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Het infoblad voor de openbare

visserij in Maanderen

Jaargang2004

Foro: Y Adams

aVooJwooril
Beste hengelaar en natuurliefhebber,

Al bijna 50 jaar ijveren het Visserijfonds en de visserijcommissies voor de verbetering van de

visfauna en haar leefirereld. Intussen is dir een aandachtspunr geworden van het algemene mi-
lieu- en natuurbeleid. Het was dan ook een hele meevaller om in het Natuurrapporr 2003 zwarr
op wit de bevestiging te krijgen dar de visfauna in Vlaanderen er op vooruit gaat. Zeker op de
rivieren kennen de vispopulaties een spectaculair hersrel. De.jarenlange investeringen in water-
zuivering, milieusanering en natuuronrwikkeling werpen hun vruchten af. Dit komr ongerwij-
feld de vissen en de vissers ten goede. De afgelopen jaren was de aandacht vooral gericht op het
verbeteren van de milieu- en naruurkwaliteit. Nu is het evenwel een uirdaging om elke milieu-
bewuste hengelaar een plaars langs her warer re geven.

Het verheugt ons"dat we opnieuw aan minsrens 60.000 hengelaars deze \45/72 kunnen aanbie-
den. Via VIS/72 vinden steeds meer vissers de weg naar de secretariaten van de visserijcommissies
in de vijfprovincies. Elke hengelaar kan er rerecht voor informarie en suggesties in verband met
de openbare hengelwateren en her visserijbeleid.

De enthousiaste reacties en de inreresse spore n aan om nog meer informatie te bieden en kwali-
teit in de openbare visserij te brengen. Daarom is WSlijn dit jaar met 24 prgina's "een maarje
meer" geworden. Zoals gewoonlijk maken we een uirstap naar enkele aanbevolen hengelwateren.
Daarnaast komen de herstelplannen voor vissoorren, de opmerkelijke vangsten, de wetenschap-

pelijke visserijonderzoeken en de wergeving aan bod. Dir jaar is de rraditionele gastpagina gere-

serveerd voor de vliegvisserij. Aansluitend volgt een kennismaking met de familie van de zal-
machtigen. Tenslotte komt u meer re weren over de nieuwe "Code van Goede Hengelpraktijk".
Dit zijn de afspraken die de hengelsporr mer de overheid heeft gemaakt over het versrandig
omgaan met vissen, hun leefomgeving en het duurzaam bevissen van onze wateren. Het imago
van de vissers en de visseri.j a.ls partner in her naruur- en milieubeleid kan er alleen maar door
gesrerkt worden.

Veel leesgenot maar bovenal een aangenaam verblijflangs de warerkanr !

De voorzirrer van her Visserijfonds.
Koen De Stnet
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Barbeel onder de aan<hcht - Foto: A' de Vocht

