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WOORD VOORAF

Dit rapport werd opgebouwd uitgaande van een enquête naar
hengelsport-, natuur- en overheidsverenigingen (zie bijlage A) .
Hengelsportverenigingen konden vrij en ongedwongen, zonder
overleg of bijkomende informatie hun standpunten op de gestelde
vragen weergeven. Het blijft een open vraag of er steeds
voldoende inzicht was in de complexe relatie milieu-natuur
visserij -hengelsport. Slechts één verbond organiseerde met een
deel van zijn clubs een gezamelijk overleg. Quasi alle enquêtes
vertoonden een analoog antwoordpatroon en voor de verwerking
werden ze als één verbondsstandpunt beschouwd. Overleg of
infovergaderingen geven blijkbaar beïnvloeding of aanleiding tot
gemakzucht.

Het rapport geeft de enquête-resultaten weer en gaat ze
commentariëren met wetenschappelijke argumenten of
literatuurverwij zingen teneinde de probleemstelling of de
voorgestelde oplossingen te verduidelijken. Het is te beschouwen
als een oriënterend werkdocument dat een ongedefinieerde
hengelsportvisie weergeeft en hieruit wegen adviseert die
leiden tot duurzame bevissing en ecologische inpasbaarheid. Het
is immers voor elke geënquêteerde vereniging onduidelij k in
hoeverre hun antwoord een groeps-, bestuurs- of
persoonsstandpunt weergeeft.

Alhoewel ca. 70 % der geënquêteerden uit V.V.H.V.-middens komen
kan dit niet beschouwd worden als een V.V.H.V.-standpunt. Door
de enorme vertraging opgelopen in de verwerking en de
rapportering hebben de V.V.H.V.-strukturen zich niet kunnen
buigen over dit werk. De georganiseerde hengelsport beschouwt
dit rapport dan ook als een bruikbaar werkdocument dat de
representatieve organen, via gestruktureerd overleg, zal
toelaten een gefundeerd advies te geven over deze themata.
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1. INLEIDING

1.1. Situering van het project

Het MINA-PLAN kondigde voor Vlaanderen een strategie aan voor een
'duurzaam' milieu- en natuurbeleid met als krachtlijnen een
brongerichte en geïntegreerde aanpak van de milieuproblemen en
planmatig natuurbehoud, -herstel en -ontwikkeling ter bevordering
van de biologische en landschappelijke diversiteit. Dit beleid is
gericht op een actieve interactie met een aantal doelgroepen die
garant moeten staan voor een breed maatschappelijk draagvlak.
Het Indicatief Programma Natuurontwikkeling (1994-1996) gaf een
eerste aanzet tot het verwezenlijken van een aantal maatregelen die
het behoud, het herstel en de ontwikkeling van natuurwaarden in
Vlaanderen beoogden. De subsector binnenvisserij leverde hiervoor
een bijdrage die meer specifiek gericht was op het behoud en het
beheer van het visleven in zijn natuurlijke en semi-natuurlijke
leefomgeving. Om tot een duurzaam en evenwichtig visbestand te
kunnen komen is Planmatig Visstandbeheer, met inbegrip van
aanpassingen van het biotoop voor de aquatische
levensgemeenschappen, noodzakelijk binnen grote delen van het
hydrografisch net (Verbiest et al., 1993).

Indien we een deel van dit visbestand gewaarborgd beschikbaar
willen houden ten behoeve van de sportvisserij, dan moet de
hengelsport beter ingepast worden in het algemeen natuur- en
milieubeleid en moet men komen tot een echt ecologisch verantwoord
waterbeheer. Hiertoe werd in het bovenvermeld programma de actie
'Duurzame bevissing en ecologische inpasbaarheid van de
Hengelsport' gepland.

De integratie en de betrokkenheid van de hengelaar bij het
visstandbeheer en ook meer algemeen bij het natuurbeleid zlJn
essentieel voor een duurzaam beleid dat maatschappelij k gedragen
wordt. In deze optiek werd deze onderzoeksopdracht toevertrouwd aan
de Vlaamse Vereniging van Hengelsport Verbonden (V.V.H.V.), omdat
ze een goed kontakt heeft met haar achterban -de hengelaars- en
omdat ze over het algemeen een kritische houding aanneemt ten
opzichte van het beleid.

