (referentie) van de gegevens.
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Figuur 3. Schenn met monsterbestmld uit de visdatabank

De lijst van monsters die op het scherm verschijnt zijn de nieuwe ingevoerde monstergegevens

die nog niet naar de Vlaamse Milieumaatschappij zijn doorgestuurd. Na het doorsturen van de

gegevens is deze tabel leeg en kan men van vooraf aan beginnen met het aanvullen van nieuwe

gegevens.

Voor het inbrengen van een nieuwe meetplaats wordt 'nieuw' geselecteerd op dit scherm.

Volgend scherm verschijnt:

Figuur 4. Schenn voor het invoeren van de monstergegevens in de visdatabank.
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Bij het invoeren van de naam van de waterloop kan een keuze gemaakt worden uit de reeds

bestaande meetplaatsenlijst of kan een nieuwe waterloop aan de lijst toegevoegd worden.

Vooraleer een nieuwe plaats wordt toegevoegd, moet nagegaan worden of de staahlanleplaats

nog niet eerder werd omschreven.

Hiervoor typt men de eerste letter{s) van de waterloop in de daarvoor voorziene mimte. Door te

klikken op de pijl naast deze ruimte wordt de lijst zichtbaar. Staat de bewuste waterloop in de

lijst, dan moet nagegaan worden of zowel COl-nummer als Lambert-coördinaat voor de

onderzochte plaats overeenkomen met de plaatsomschrijving in de lijst. Is dit het geval, dan

wordt deze meetplaats geselecteerd door hierop te klikken en worden de gegevens van de

meetplaats automatisch ingevuld op het scherm.

Staat de bewuste naam niet in de lijst of komen de Lambert-coördinaten en/of COl-nummer

niet overeen, dan moet een nieuwe meelplaats aan de lijst toegevoegd worden.

Wanneer de keuze 'Nieuw' wordt aangeklikt, verschijnt volgend scherm:

Figuur 5. Schenn uit de programmatuur voor het gebruiksvriendelijk ingeven van de gegevens in de visdatabank.

wannnee nieuwe meetplnatscn kUlUlcn worden toegevoegd.
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Van een nieuwe meetplaats moeten de volgende gegevens opgenomen worden:

- Waterloop = naam van het betreffende water. Deze kan geselecteerd worden uit

een reeds bestaande lijst of kan nieuw ingevoerd worden.

- Oppervlakte =oppervlakte van het gehele water. De oppervlakte moet niet

verplicht ingegeven worden.

- Gemeente =de gemeente waar de staalname plaatsvond. Deze kan geselecteerd

worden uit een reeds bestaande lijst (NIS) ofkan nieuw ingevoerd worden. De

gemeente moet niet verplicht ingevuld worden.

- COl-nummer = de AWP-codering zoals gebruikt bij de Vlaamse

Milieumaatschappij . Deze moet geselecteerd worden uit de reeds bestaande lijst.

Dit kan door te klikken op de pijl naast de voorziene invulruimte. Indien het water

geen COl-nummer heeft, kan de optie 000/00000 (geen COI-nununer) gekozen

worden. Het COl-nummer moet verplicht ingevoerd worden.

- Lambert-coördinaten X en Y = de Lambert-coördinaten moeten niet verplicht

ingegeven worden.

Walmeer alle nodige gegevens voor het invullen van dit scherm zijn ingegeven moeten de

gegevens gevalideerd worden. Na het valideren verschijnt terug het eerste scherm: 'Monster

toevoegen', waarbij een automatische invulling gebeurt van de reeds in het vorige schenn

ingevulde gegevens.

Figuur 6. Schenn voor het invoeren van de monstergegevens in de visdatabank reeds gedeeltelijk ingevuld.
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Verder moet in dit scherm nog de referentie verplicht ingevuld worden:

- Auteur(s) el/ jaartal in de eerste kader;

- Titel, brol/, publicatie, volgl/ummer e1I aal/tal pagil/{l's in de onderste kader.

Vooraleer gevalideerd kan worden, moet nog de datum van de staalname worden ingevoerd. [n

de ruimte voorzien voor het invullen van de datum, wordt echter automatisch de datum van

ingave van de gegevens geregistreerd. Indien de datum van de staahmme verschillend is van

deze van de ingave van de gegevens moet de datum gewijzigd worden.

Na validatie verschijnt opnieuw het overzicht van de reeds ingevoerde monsters (figuur 3). Dit

scherm laat toe over te gaan naar het invoeren van de eigenlijke meetgegevens.

1.2.2. Meetgegevens

Wanneer op het overzichtsscherm van de monsters (figuur 3) de optie 'Meetgegevens' wordt

geselecteerd, wordt overgeschakeld naar een nieuw scherm: 'Microsoft Access: Meetgegevens

van de monsters' (figuur 7).

Figuur 7. Overzichtsschenn bij het invoeren van meetgegevens in de visdataballk.
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Door 'Toevoegen' te selecteren op voorgaand scherm wordt er overgeschakeld naar een nieuw

scherm.

Figuur 8. Schelm voor het toevoegen van nieuwe meetgegevens in de visdatabank.

Bij het toevoegen van nieuwe gegevens gaat men als volgt te werk:

- klik op de pijl naast de invulruimte voor 'Vissoort'.

Hierdoor verschijnt de parameterlijst van vissoorten.

Selecteer uit deze lijst de gewenste (gevangen) vissoort.

Hetzeijile geldt voor de 'Methode'.

- vul het 'Resultaat' in in de hiervoor voorziene l'1Iimte.

Hiermee wordt alleen de ciJferwaarde bedoeld. De eenheid

wordt in de volgende invull'1limte ingevuld.

- klik op de pijl naast de invlllrllimte 'Eenheid' en selecteer de

gewenste eenheid.

- de invlllrllimte voor 'Teken' wordt automatisch ingevuld met

~. Indien een ander teken verkozen wordt «,», kan dit door

op de pijl naast de invu/ruimte te klikken en het juiste teken te

selecteren.

- Hetzelfde geldt voor de 'Grootte' en het 'Voorkomen'.

- De waarde kan als cijftrwaarde ingegeven worden (geen teken).

- de invulruimte voor 'Opmerkingen' wordt automatisch

ingevuld met 'Geen'. Indien een andere tekst verkozen wordt, kan

dit door op de voorziene ruimte deze tekst in te typen.

- Valideer de ingegeven waarden.
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Op deze manier kunnen alle gegevens één voor één voor een bepaald monster (bepaalde

meetplaats) ingevuld worden. Voordeel bij dit schelm is dat voor eenzelfde monster de

methode, het voorkomen en de opmerkingen, na ze één maal te hebben ingevuld, idem blijven

voor eenzelfde meetplaats en dus niet telkens opnieuw moeten ingegeven worden. Ze kulmen

natuurlijk wel, indien nodig, gewijzigd worden.

Door te valideren wordt het gegeven in de overzichtslijst geplaatst die alle gegevens voor een

bepaald monster (plaats, datum, referentie) verzameld (figuur 9).

lectrovisseri 0.465 kg geen

,."

leclrovisseri aantal geen ~V~Sko

i1!
:;\1

leclrovisseri 0.005 kg geen g&Wko 1::'1;

I"·"i]
11'

~~!:
lectrovisseri aantal d·W· p:~igeen 800 ka i-i;ll

Fl

Figuur 9. Overzichtsscl1enn bij het invoeren van meetgegevens in de visdatabank. gedeeltelijk ingevuld.

1.3. Verwijderen van een monster

Deze optie wordt gebruikt voor het definitief afschrijven van een bestaand monster en alle

hieraan verbonden meetgegevens. Hiervoor gaat men als volgt te werk:

- ga naar het overzichtsscherm van de monsters (figuur 3).

- selecteer het te verwijderen monster.

- selecteer de fimctie 'Verwijderen'.

- automatisch verschijnt het invoerscherm voor de

monstergegevens (figuur 4).

- Valideer.

- De boodschap 'Wilt u werkelijk dit monster verwijderen'

verschijnt (figuur JO).