»onderzoehnaarherintroductieuattbopuoorttinhet
Nete behben

Het Instituut
voor Natuurbe-

houd (lN) on-

derzocht in sa-

menwerking
met de Univer-

siteit Antwer-

Pen tussen

1996 en 2000

de kopvoorn-
ied van de Grote en de Kleine

populatie in het stroomgeb

Nete, om het herintroductieProject voor deze vissoort te

evalueren. Dit onderzoek gebeurde in opdracht van de Pro-

vinciale Visserijcommissre van AnrwerPen en de afdeling

Bos & GroenvanAMINAL' Uit het onderzoek kwam naar

voor dat de soort oP de meeste plaatsen in her stroomge-

bied aanwezig is, maar dat grotere en normale aantallen

slechts op een beperkt aantal Plaatsen voorkomen. Dit is

vooral op de Plaatsen waar de vissen zich goed voorPlanten

Onderzoek naar de voorkeurgeb ieden toonde aan dat

kopvoorns over het algemeen leefomgevingen verkiezen met

een harde bodem. In de Nete zijn dit Plaatsen met ijzer-

zandsteen in de bedding van de rivier' een hogere stroom-

snelheid en voldoende holle of onderspoelde oevers' Jonge

vissen (éénzomerige juvenielen) hebben een specifieke voor-

keur voor traagstromende' ondiepe plaatsen met in de win-

ter een zachte' slibrijke bodem en in de zomer een harde,

stenlge ondergrond. In het water hangende vegetatie zoals

gras en bramen is voor de juvenielen ook een absolute nood-

zaak. Volwassen dieren (adulten) verkiezen de schaduw van

in en boven het water hangende struiken. Om de verplaat-

singen en mlgratles van kopvoorns te bestuderen werden

bij een aantal vissen miniatuurradiozenders ingeplant. Met

behulp van een antenne en een radio-onwanger kon daarna

gedurende enkele maanden tot rwee jaar de vis op elk mo-

ment van de dag gelokaliseerd worden Hieruit bleek dat

de vissen iaarlijks kilometerlange migraties ondernemen,

op zoek naar stroomversnellingen met stenlge bodem om

er hun eieren af te zemen' Dergelij ke stroomversnellingen

zijn door rechttrekking en uitdieping van de rivier maar in

heel beperkte mate aanwezig en moeten in feite volledig

beschermd worden. Dikwijls zij n de aanwezige stroomver-

snellingen dan ook nog niet bereikbaar voor de vissen om-

buurt van srroomversnellingen is opnicuw naruurliikc

kweek waargenomen - l-oto: J Coeck

migratiebarrière vormen' Voor

i., het rtroomgebied is volgens

Niet alle hengelaars wctcn drt cr tchter de scherrnen' bii

de verschille,id" Vl"''''ltt trtrivcrsitaire of wetenschappe-

i[. ,.tr"rii"gen, heel wat o.derzoek rond vissen wordt

,l'i,g.ro.rd. È.d.n te nleer orn enkele studies met hun

,.ríI,",.n inYlstijnaarr bod te lrrten komen' Meer infor-

mrti. rind ie op de vermelde websites oibij de onderzoe-

kers zelí.

)l Onderzoeb naar het gedrag bij riuieruissen

In opd.r.ht van de rudlti'lgl"u"t-Y1: het Ministerie

,rrn à. Vlaamse Gemeenscl-raP-AMINAL werd een on-

derzoek uitgevoerd naar de voàrrplanting en de verplaat-

;;;;" ur,, i. barbeel in de Grensmaas' De barbeel is een

"riigro,. 
riviervis, die gemiddeid 50 tot 80 cm lang kan

*orà..,. Het is e.t' tipi"ht bodemvis met een slank

cilindervormig lichaam en een spitse snuit met vier baard-

ln de

draden.
Om de Paai-
plaatsen van bar-

beel te vinden en

om de verplaat-

singen van de vis-

sen in de Grens-

maas te volgen,

werd bij veertien

gevangen volwas-

sen barbelen een

radiozender inge-

plant. Met een

onwanger en antenne werd bepaald waar de vissen zich in

de rivier bevonden.

Hetonderzoektoontaandatdebarbeelpopulatiehetnog
,,.J *".tfijk heeft' Grote delen van de Grensmaas zijn

in d. ,o-., te ondiep en te warm voor volwassen barbelen'

ó*nr"r, zijn zeer belangriike leefgebieden zoals eilan-

den en ondiepe meestromende nevengeult;es nog maar

*.-ig in d. ,omtt in de Grensmaas aanwezig' Ook de

""*,if"",i"g 
wordt sterk bemoeilijkt' Dit komt door de

drn.liitr. ,ctommelingen in de warerstand' die veroor-

,rit,'*ora.n door de *atttkt'chtcentrales' De ionge

barbeeltjes groeien zeer snel en verhuizen in de loop van

d...rr,..n-"".rd.nvandegrindbankennaardeondiepe
stroomversnellingen om uiieindelijk in de herfst dieper

water op te zoeken.