- Door op OK te klikken wordt de verwijdering doorgevoerd.
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Figuur 10. Schenn voor het verwijderen van monstergegevens.

Realiseer U dat door het venvijderen van een monster hiermee ook alle achterliggende

informatie betreffende de visstand op die plaats (meetgegevens) ook verdwijnt.

1.4. Verwijderen van een meetgegeven

Deze optie wordt gebruikt voor het deftnitief afschrijven van een bestaand meetgegeven.

Hiervoor gaat men als volgt te werk:

- ga naar het overzichtsscherm van de meetgegevens (figuur

9).

- selecteer het te verwijderen meetgegeven.

- selecteer de fimctie 'Verwijderen '.

- automatisch verschijnt het invoerscherm voor de meetgegevens

(figuur 8).

- Door op 'Valideren' te klikken wordt de verwijdering

doorgevoerd.
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1.5. Wijzigen van de gegevens

Wanneer een gegeven fout werd ingegeven, moet dit gegeven niet noodzakelijk verwijderd

worden. Indien de fout niet fundamenteel is, kan het wijzigen van het gegeven volstaan. Zowel

mqnsters als meetgegevens kunnen gewijzigd worden. Hiervoor selecteert men de functie

'wijzigen' op het scherm. Er verschijnt dan het reeds ingevude scherm (figuur 8 voor de

meetgegevens en figuur 5 en 6 voor de monstergegevens) waarop de wijzigingen kunnen

worden doorgevoerd. Na wijziging is valideren noodzakelijk om het gewenste resultaat te

bekomen.

1.6. Parametertabellen

Verschillende parametertabellen zijn in de visdatabank opgenomen. Een aantal van deze

tabellen zijn vaste waarden, een aantal tabellen wijzigen voortdurend.

- tabel vissoorten: deze tabel is een constante tabel. Ze kan alleen gewijzigd worden

door het personeel van de Vlaamse Milieumaatschappij die belast is met de visdatabank en op

aangeven van het Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer. Het is evident dat aanvullingen aan

deze tabel niet veelvuldig zullen plaatsvinden.

- tabel visfamilies: deze tabel is evenals de tabel van de vissoorten een constante tabel. Ze kan

alleen gewijzigd worden door het personeel van de Vlaamse Milieumaatschappij die belast is

met de visdatabank en op aangeven van het Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer. Het

spreekt vanzelf dat aanvullingen aan deze tabel alleen maar zullen plaatsvinden indien

wijzigingen werden doorgevoerd aan de tabel met de vissoorten.

- tabel methoden: Ook deze tabel is een quasi constante tabel. Ze kan alleen gewijzigd

worden door het personeel van de Vlaamse Milieumaatschappij die belast is met de

visdatabank en op aangeven van het Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer.

- tabel eenheid: Ook deze tabel is een quasi constante tabel. Ze kan alleen gewijzigd

worden door het personeel van de Vlaamse Milieumaatschappij die belast is met de

visdatabank en op aangeven van het Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer.

- tabel voorkomen: Ook deze tabel is een quasi constante tabel. Ze kan alleen gewijzigd

worden door het personeel van de Vlaamse Milieumaatschappij die belast is met de

visdatabank en op aangeven van het Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer.

- tabel gemeenten: deze tabel is gebaseerd op de tabel met NIS-code zoals gebruikt bij de

Vlaamse Milieumaatschappij en wordt niet gewijzigd.

- tabel COl-nummers: deze tabel is gebaseerd op de tabel met COl-code zoals gebruikt bij de

Vlaanlse Milieumaatschappij en wordt niet ge\vijzigd.

- tabel meetplaatsen: deze tabel wijzigt voortdurend. Nieuwe meetplaatsen worden

voortdurend aangevuld.

- tabel referenties: deze tabel wijzigt voortdurend. Nieuwe referenties worden voortdurend

aangevuld.
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Wanneer bij de Vlaamse Milieumaatschappij, op aanraden van het Instistuut voor Bosbouw en

Wildbeheer, wijzigingen aan de parametertabellen werden doorgevoerd, dan kunnen die tabellen

op een eenvoudige manier naar het IBW worden overgehaald: selecteer 'Parametertabellen' op

het hoofdscherm en daarna 'parametertabellen herladen' in de lijst van de verschillende

parametertabellen. Het herladen gebeurt automatisch.

1.7. Versturen van de gegevens naar de Vlaamse Miliewnaatschappij

Wanneer alle gegevens in de visdatabank zijn ingegeven, moeten ze doorgestuurd worden naar

de server (RS6000) van de Vlaamse Milieumaatschappij, waar de gegevens zullen opgelagen

worden. Hiervoor selecteert men 'versturen naar VMM op het hoofdscherm. Nadat de modem

wordt aangeschakeld om de connectie met VMM te kunnen leggen, gebeurt het versturen

automatisch. Ook het omzetten van de in de programmatuur van de databank gebruikte

configuratie naar de configuratie van de tabellen op de server gebeurt automatisch.

De verstuurde informatie (monsters en meetgegevens) zal niet meer beschikbaar zijn voor de

visdatabanktoepassing voor het invoeren van de gegevens. Wel kan vanaf het versturen van de

gegevens de verstuurde informatie opgevraagd worden via de visdatabanktoepassing voor het

opvragen van de gegevens.

1.8. Help-programma

De toepassing is voorzien van een help-programma dat uitleg geeft bij de mogelijke problemen

die zich kunnen voordoen bij het gebruik van het programma.
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2. Programmatuur: Opvragen van de gegevens

2.1. Inleiding

De opbouw van de visdatabank in verschillende tabellen, elk met een niet onaanzienlijk aantal

kolommen, laat niet toe de gegevens over de visbestanden op een vlotte manier op te vragen: de

koppeling tussen de verschillende tabellen gebeurt via een code-nummer, gegevens worden

ingegeven met behulp van een cijfercode, ... Toch kunnen de gegevens opgeslagen op de server

van de Vlaamse Milieumaatschappij op het Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer op een

gebruiksvriendelijke manier opgevraagd worden. Het schrijven van die programmatuur

gebeurde door de finna TechGnosis, die de nodige ervaring met het opstellen van dergelijke

programma's heeft.

2.2. Opvragen van de gegevens

Het progranuna voor het opvragen van de gegevens werd in navolging van de rapporten

opgesteld voor het opvragen van de gegevens van de meetdatabank (VMM) opgesteld in

EXCEL.

Hieronder wordt een overzicht gegeven van de mogelijkheden en de werkbaarheid van het

progranuna. De gegevens kunnen vanuit verschillende vertrekpunten worden opgevraagd:

vanuit de meetplaats (meetplaats met meetplaatsnummer afhankelijk van de gebruikte methode,

meetplaats met COl-nummer voor evolutie van een bepaalde parameter op de waterloop),

vanuit de vissoort en vanuit de referentie.

2.2.1. Werkwijze: Opvragen van de resultaten via de meetplaats

Een eerste mogelijkheid voor het opvragen van de gegevens is vertrekkende van de meetplaats.

Uit de lijst selecteer je een meetplaats waarvan je de gegevens wil kennen. De nummers achter

de meetplaats wijzen op de gebruikte methode voor het verzamelen van de gegevens:

herbepoting, sterfte, visbestandsopname, vangststatistiek.

- I tot 1000: Herbepoting

I tot 200: Vlaams-Brabant

201 tot 400: Oost-Vlaanderen

40 I tot 600: Limburg

601 tot 800: West-Vlaanderen

801 tot 1000: Antwerpen

- 100 I tot 4000: Vangststatistiek

- 400 I tot 6000: Visbestandsopname

- 600 I tot 9000: Sterfte.
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Figuur 11. Scheml voor het opvragen van de gegevens van de visdatabank vertrekkende van de meetplaats.

Voor het opvragen van de gegevens uit de visdatabank vertrekkende van de meetplaats ga je als

volgt te werk:

- Selecteer één ofmeerder meetplaatsen (alle meetplaatsen kan

ook via deze optie aan te kruisen boven de lijst van de

meetplaatsen) uit de meetplaatsenlijst;

- selecteer vervolgens één ofmeerdere methoden (alle

methoden kan ook via deze optie aan te kruisen boven de lijst

van de meetplaatsen) uit de lijst met methoden;

- selecteer tenslotte een vissoort ofmeerdere vissoorten (alle

vissoorten kan via aankruisen van deze optie boven de liJ:~t

van vissoorten) uit de lijst met visoorten;

- baken de periode afwaarbinnen de gegevens gewenst zijn;

- bepaal de uitgebreidheid van je gegevens via 'Details

meetgegevens overhalen'. Hoe uitgebreider het rapport, hoe

langer het duurt om te gegevens over te halen;

- selecteer 'Rapport'.
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De knop 'herlaad' is een functie die toelaat de op te halen gegevens aan te vullen met de

recentste gegevens.

Een nadeel van deze manier van opvragen van gegevens is de cijfercombinatie achter elke

waterloop. Zoals eerder vermeld verwijst die naar de methode die aan elk gegeven verbonden is.

Dit betekent ook dat de selectie van een waterloop beperkt wordt tot een welbepaalde plaats op

de waterloop waarvoor die welbepaalde staalname gebeurde. Op deze manier wordt géén beeld

van de gehele waterloop verkregen, maar slechts van een welbepaaId punt op die waterloop.

Voorbeeld:
Kanaal Leuven-Dijle - 5: Kanaal Leuven-Dijle venvijst uiteraard naar
het kanaal Leuven-Dijle. De cijfenvaarde achter de waterloopnaam
venvijst echter naar een welbepaald punt op de waterloop. Achter
deze waterloopnaam met cijfercombinatie schuilen dus alleen de
meetgegevens voor dat welbepaald punt (5) en niet van de andere
punten waarvoor meetwaarden van het kanaal Leuven-Dijle
beschikbaar zijn (zoals bijvoorbeeld Kanaal Leuven-Dijle - 6 en
kanaal Leuven-Dijle - 7).

2.2.2. Werkwijze: Opvragen van de resultaten via de vissoort

Een tweede mogelijkheid voor het opvragen van gegevens uit de visdatabank is vertrekkende

van de vissoort (figuur 12). Hierbij wordt dezelfde werkwijze als bij het opvragen van gegevens

via de meetplaats gehanteerd:

- selecteer een vissoort uit de liJ:~t van vissoorten die je

aangeboden krijgt. Meer dan één vissoort ofzelfs alle

vissoorten kunnen opgevraagd worden;

- selecteer een methode uit de lijst met methodes die je

aangeboden krijgt;

- selecteer tenslotte een meetplaats waarvan je de informatie

wil kennen. Je kan opteren voor één ofmeerdere meetplaatsen

ofzelfs voor alle meetplaatsen;

- bepaal de periode waarover je de gegevens wil kennen. Deze

kan variëren van 1965 tot heden;

- bepaal hoeveel informatie je in je rapport wil krijgen door

wel ofniet aan te knlisen:

* 'gegevens sommeren' (maakt een som van de individuele

gegevens in het rapport en geeft eveneens de individuele

gegevens weer)

* 'details meetgegevens ophalen' (geeft meer details

aangaande de meetplaats en de referentie van de

opgevraagde gegevens)

- selecteer 'Rapport'.
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Figuur 12. Scherm voor het opvragen van de gegevens van de visdatabank vertrekkende van de vissoort.

2.2.3. Werkwijze: Opvragen van de resultaten via de waterloopnaam

Om het probleem van het opvragen van informatie via de waterloopnaam (meetplaats) dat zich

voordoet (zie vroeger) te kunnen omzeilen wordt een tweede methode uitgewerkt voor het

opvragen van gegevens uit de visdatabank via deze weg. Hiervoor ga je als volgt te werk:

- typ een stuk van de waterloopnaam ofde volledige

waterloopnaam waarvan je de informatie wil kennen in de

hiervoor voorziene ruimte;

- selecteer 'Search '. Hierbij wordt dan gezocht in de

volledige lijst van waterlopen naar de gevraagde

waterloopnaam. Verschillende waterlopen met dezelfde naam

worden dan in de daaronder voorziene ruimte afgebeeld. De

juiste waterloop kan aan de hand van het COl-nummer

geselecteerd worden.

- selecteer uit de waterloopnamen uil de aan de hand van de

selectie gevormde lijst;

- bepaal de tijdspanne waarover je je gegevens wil bekomen;

- druk op 'Rapport'.
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Figuur 13. Schenn voor het opvragen van de gegevens van de visdatabank vertrekkende van de

waterlOopl18UIn (evolutie van een parameter op een waterloop).

Door gegevens op te vragen via deze weg, kan de evolutie van een visstand langsheen de loop

van de waterloop worden opgevolgd. De verschillende bemonsterde plaatsen, via de

verschillende methoden worden hier samengebracht in één rapport.

2.2.4. Werkwijze: Opvragen van de resultaten via de referentie

Een laatste mogelijkheid om gegevens van de visdatabank op te vragen is via de referentie. De

referentie is opgebouwd uit twee delen. In een eerste deel worden auteur(s) en jaartal vermeld;

in een tweede deel worden titel, bron, publicatie, volumenummer en pagina's vermeld. Het

opvragen via deze weg vertrekt vanaf het jaartal, de auteur(s) en de referentie (dat het volledige

tweede deel van de titel beslaat).

!! Referentiebevraglllg

Jaar

Auteur

Referentie 1 _

en: 1 _Metingen tussen:

~.'... ,I.,.
!:f:h1

lV:·
i'ij

-:=:::::===------;====:::;-:::::--.==~

Cancel I I Rapport

Figuur 14. Schenu voor het opvragen Vlil de gegevens van de visdatabank vertrekkende van de

waterloopnamn (evolutie van een parameter op een waterloop).
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Voor het opvragen van informatie via deze weg gaat men als volgt tewerk:

- typ het jaartal waarvoor je de informatie wil achterhalen;

- typ eventueel de naam van één van de auteurs, een gedeelte

van de naam ervan oftyp ze allemaal;

- typ eventueel een gedeelte van de titel van het werk

waarover je informatie wil bekomen;

- selecteer 'Search';

- bepaal de periode waarbinnen je de vis-gegevens binnen de

referentie wil overhalen;

- selecteer uil de afgebeelde lijst van mogelijke publicaties die

publicatie die aan je vraag beantwoordt;

- selecteer vervolgens 'Rapport'.

2.3. De rappolten

De verschillende opvragingsmogelijkheden geven elk een eigen, maar vrij gelijkaardig rapport.

In de rapporten wordt zoveel mogelijk informatie gegeven over de meetplaats en worden zoveel

mogelijk van de op de server opgeslagen gegevens weergegeven. Afhankelijk van de gevraagde

infonnatie en naar eigen willekeur zal de informatie diepgaand zijn of niet.

Rapport: Opvragen van de resultaten via de meetplaats

0

VLAAMSE MILIEUMAATSCHAPPIJ

A. Van De Maelestraat 96 9320 Erembodegem

Tel Helpdesk: 053172.62.62.

·'.·.;:,'!:l,:j"'Jf ~~!Pla~'! ~~ná~I~L"\N~~;t;>iji~ii!I!!iI1 'if lr:i, , i;·I.~H .:il:":i~11I- '<0;;"'0"'''' -ol' lp, " I
I ' : ,Methqd~; ~~r!?é:potioo~gegev~n$ '" ' :""

VlSsoortl PaHng T ".f,.C

14102J46 31/12195 • ,":' " " .
:c

Periode:

Datum --~ Meelplaats i VissOO(t ; ~ethode j Resultaat i Eenheid;

,

"

Figuur 15. Rapport voor het opvragen van gegevens uit de visdatabank vetrekkende vun de meetpinats

(eerste deel).
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Via het aanklikken van de + rechts bovenaan in het rapport verschijnt meer uitgebreide

informatie over de meetplaats en de referentie.