Of U*i, van deze studie werden adviezen geformuleerd

die ervoor moeten zorgen dat er een groter aantal geschikte

p""iff*,r.t.., gotdt it"'plaatsen voor volwassen barbelen

'k;;:". Daarbiiis het belangrijk dat in de rivier regelma-

;;; .* r.í,t afstand À*tl 
't'oo*versnellingen 

als

dLp.t. rivierPoelen voorkomen'

Alain de Vocht &rJQ - Info: www'luc'ac'be

dat stuwen zondervistraP een

een echt herstel van de soort

de onderzoekers vooral rivierherstel ,,oodr"k lilk. Dit wil

zeggetl herstel van de variatie in de rivierbedding en buffer-

stroken lang de oever, die een meer natuurlijke oever-

begroeiing roelaten.
'§V'at het visseri.ibeheer betreft' adviseert

de studie om voorlopig in het Netebekken geen .ionge
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l<ol.rvoortrs tlccr ttit tc zcttcll' [)it is tlnr clc ruttrtrlliilie re-

krut.ring allc k,rrlscn tc gcvcll cn z''r opllictlw ccll ziclrzelf

instandhoudcr.rcle Netepopr'rlrrtic tc orrrwikkclcn'

Johan Coeck, Snndra Colazzo & ttaf'BatTuts (lN' UIÀ)

IrÍo' www.insffiat' bc art wtuw' uitt'rrc'hc/hio/ccolte

|l Onderzoeh uismigratie in de Ringuaart

Het Instituut voor Natuurbehoud (lN) onderzocht' in op-

dracht van cle Administratie \Taterwegen en Zeewezen' afl

c'leling Bovenschelde, in welke mate het sluis-stuwconrplex

op d. Ringurart in Mereibeke een belemmering vormt voor

*igr.r.ni. vissen. Aangezien er in de Zeeschelde geen

mifratiebarrières aanwezig zijn kunnen vissen vanuit de

Noï.dr.. vri.i landinwaarts migreren tot in de Ringvaart in

Merelbeke. Het onderzoek toonde aan dat verdere migratie

naar de Bovenschelde grotendeels verhinderd wordt door

het sluis-stuwcomplex. Ènkel wanneer bii hoge waterafroer

de stuw ,r".t Mer.lb.ke volledig opgehaald wordt' slagen

bepaalde vissoorten erin om stroomoPwaarts de Boven-

..Ë.1d. in re trekken tot aan het sluis-stuwcomplex van

fuper. Tijdens de onderzoeksperiode in 2002 gebeurde dit

,l..ht, enkele keren in januari en februari' Vissen moeten

echter het hele jaar kunnen migreren om paaigronden'

overwinteringgebieden of opgroeigebieden met voldoende

voedsel op tJ zoeken waar ze vijanden kunnen ontlopen'

Ze moeten zich ook vlug kunnen verplaatsen wanneer een

slechte waterkwaliteit hen hiertoe dwingt' Het wegwerken

van vismigratieknelpunten is dan ook van het grootste be-

lang voor het herstel van visgemeenschappen'

Go-.d ,ri.rr*, is dat het aantal vissoorten in de fungvaart en

in de Bovenschelde opnieuw sterk is toegenomen' Door de

bouw van waterzuiveringsstations verbetert de waterkwaliteit

van de Schelde lanpaam, al wordt op bepaalde ogenblik-

ken nog ..r, .t..k terugval vastgesteld' De. onderzoekers

st.ld.n dit o.a. vast tijdens de maand september 2002' met

ernsrige vissterfte tot gevolg. In het totaal werden d.idens

h.t oÀd.rzo.k maar liefst 29 vissoorten gevangen' Het gaat

dan voornamelijk om een aantal algemene soorten zoals

blankvoorn, riewoorn, brasem, giebel, karper' kolblei'

riviergrondel, zeelt, pos, baars, snoekbaars en tiendoornige

,..k 1ï"r.r. Minder algemene riviervissoorten waren winde'