Figuur 16. Rapport voor het opvragen van gegevens uit de visdatahank vetrekkende van de meetplaats

(eerste deel). Referentie 1 = auteur en jaartal, referentie 2 = omschrijving van het rapport.

Rapport: Opvragen van de resultaten via de vissoort

Het opvragen van informatie vertrekkende van de vissoort levert ongeveer hetzelfde rapport dan

voor het opvragen via de meetplaats.

[']

VLAAMSE MtLlEUMAATSCHAPPIJ

A. Van De Maelestraat 96 9320 Erembodegem

Tel. Helpdesk: 053/72.62.62.

Figuur 17. Rapport voor het opvragen van gegevens uit de visdatnbank vetrekkcnde van de vissoort

(eersle deel).
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Figuur 18. Rapport voor het opvragen van gegevens uit de visdatabank vetrekkende van de vissoort

(tweede deel). Referentie 1 := auteur en jaartal, referentie 2 := omschrijving van het rapport.

De bijkomende informatie voor opvragen via vissoort is dus uitgebreider dan voor opvragen via

meetplaats. Dit mag in de toekomst nog worden aangepast: de informatie opgevraagd via

meetplaats is even belangrijk als via vissoort en mag dus dezelfde uitgebreide informatie

bevatten.

Rapport: Opvragen van de resultaten via de waterloopnaam (evolutie van een
parameter)

Het rapport voor het opvragen van gegevens vertrekkende van de waterloopnaanl (om de

evolutie van een parameter te kmmen volgen over de lengte van de waterloop) is identiek aan

het rapport voor het opvragen van de gegevens vertrekkende van de vissoorl.

Rapport: Opvragen van de resultaten via de referentie

Het rapport voor het opvragen van de gegevens van de visdatabank vertrekkende van de

referentie is ongeveer identiek aan het rapport voor het opvragen van de gegevens vertrekkende

van de vissoorl.
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2.4. Aanmaak van kaarten en verdere invoering van gegevens

Voor de aanmaak van de verspreidingskaarten moet heden beroep gedaan worden op de

bereidwillige medewerking van de Vlaamse Milieumaatschappij. Aangezien deze mensen ook

met andere projecten belast zijn, werd de kaartaanrnaak voor de visdatabank op de lange baan

geschoven.

Door het lange aanslepen ook van aanpassingen aan de programmatuur (niet werken van de

modern en een aantal andere kleine problemen) konden nieuw ingegeven gegevens niet tijdig

naar de Vlaamse Milienrnaatschappij doorgestnurd worden en konden zelfs een aantal gegevens

niet tijdig worden ingegeven. Ook hierdoor werd de aanmaak van kaarten met de meest recente

gegevens verlaat en konden alleen een aantal type-kaarten (zonder recente gegevens) worden

opgemaakt. Wel zijn een aantal kaarten aangemaakt met een zeer beperkte weergave van de

informatie.

Een reeks gegevens werden ingevoerd in de visdatabank. Het gaat voornamelijk om gegevens in

rapportvorm. Een literatnurlijst gaat in bijlage (Bijlage 5).
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IV. VERDERE PLANNING

Voor het in werking stellen van de visdatabank zijn een aantal programma's geschreven die de

gebruiksvriendelijkheid van de visdatabank bevorderen. Daarmee is de visdatabank natuurlijk

nog geen gebruiksobject geworden voor Jan met de pet. Vooraleer het zover komt zullen nog

een aantal stappen ondernomen moeten worden:

De verbinding met de Vlaamse Milieumaatschappij moet volledig op punt staan:

Tijdens de proeven die gedaan werden om de programmatuur te testen kwam het meermaals

voor dat de verbinding met de server van de Vlaamse Milieumaatschappij niet kon gelegd

worden via de modem. Verschillende redenen lagen hieraan ten grondslag: totale check-up bij

VMM, wijzigingen doorgevoerd aan de vormgeving van de meetdatabank zodat de configuratie

tussen de twee databanken niet meer identiek was, problemen met de programmatuur, ...

Hierrond dienen duidelijke afspraken gemaakt te worden met de Vlaamse Milieumaatschappij,

teneinde dergelijke moeilijkheden in de toekomst zoveel mogelijk te vermijden.

Bij het opvragen van de gegevens loopt het programma meermaals vast:

Bij het werken met het programma voor het opvagen van de gegevens worden meermaals

foutboodschappen (error-code) gesignaleerd. Waarschijnlijk heeft dit te maken met een aantal

knelpunten in het programma én met knelpunten bij de Vlaamse Milieumaatschappij van

allerlei aard. Ook hier moet naar oplossingen gezocht worden.

Aanvullen van de meetplaatsenlijst:

Het rapport voor het opvragen van gegevens uit de visdatabank via de waterloop, waarbij de

mogelijkheid wordt geboden om een parameter (vissoort) te volgen over de lengte van de

waterloop, is gebaseerd op het COl-nummer van de waterloop. Opdat dit rapport optimaal zou

kunnen functioneren is het noodzakelijk dat in de meetplaatsenlijst alle meetplaatsen, indien

mogelijk, worden aangevuld met een COl-nummer. Aangezien dit rapport vrij recent is, en voor

de vorige rapporten het COl-nummer niet noodzakelijk was, is de lijst van COl-nummers bij de

waterloopnaam dan ook alles behalve volledig.

Uitbouwen van de visdatabank met een GIS-svsteem:

Tot nog toe kon het Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer voor de aamnaak van kaarten steeds

terecht bij de Vlaamse Milieumaatschappij . De problematiek rond het kaartmateriaal werd

echter al eerder geschetst. Men moet zich hierbij ook realiseren dat het voor de VMM
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onmogelijk is om het !BW van àl hun kaartmateriaalvoor de visdatabank te blijven voorzien.

Wil men deze problemen omzeilen dan moet gedacht worden aan het uitbouwen van een eigen

GIS-systeem. Alleen op deze manier kan het aanmaken van kaarten op termijn op een vlotte en

goed werkbare manier gebeuren.

Uitbouw van de databank met een eigen server op het IBW:

De weg die de informatie moet afleggen naar VMM en terug naar het !BW, de uitbouw van dit

systeem met modem ed. is zeer omslachtig. Wanneer het !BW zélf een server zou installeren

zouden een groot aantal van de problemen, in de eerste plaats communicatieproblemen,

opgelost kunnen worden en zijn er ook hel wat meer mogelijkheden qua programmatuur, qua

communicatie, qua aanmaak van kaarten, ...

Uitbouw van de visdatabank naar de verschillende provincies:

Zoals voorzien voor 1995, maar door budgettaire tekorten op de lange baan geschoven, is het

de bedoeling dat de visdatabank uitgebreid wordt naar de verschillende provincies. Gegevens

verzameld door de verschillende provincies kunnen dan rechtstreeks op de provincie zelf

ingegeven worden. De gegevens worden verstuurd naar het !BW waar ze na het nakijken

doorgestuurd worden naar de server van de Vlaamse Milieumaatschappij. Deze uitbouw zal

slechts gebeuren als het systeem centraal perfect draait en in de provincies personeel

beschikbaar is. ,.
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BIJLAGEN



Datum:

Provincie:

Meetplaats:

Coördinaat X: .

Bemonsteringsmethode:

Visbestandsopname-fiche

Coördinaat Y: .

Vissoort Densiteit kg Densiteit kgl100m Densiteit aantal Densiteit aantal11 OOm Voorkomen

5!
~.

s;
~....
>

:;.
i,::



Bij het invullen van de fiche is het aangewezen volgende richtlijnen te volgen:

I. De datum is de dag van de visbestandsopname. Wordt over meerdere dagen gevist, dan

worden de data voor deze dagen weergegeven.

2. Met de meetplaats wordt de naam van de waterloop of afgeloten water bedoeld.

3. De coördinaten zijn Lambertcoördinaten. Deze worden tot drie cijfers na de komma

opgescbreven.

4. De bemonsteringsmethode is de methode die gebruikt wordt voor de visbestandsopname.

Wordt er gesleept, dan wordt de afstand weergegeven waarover gesleept werd.

Kies voor de weergave van de bemonsteringsmethode op de fiche één of meerdere van de

volgende methoden:

- eleetrovisserij

- fuikvisserij

- sleepnetvisserij

- kieuwnetvisserij

- drooglegging

- absolute vangst

- volledige afvissing

5. Met voorkomen wordt de mogelijkheid tot reproductie voor de beviste soorten bedoeld.



Fiche Visbestandsopname

Meetplaats Gemeente Coördinaat X Coördinaat Y Datum Vissoort Methode Waarde Eenheid Opmerkingen Rel

.

Provincie: . Visdatabank IBW

t:=
c::-.,
""......
t:=



Bij het invullen van de fiches is het aangewezen volgende richtlijnen te volgen:

I. De coördinaten zijn Lambert-coördinaten en worden tot drie cijfers na de komma opgeschreven

2. De datum is de dag van de visbestandsopname

3. De methode is de methode die gebruikt wordt voor de visbestandsopname. Het noteren hiervan gebeurt met

behulp van één of een combinatie van volgende symbolen:
E ~ Electrovisserij
F ~ Fuikvisserij
S = Sicepnetvisserij
K = Kieuwnetvisserij
D ~ Drooglegging
A~ Absolute vangst
V= Volledige afVissing
L = Depletiemethode van De Lury }
C ~ Tweevangstmethode van Seber en Le Cren Bij eventuele berekening Iha
P = Merk en terngvangstmethode volgens Robson en Regier

4. De eenheid is één van de volgende eenheden:
aantal
kg
aantal/ha
kg/ha
aanlalllOOm beviste strook
kg/lOOm beviste strook
aanlallmanlhengC!uur
kg/manlhengeluur

5. De kolom van de referenties wordt benut voor het invullen van een nummer. De verdere omschrijving

(referentie) kan in onderstaande tabel gebeuren. In de kolom Nummer Tabel wordt gerefereerd naar het

nummer dat gebruikt wordt in de fiche.

Nummer Auteur(s) Jaartal Rapport'Publicatie

Tabel



Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap
Administratie Leefmilieu en Infrastructuur

VISSERIJFONDS

HERBEPOTINGSPLAN
VLAAMS-BRABANT

Jaar .

Gezonden aan de Voorzitter van het Visserijfonds,
De Voorzitter van de Provinciale Visserijcommissie van Vlaams-Brabant

Nagezien en Goedgekeurd,

Brussel, .

De Voorl.itler van het Centenal Comité.

Bijlage 2A



Vissoort IBfankvoorn IlRietvoom IVflnde Izeelt ~Z;;:; lisaars IIsnoek Ilpafing ~Beekforef II~~~~ ~::-mUAndere

Len eklasse 16812110il171 >17 I! 6812110il171 >17 116812110il171 >17 115810 110il201 >18 118815110ilz51168151 >13 1115ilzolzoà30130il4511glasaadl0il25125è4ol! 6è15 112èn122è301c::::::::Jc::::::::J1 c::::::::J
UJtzetplaats I kg I kg I kg 11 kg 1 kg 1 kg 11 kg 1 kg ! kg 11 kg 1 kg 1 kg 11 kg 1 kg IJ kg 1 kg IJ aanlal 1 aantal laanlal I! kg 1 kg 1 kg 11 kg I kg 1 kg 1[i][i]1 kg 'kg I~
81. Meer van Weerde (Weerde-Zemsl)

82. Meer van Rotselaar
83, V, ers van Vossem (Tervuren)

84. VI ers IJsse (Groenendaa~Hoeitaart)

85. Kanaal Leuven-Di'le (SchIpJaken)

86. Kanaal Leuven-Dijle (8oortmeerbeek)

87, Kanaal Leuven-Di~e (K!lmpenhout)

88, Kanaal Leuven-Dipe (VVijgmaal)

89. Kanaai Brusse~RUDel (ViNoorde)

810. Kanaal8russe~Rupel (Vilvoorde Insteekdok)

811. Kanaal 8russe~Rupel (Humbeek)

812. Kanaal Brusse~Rupel (Kapelle op den 80s)

813. Kanaal Br\Jsse~CharleroJ (lo~)

814. Kanaal8russe~Charlerol (Builinge)

815. Kanaal8russe~Charleroi (Rulsbroek·Zuun)

816. Kanaal Brusse~Char1eroi (lembeek-Halle)

817. Z'Wllrte Beek (Schaffen)

B18. Begi'nenbeek(Diesl)

819. Motte (Aarschot)

B20. Dile (St. Joris Weert)

821. W,n (Rotselaar)

822. Wlnge (Wezemaal)

823. Winge (Kortri,k-Outsel)

824. Velpe (Hoeleden)

825. Velpe (Bl6lsbeek)

B26, Vel e (Kersbeek-Miskom thv stU'W)

827. Velpe (Kersbeek-Miskom thv watermolen)

B28. Kleine Gele (Ezemaal)

829. Kleine Gete (Helen-Bos)

830 Grote Gele (Hoegaarden)
B31. Grote Gete (Tienen)

832. IJsse (Huldenberg)

533. IJsse (Neerijse)

834. HoUaak (Rijmenam)

B35. MarK (Galmaarden thv brug)

B36. Mat1( (Galmaarden thv Provo Domein)

837. Mar\( (Galmaarden thv walermolen)

838. Dender(Tera~ene)

839. Dender (Liedekerke)

B40. Webbekoms Broek IDiest)
84 t. Motte (RIlaar)

842. Motie (Tle~-Winge thvWalenbos)

843. Kleine Gate (E~ksem thv molen)

844. Kleine Gate (Wange-Hoevel

845. Kleine Gele (ZoutleeU'W)

846. IJsse (Loonbeek-Neerijse)

847. Groot wact:tbeid<en Zuunbeek (St. Pielers LeeU'W)

848. Klein 'Wllchtbekl<en Zuunbeek (St. PIelers LeeU'W)

849. Torenvijv<!r(Lembeek)

B50. Zevenborre (St. Geneslus Rode-o....'Orp)

B51. Voer-ViJVers (Tervuren)

B52. De Laan (Ter Lanen)



Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap
Administratie Leefmilieu en Infrastructuur

VISSERIJFONDS

HERBEPOTINGSPLAN
LIMBURG

Jaar .

Gezonden aan de Voorzitter van het Visserijfonds,
De Voorzitter van de Provinciale VisserijcOlmnissie van Limburg

Nagezien en Goedgekeurd,

Brussel, .

De Voorzitter van het Centraal Comité.



ZeeltWindeRietvoornBlankvoornVissoort IKroes- IIBaars Iisnoe. IIpaling IIBeekforel IIBitt~IKop-lf,<;re
I lil!! 11 lkarper voo voorn B
Len eklasse 16à12110à171 >17 116812\108171 >17 116<\121108171 >17 115è10110<\2ol >1811 81115110<\2511611151 >13 1I1s820120éw130114sll glasaal I10 11 2s1 25é 40!l 6111S 112é22122830U==:JC:J[=:::Jc::=J
Uitzet laats 1 kg I kg 1 kg 11 kg I kg 1 kg I1 kg I kg I kg 11 kg I kg I kg I1 kg I kg 11 kg I kg 11 aantal I aantal laanlaln kg I kg I kg 11 kg I kg I kg 11~[iJLiJ~~
ll. Oud kaJlllal VIIn Bocholt (Bocho~)

'l2 Ol!d kaJlllal VIIn ~ek·Bree (Bree)

LS.~ Maas ($lokkem)

L~. Sc/'lI,Jlens Meer

LS. Kanaal VIIn Beverlo (Leopoldsburg)

L6. Kanaal Boctlo~·Herenlals (Lommel)

L7. Kanaal Bod1o~-Herentals (Lomme~Banier)

LB. Kanael BOd'iol-Herentals (Neerpd)

LS. Kanaal Bochol·Herentals (Sl. Huibrechts·Lllle)

L10 KaMal Socho~·Herel'ltals(I<lIuiille)

l11. Zuid-W,lIemsVllarl: (Lozen-Bochott)

l12. Zuld-Wlliemsvaert (Bochel)