kopvoorn, serpeling' dver, vetje en beekforel ' Zeldzame

soofter1 zorrls bittervr)()n'l cll zclts ccn iul'cnielc etlroPese

rlccrvel rvcr.lcl-t «roli,tlttlgctr«rf tcrl''l cnslotrc tut:rden ook

een aantal cxotell z.oals Arlre ril<aattsc clwet'grrlecrvlrl' Atne-

rikaanse ilikkopelrits, blatrwl>arrtlgronclcl ert tlok nog een

brakwaten'isie, het clil<l<opic «rpuenrerl<t' L'r rverden drrar-

enboven ook nog eens 5 echte migratoren aangetrofÏen:

paling, bot, rivierprik, spiering en het migrerende n'pe van

d. drï.doornige stekelbaars' \íie rveet mogen we in de toe-

komst, .lo.r, .1., verdere verbetering van de waterl«r''rliteit

en het wegwerken van n-rigratieknelpunten in de Boven-

schelde, nog I of meerdere van de B uitgestorven grote

migratoren É.gro.,.n zoals houting, grote marene' elft' At-

lo.,ïisch. ,ter'r.l ,e.prik, fint, Atlantische zalm of zeefbrel?

Diuid Burysse, Johan Coeck' Setb Martens 6
Raf Baq'ens (IN)' Info: www' instnat' be

D) Meetnet Zoetwttervis (Instituut voor Bosbouw en
'§Tildbeheer (IBW)

Sedert 1996 wordt de kwalireit van de visstand in Maande-

ren op systematische wijze gemeten' De verzamelde gege-

,r..t, g.u!., informatie over de verspreiding en de stand van

zaken"van de verschillende vissoorten in Maanderen' Daar-

naast geeft deze informatie ook een aanwijzing van de kwa-

[teit àn het milieu. Dit laat ook toe om de saneringsin-

spanningen in aquatische ecosystemen te evalueren' De re-

,,r1,",.rrïord..t ,o*.1 voor de uiwoering van een planma-

tig visstandbeheer als onderandere voor de jaarlijlae milieu-

,frpo.r"g., in de Vlaamse Milieu Maatschappi.i (VlvlN'I)

."pp"".ï, in de Aquafin iaarverslagen en in de landin-

richtingsplannen gebruikt'

O- toi ,rrlk ..n meetnet te komen, werd eerst Per ryPe

water een gesrandaardiseerde methode uitgewerkt' Daarna

werden ,oig..,, deze methode' tussen 1996 en 1999' onge-

veer 1300 meetPunten op stromende waters' kanalen'

polderwaterlop.., .n stilstaande wateren onderzocht'
^D. 

u.rz"-.Id. g.g.'r.nt werden van 2000 tot 2001 in een

overzichtelijke À *.rkba.e databank opgeslagen' Op basis

van deze informatie werden ook verspreidingskaarten op-

gemaakl Vervolgens werd uit deze gegevensbank een "meet-

i., ,o.*",.rvis" geselecteerd van ongeveer 825 meet-

plaatsen op stromende waters' kanalen' polderwarerlopen

en stilstaande en afgesloten wateren'

De meetpunten werden op basis van de volgende Parlm:-

t.r, g.kor.r: hun representatief karakter' bevisbaarheid'

be..Í.baa.heid en veiligheid' Bij de keuze van de meet-

punten werd ook ,.k..,i.tg gehouden met de bestaande

meetnetten omtrent waterkwaliteit, waterbodemkwaliteit,

verontreinigingen (polluenten) in paling en de ecologische

kwaliteit. Nr.." inloopperiode in 2001 draait het meetnet

zoetwatervis nu op kruissnelheid' Het doel van dit meetnet

is om een aantal zorgvuldig gekozen meetplaatsen regelma-

cig te onderzoeken (te-onsteren) om zo de veranderingen

(íoluties) en tijdelijke verlopen (trends) in de visbestanden

vast te stellen.

Gerlinde Van Thuyne & Ckudz Belpaire

Info : www. i bw. u handeren' b eUicerten van een fuik - Foro: J Coeck
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