L13. Zuid-W,Uemsvaerl (Bree)

L14. Zuid-WillemSVllerl (TOIlger1o)

L15. Zuid-W'~emsvaarl (Neeroeleren)

L16. Zuid-WiJemsvaerl (Roteml

L17. ZUid-Wiliemsvaart (Dilzen)

LlB. Zuid-W,UemSVllarl (Lanklaer)

L19. Zuid-W,llemsvallrl (Eisden)

L20 Zuid-W,llemsvaarl (Rekem)

L21. ZIJid-Wlllem!Mlart (Mllllsmeehelen)

L22. KIlJlllIlI Briegdef1o-Neertlaren (Leneken)

l23 KaJlllal8lte den-Neertleren (Veldw'ezel)
L24. Kanaal Desse~Kwaectnechelen (KwlIlIdmechelen)

l2S. AJberl:kanalll (Tessender1o)

L26. Allerlkaneel (KerKhoven)

:L27. Aklertkanelll (Heusden-Zolder)

iL2B. Atlertke.nlllli (Beringen)

L29. AtlertkElnaal Slokrooi)

LW. Aibertkanaal (Kuringen)

L31. Atlerlkanllal (Hassel)

L32. Atlertkanaal (Diepenbeek)
L33. AJbertkanaal (Genk)

L34. AJbertkEln.aal (Munslerbilzen)

L35. AIlertkElnllaJ (Eigenbilzen)

L36. Alberlke.naal (Zutendaal)

L37. Dommel (Peer)

L3B. Dommel (Peer)

L39. Dommel (Peer)

L40. Dommel (Peer)

L41. Zwarte Beek (Meldert)

L42. Zwarte Beek (Ze1em)

L4S. Zwarte Beek

L44. Abeek (Reppel)
L4S. Abeek (Bochott)

L46. Warmbeek (KaulilIe)

L47. Warmbeek (Bwkom)

Il48 Berwijn (Voeren)

Il49. Bosbeek (Opoeleren)

:LSO. Bosbeek (As)

LS1. Bosoeek (Maeseik)

LS2. Beek

L53. Bollissertleek
LS4. Cremellsdijk (Peer)

LSS. Croxdijk Weer)
L56. Kleine Beek (Peer)

L57. Begijr.enbeek (Assenl)

LSB. Itterbeek
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Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap
Administratie Leefmilieu en Infrastmctuur

VISSERIJFONDS

HERBEPOTINGSPLAN
OOST-VLAANDEREN

Jaar .

Gezonden aan de Voorzitter van het Visserijfonds,
De Voorzitter van de Provinciale Visserijcommissie van Oost-Vlaanderen

Nagezien en Goedgekeurd,

Brussel, .

De Voorzitter van het Centraal Comité.



(ssoort

;ILengeklasse
ilUltzetplaats
101. Waters ortbaan Ger~l

!~;. ~:::~;;~enerG~~~Bkerke
04. Oude Lele Majem Vliver 1 (Gentl

;05 Oude Lele Majem viiver 2 (Gent

'OG Code Lele Malem vi er 3 Gent

,07. Pe~c Genlbru e

'08, BOI1WtVtr::er (SI, Denijs Westrem

09 E~put (Oostekken

010, Oude MoclVllert (st, Kruis Winkel

011, Oude Schelde ZonneN (Z"';jnaarde)

012. Keil(ense vaart IKalken

013, ZUIdlede IWechtebeke) .''_
'014. leopoldskanaal ISt. Jan Jn Eremo

'alS. Leo oldsker.aal eteMiel

016. Leo oldskanael St, leureins\

017. BIS eveslroom Ertvelde\

018. Markebeek Vlel"le-Moeroeke

i019. Meirebeek mdemoute

! 02\). Oude Kale mdemout!L

021. Helleen 15 Eeklo

022. Helleen 8 (Eeklo

023. Helleen 7 (Eeklol

024,lenaelede [WBchtebekel

025. Provo Oom. Puvenbroek K1averblaclvlè$r IWechtebeke

026. Provo Dom. Pwenbroek BosdamvJiver (Wachtebeke
027. Gemeenlevi' r Zelzate

028 Oude Schelde Sche e ut K1uisber en

029 Oude Schelde Meerseout (KkJisberoen

030, Oude Schelde 1 Veer (Melden

031. OUde Schelde Nederename

032, Oude Schelde Meilegem

033, Oude Schelde De Krieohoek (Semmerzake)

034, Oude Schelde Teirtinckput

035, Oude Schelde Eiseoem

036. Oude Schelde Hel A.nker IWortegem-Pelegem

037. Oude Schetde De Sterre (Eine)

038. Oude Schelde Den Hewel (Heume

03S. Oude Schelde Spellekrslli (Zingem)

040. Ouóc Schelde Mesureout (Zingeml

041. Oude Schelde Doomhammeke (Zeverçem

042, Oude Schelde 1 Blarewater (Zwalm

0~3, Oostpoldeooeek ISt. Jan In Eremo

0~4 HOllandergalkreek (St. Margriele
045 Roeselarekreek (St, Margnele

0~6 80erekreek (St lI.1argriele)

047 OIJrme !lokeren)

-048 Oude Durme (Hamme!

049. Oude Ourme (Daknaml _

1050, Blnnen-Dender !Dendermonde)

051. Oude Dender Traverse (Dendermonde

052 Sportsledion Daknam
053 Put Joos (Lokeren)

054. Park Ter Beuken (lokeren

055. Oude Leie Astene
,056 Oude leie Grammene

1057, Oude Leie Gottem

058, Oude leie Mechelen

059. Oude leie Zulle (Oeselgem)

060. Benare Broek

061. Recreatiedomein Oe Gevers Gave las Gereerdsber en

062. Recreatiedomein De Gevers Poelaert las Gerallrdsber en'

!063, Abdll-viiver (Bertare

Blankvoorn IIRietvoorn 11 Winde I/zeelt I:;oe:;

6A12!10A17! :>11 116A1211Oa111 :>17I1Ga1211oa11! :>11 115al0110a201 :>18 lea15 10a25

I ~ f ~ 1 ~ II ~ 1 ~ I ~ I1 kg 1 ~ 1 ~ ~ ~ I ~ I ~ ~ ~ I ~

Baars

(; e 15

"
,,,

"

lSnoek

e20120a30!30a4

eanteJ I aantel leental

Paling IIBeektorel IIBitt~jKoP- IIAndere
~!=~.,.~..,~_ voo voomiF~T~""~~

glaseal!10A 25125a 4011 6a 15112 a 221 22 AJolc==Jc=Jc:=Jc=JC=

il kg ! kg 1 kg n. kg Jk9 I ka 1[::~2:JC~=][:::lL]~~
---'r---lr---1r-



Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap
Administratie Leefinilieu en Infrastmctuur

VISSERIJFONDS

HERBEPOTINGSPLAN
WEST-VLAANDEREN

Jaar .

Gezonden aan de Voorzitter van het Visserijfonds,
De Voorzitter van de Provinciale Visserijcommissie van West-Vlaanderen

Nagezien en Goedgekeurd,

Brussel, .

De Voorzitter van het Centraal Comité.



Vissoort

Lengeklasse
Uitzetplaats
lilt. Wll.ggelwaler (Brugge)

Kanaal8rugge-Sluls (Damme)

Kanaal8rugge-Sluis (Damme-Sifon)

4. Roksempul (Hoge Dijken) (Roksem)

'5. Noord Ede (Klemskerke)

'6. Grool Geleed (Zevekole)

'7. NoordgeJeed (GIstei)

'8. Bazelaarsgeleed (Zevekole)

MOefdijkvllart (Gistel)

10. Kanaal NiellWPoort-Duinkel1<e (AdinJ(erke)

'11. Kanaal Veume-Winoxbergen (Veume)

12. Kanaal NlellWPoort·Plassendele (Slijpe)

13. Mandetvijvers (Groot Bassin) (Roeselare)

14. Kanaal Roeselere-Lele (Ingelmunsler)

, 5. Oude Leie Schoendele Bocht (St. Eloois Vijve)

16. Oude Leie Ciespul (St. Elools Vi(lle)

17. Oude Leie St. Baafs--Vijve Mlielsbeke)

18. Oude Lele Ooigem

19. Oude Leie Bevikhove

O. Oude Schelde Kerkhove

j. Kaneel Kortrljk-Bossuil (Moen)

W22. Ijzer (RoesOrugge)

W23. Blankenberge Vaart (8Iankenberge)

4. 8lankenberge Veart (Schore-brug)

5. Oudenburgs Vaartje (Oudenburg)

6. Lolcanaal (Veume)

'7. Brugse Reien (Stil Einde) (Srugge)

8. Kanealleper-IJler(Knokke-brugl

.'9. Kanaalleper·iJler (Boelinge)

'30. Grole Beverdljk (la)

'31. Ieperlee (Boelinge)

'32 V1adslovaart (Diksmuide)

Blankvoorn

61112110à17

kg ! kg

IRietvoorn

':1Z..J1 Sa 12 110 à 17

i;ll kg I kg
~.,

Winde

Sa12110à17

k,

>17

Zeelt

5à10 110220

kg 1 kg

>18

k,

IKroes. IIBaars ~Is~oek IPaling BeeJcforel IBitt~IKoP- MAndere
(aroer. 1I voo voorn"'=';F="",=='1
8a 1s110a2sllSè 151 >13 11151120120113013024s11 glll.saaI1101125Izs11 401 6a 15 121122 22è30 c=Jc=Jc=Jc=Jc=].

kg I kg 11 aamal laanlal I aantal JI kg 1 kg 1 kg 11 kg I kg I kg ICiJCiJCiJ~~-,,,,



Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap
Administratie Leefinilieu en Infrastmctuur

VISSERIJFONDS

HERBEPOTINGSPLAN
ANTWERPEN (deell)

Jaar .

Gezonden aan de Voorzitter van het Visserijfonds,
De Voorzitter van de Provinciale Visserijcommissie van Antwerpen

Nagezien en Goedgekeurd,

Brussel, .

De Voorzitter van het Centraal Comité.



VIssoort

Lengeklasse
UItzetplaats

1 Fort 2 (Wommelgem

. Fort 7 (WJlrir)

. Fort Mef1lsem

.4.FOItWalem

f.0\5. R:iviefenhof (Deurne

IA6. Kemplsctl Dok (An!we!pen
.7. Antwerpse Dok!<:en {Antwerpen

6. Grote Vest (Ekeren)

, KJeine Vest (Ekeren

10. Mastves! (Antwerpen)
11. PItten Walenhoek (P!!Ien Niel

12. E1!?-F?U: Walem (Spildoo.rn'

13 Bre.."",n (Breeven-Bomem

14. Kraoenweel (Bomeml

15. Galçenweel (Antwerpen

16, Beemden (MindertlolJl:

17. Den AerdlMinc:lerhoul

IA18. De Mosten (Meer

19 Ein~Meer (Meef)

'0. Blaasveldbroek (Blaasveld

'1. Vijv'erpolder (Hobollen

'2. Brilschans (Berchem)
,23. Hof Boekenberg (Merksem)

A24. Kanaal Brusse!-R:u el Inebroek)

A25, Kanaal Brusse!-Ru el Tisse~

6. Nelekanaal (Lier)

7. Nelekanaai(Emblem'

'8. Netekaneal Ni en

A29. AJbertkanaal Merksem
;0. A1bertkanaal (Scholen)

,1. Albertkanaal (Wjjnegeml

;2. Albertkanaal (Oeleoem

;3. Albertkanaal (Massenhoven

A34. Albertkanaal Grobbendonk

A35. Albertkanaal Herenlals
36. Albertkanaal (Olen)

;7. Albertkanaal (Gee~Stelenl

8. Albertkanaal (Gee~Wlnkeloml
,9. A1bertkanaal (Meertloutl

40. Kanaal Desse~choten 1 (Schoten

41. Kanaal Desse~Scholen 2 /Scholen

.42. Kenaal Desse!-Schoten (St. Job'

.43. Kanaal Desse~Scholen (Brecht)

.44. Kanaal Desse~hoten (SI. Lenaerts)

.45. Kanaal Desse~Scholen 1 (Rijkevorsel

.46. Kanaal Dessel-Scholen 2 (Rijksvorsel

.47, enaal Dessel-Schoten 3 IRijkevorsel

.48. Kanaal Desse!-Schoten 1 (Beersel

,49, Kenaal Oessel-Scholen 2 (Beersel

,0. Kanaal Oessel-Schoten 1 (Turnhout

,1. Kanaal Dessel-Scholen 2 !Turnhout

,2. Kanaal Dessel-Scholen (Revelsl _

,3. Kanaal Dessel-Scholen 1 (Arendonk-Voortleidel
54. Kanaal Dessel-Schoten 2 (Arendonk-Weelde)

55. Kanaal Dessel-Schoten (Retie)

56. Kanaal Dessel-Sch<:llen (Dessel-Wilgoor'

,57. Kanael Desse!-Kwae.dmechelen (Mol)

58. Kanaal Oessel-Kwae.dmechelen (Balen

,59. Kanaal Dessel-Kwaadmechelen (Olmen

,60. Kanaal van Bever10 iBe.len-Kerkhoven

IA61. Kaneal van Bevel10 iSalel)-Wezell

,62. Kanaal Boeho~-Herenlals {St. Jo.zef Olen

,63. Kanaal Bocho~-Herentals (Geel-Aert)

64. Kanaal Bocho!-Herentals {Moll

,65. Kanaal Boeho~-Herentals (Mol-Donk

.66. Kanaal Bocho~-Herentals IMol-De Maat
IA67, Kanaal Boeho~-Herentals (Herentals

Blankvoorn JIRietvoorn 11 Winde I Zeelt ~oe:; IBaars ~snoek IIpaling I]Beekforel

11 Sli12110li171 >17 IIsli12holi171 >17 116i112110li171 >17! 5ll,10 10ll,20 >16 6ll,15 10ll,2516li151 >13 1115 li 201 20ll,301 30 è 451! gleseel ho ll. 251 25li4ol1 6à15112ll,

~I kg I kg 1 kg 11 kg I kg 1 kg 11 kg 1 kg 1 kg 1 kg kg 1 kg 1 kg Ileantellaanlallaenlaill kg I kg 1 kg I1 kg Ik,
-----'1 I I h I I ii I I Ir-

iittet1IKoP=lIAndere 11'

'oO~~iF'=9r=~;-_
1c:::::::Jc:::::::Jc:::::::Jc:::::::J

i2J1LJ~



Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap
Administratie Leefmilieu en Infrastmctuur

VISSERIJFONDS

HERBEPOTINGSPLAN
ANTWERPEN (deel 2)

Jaar .

Gezonden aan de Voorzitter van het Visserijfonds,
De Voorzitter van de Provinciale Visserijcommissie van Antwerpen

Nagezien en Goedgekeurd,

Brussel, .

De Voorzitter van het Centraal Comité.



Vissoort IBlankvoorn IRietvoorn iWinde IIzeelt 1/:;::; Jsaars Ijsnoek IIp8Jing IBeekforel le~~~~'Andere I
Lenqeklasse 61112 1011171 >17 1 61112 11011171 >17 U 6111211011171 >17 115111011011201 >18 11 811151101125U 611151 >13 1115 é. 20120 1130130 1145/1 glaseail10 11251251140U 6111s112112212211301c:=Jc=Jc:=Jc=Jc::=J

Uluet laats I kg I kg I kg II kg I kg I kg II kg I kg I kg II kg I kg I kg 11 kg 1 kg 1 kg kg 1 aantal laanlal 1 aantal 11 kg 1 kg 1 kg I kg kg kg ~ULJGU~li::J
8. Antdankkanaal Serendrachl

69. AnlilankKllnaal (Stabroek

70. Ant~ankKllnaal Brasschaall

71. AntltankKanaal Ka ellen

72. Anlltenkkenaal St. Job In 1 Goor
A73 Anlilarikkanaal Oele em Fort

74. Kanaal Lewen-Dï e (Mechelen)

75. Mark Hoo straten

76. Mark Meer

17. Grote Nete Ite em\

78 Grote Nete Booischat

79. Grote Nele estmeerteek

W Grote Nete Wester1o\

81. Grote Nele Geel

82. Grote Nele MeertJout

83. Grole Nele Balen)

84. Grote Nete talmen

85.WI Herenthout

86. Wim ,ekevorst

A8? Kleine Nele IEmblem

. Kleine Nele NI~n

89. Kleine Nete Grobbendonk

90. Kleine Nele Herentals

1. Kleine Nele Lichtaart

92. Kleine Nete Kasterlee-Oostereind

AS3. Kleine Nete Kasterlee

4. Kleine Nete Retie

5. WIlle Nete Dessel

Zwarte Nete Retle

AE7. A1J Herentals

8. Aa Grote Beek Loenhout

9. Hazewinkei Heindonk

100. ~ Bocht Heindonk

A101. NoordlaIsteel A.rtwe en

102. Wulemdok AItt$e en

103. Vi ers BLOSo-S ortcenln.m Herentals

104. De Volhardin Rikevorsel

105. Collateur Retie

A10S. Sct1elde-Rï vertlindin Zendviiel



Ministetie van de Vlaamse Gemeenschap
Administratie Leefinilieu en Infrastructuur

VISSERIJFONDS

HERBEPOTINGSVERSLAG
VLAAMS-BRABANT

Jaar .

Opgemaakt door de Provinciale Vissetijcommissie van Vlaams-Brabant

Gezonden aan:

De voorzitter van hel Centraal Comité van hel Visserijfonds

Bijlage 2B



GJI Uitzettingsplaats I1 Datum I1 vissoort I1 kg I1 aantal Il grootte I

I

I

I

,
I



Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap
Administratie Leefmilieu en Infrastmctuur

VISSERIJFONDS

HERBEPOTINGSVERSLAG
LIMBURG

Jaar .

Opgemaakt door de Provinciale Visserijcommissie van Limburg

Gezonden aan:

De voorzitter van het Centraal Comité van het Visserijfonds



~I Uitzettingsplaats I1 Datum 11 vissoort

"
kg 11 aantal I1 grootte I



Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap
Administratie Leefmilieu en Infi-astmctuur

VISSERIJFONDS

HERBEPOTINGSVERSLAG
OOST-VLAANDEREN

Jaar .

Opgemaakt door de Provinciale Visserijcommissie van Oost-Vlaanderen

Gezonden aan:

De voorzitter van het Centraal Comité van het Visserijfonds



GJI Uitzettiugsplaats
11 Datum I1 vissoort I1 kg I1 aantal I1 grootte I



Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap
Administratie Leefmilieu en Infrastructuur

VISSERIJFONDS

HERBEPOTINGSVERSLAG
WEST-VLAANDEREN

Jaar .

Opgemaakt door de Provinciale Visserij commissie van West-Vlaanderen

Gezonden aan:

De voorzitter van het Centraal Comité van het Visserijfonds



[;]1 Uitzettingsplaats I1 Datum I1 vissoort I1 kg 11 aantal I1 grootte I

.



Ministerie van de Vlamnse Gemeenschap
Administratie Leefmilieu en Infrastmctuur

VISSERIJFONDS

HERBEPOTINGSVERSLAG
ANTWERPEN

Jaar .

Opgemaakt door de Provinciale Visserijcommissie van Antwerpen

Gezonden aan:

De voorzitter van het Centraal Comité van het Visserijfonds



~I UitzeIlingsplaats I1 Datum I1 vissoort 11 kg I1 aantal 1I grootte I

I

I



Datum:
Provincie:

Meetplaats:

Coördinaat X:

Sterfte-fiche

Coördinaat Y: .

Vissoort Geschatte Geschat Geschatte Grootte der Opmerkingen

Ka Aantal Waarde vissen

I:li
c::
;-

l1Q

'"'"



Bij het invullen van de fiche is het aangewezen volgende richtlijnen te volgen:

I. De datum is de dag van de sterfte. Loopt de sterfte over meerdere dagen, dan worden de data

voor deze dagen weergegeven.

2. Met de meetplaats wordt de naam van de waterloop of afgeloten water bedoeld.

3. De coördinaten zijn Lambertcoördinaten. Deze worden tot drie cijfers na de komma

opgeschreven.

4. De geschatte waarde is een schatting van de grootte van het verlies in BEF van de gestorven

vissen. Deze waarde wordt bepaald aan de hand van de gemiddelde kostprijs van de pootvis

en de schatting van de hoeveelheid gestorven individuen.

5. Met de grootte van de vissen wordt de spreiding van de grootteklasse van de gestorven

individuen bedoeld.

6. Indien er opmerkingen zijn (bijvoorbeeld de vermoedelijke reden van de sterfte) kunnen deze

in de hiervoor voorziene ruimte neergeschreven worden.



Vangststatistische-fiche

Datum: Voormiddag/Namiddag Uur: ..

Provincie: " .

Naam Viswater: Sector: .

Coördinaat X: Coördinaat Y: COl-code: .

Aantal hengelaars: .

Nr Woonplaats Duur Wijze Vissoort Kg Kg/man/ Aantal Aantal/man/ Grootte Kg mee Opmerkingen

hengelen hengeluur hengeluur < >

Gewone telling / Detailtelling / Gewone enquête / Grondige enquête / Eenmalige enquête / Systematische enquête
t:I:l
~:

;;-
iJQ

"....



Bij het invullen van de fiches is het aangewezen volgende richtlijnen te volgen:

Per water of sector van een water en per dag wordt een nieuwe fiche gebruikt. De datum is de dag van de

ondervraging. Indien het water onderverdeeld is in verschillende sectoren wordt met een duidelijke beschrijving

aangegeven om welk deel van het water het gaat. De coördinaten X en Y zijn de Lambert-coördinaten. Deze

knnnen opgegeven worden wanneer het om en beperkt stuk van de waterloop gaat. Kan men echter de juiste

plaats niet aanduiden (bv. de gehele waterloop wordt onderzocht) kan beter gebruik gemaakt worden van de COI

code van de waterloop. Het aantal hengelaars is het totaal aantal hengelaars langs de onderzochte waterloop of

deel van de waterloop, dus niet het aantal ondervraagde hengelaars.

1. Nr =een nummer dat aan de ondervraagde hengelaar gegeven wordt

2. Woonplaats = de woonplaats van de hengelaar

3. Duur hengelen = de tijd dat de hengelaar langs de waterloop al hengelend zal vertroeven

4. Wijze = de gebruikte hengelwijze

5. Grootte = de grootteklasse van de gehengelde vissoort met indeling per soort Dit wordt in onderstaande tabel

weergegeven

6. Kg mee = kg meegenomen vis.

Vissoort Grootte < Grootte>

Blankvoorn <15em > 15 cm

Rietvoorn < 15em > 15 cm

Brasem < 30 cm > 30 cm

Kolblei < 25 cm > 25 cm

SemelinQ < 25 cm > 25 cm

Kamer < 30 cm > 30 cm

Giebel < 20 cm > 20 cm

Kioeskarner < 20 cm >20cm

Snoek < 45 cm > 45 cm

Snoekbaars <40 cm >40cm

Baars < 20 cm >20cm

PalinQ < 25 cm > 25 cm

Zeelt < 25 cm > 25 cm

Beekforel < 25 cm > 25 cm

Regenboogforel < 25 cm > 25 cm

Winde < 25 cm > 25 cm

Konvoorn < 25 cm > 25 cm

Alver < 15 cm > 15 cm

Sneen < 30 cm > 30 cm

Barbeel <40 cm >40cm

Pos <15cm > 15 cm

Grondel <15cm >15cm

Bot < 15 cm > 15 cm

Harder < 20 cm > 20 cm
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