1.2. Doelstellingen - Definities

De opdracht heeft tot doel beleidsoriënterende voorstellen te
formuleren die binnen een wetsgevend kader kunnen leiden tot een
duurzame bevissing op de beschikbare hengelwaters voor een zo groot
mogelijke groep hengelaars en door toepassing van uiteenlopende
technieken zonder daarbij het milieu, de natuur en andere
recreatievormen in het gedrang te brengen.
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Hierbij moet er gedacht worden aan de bescherming van vissoorten,
het voorkomen van overbevissing, hengeltechnische beperkingen, de
toegankelijkheid en de veiligheid van de hengelplaatsen, eventuele
zonering en afspraken t. a. v. andere vormen van recreatie en het
veiligstellen van hengelwaters en hengelwijzen.

Waarbij men verstaat onder:

Duurzame bevissing:
een vorm van hengelen en visstandbeheer die de natuurlijke dynamiek
van een watersysteem erkent en - op termijn - geen invloed heeft op
de van nature voorkomende soorten en aantallen.

Ecologische inpasbaarheid van de hengelsport:
een geheel van maatregelen die ertoe leiden dat de hengelaktiviteit
geen negatieve invloed heeft op de abiotische en biotische
processen die van belang zijn voor het behoud of de ontwikkeling
van een bepaald type aquatisch ecosysteem.

(definities zoals ze werden aanvaard door de werkgroep 'beleidsnota
Vlaamse Hoge Raad Natuurbehoud - Vlaamse Hoge Raad Riviervisserij'
tijdens de vergadering van 27/08/96)

1.3. Deelakties

De opdracht wordt onderverdeeld in vier deelaspecten:

- Hengelen en de draagkracht van het water:

De meeste van onze typische waterlevensgemeenschappen zijn
verminkt doordat de oppervlaktewaters in het verleden steeds
werden aangepast voor menselijke gebruiksdoeleinden, zonder
daarbij rekening te houden met het ecologisch functioneren ervan.

Het visserijbeheer om de gevolgen van milieu-aftakeling en
overbevissing op te vangen beperkte zich meestal tot
visuitzettingen zonder veel voorafgaande studie van het aquatisch
ecosysteem.

Het hedendaags visserijbeheer, ingepast in het milieubeleid en de
wereldstrategie voor natuurbehoud, streeft naar herstel, behoud
en ontwikkeling van de oorspronkelijke autochtone visfauna en hun
typische levensgemeenschappen. Een ecologisch verantwoorde
milieukwaliteit moet garant staan voor optimale levens- en
voortplantingsomstandigheden voor de visstand, een verantwoord
visserij gebruik moet de instandhouding ervan verzekeren.

Een planmatig beheer is hiervoor vereist. Bij verstoorde
evenwichten kunnen dan voorstellen tot hengeltechnische
aanpassingen (oogstbeperkingen en hengeltechnische beperkingen)
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of visserij kundige bijsturingen (bepotingen, uitdunningen,
habitatverbeteringen) geformuleerd worden. Hierbij dienen
hengelaarsbelangen afgewogen te worden ten aanzien van de louter
ecologische visie.

- Hengelen en het milieu:

Vanuit bepaalde kringen wordt er geopperd dat overmatig gebruik
van lokvoer bijdraagt tot de eutrofiëring van de
oppervlaktewaters, vooral tijdens grote hengelwedstrijden.
Wetenschappelijk gefundeerde aanbevelingen naar de samenstelling
en hoeveelheid van het gebruikte visvoer in relatie tot de
hengelwijze en het watertype dringen zich op.

Een andere problematiek betreft het kleuren van lokaas en lokvoer
met gevaarlijke kleurstoffen, waardoor de kwaliteit van de vissen
en ook de gezondheid van de hengelaar gevaar lopen.

- Hengelen en natuurbehoud:

Beide betrokken groeperingen hebben een gemeenschappelij ke
doelstelling : het behoud van de natuur en van het visleven in
het bijzonder. Toch zijn er nogal uiteenlopende visies over de
ecologische inpassing van de hengelsport en het natuurbehoud in
het algemeen, vooral daar waar er raakvlakken zijn. Knelpunten
zijn o.a. herintroducties en introducties, de relatie tussen
vissen en visetende vogels, visrechten en het verwervingsbeleid,
'ecologisch inpasbaar recreatief medegebruik' van natuurgebieden,
toegankelijkheid en bevisbaarheid van de viswaters en het
betreden van oevers, zwerfvuil en loodvergiftiging ...

- Hengelen en andere recreatievormen:

Bij het ecologisch inpasbaar recreatief medegebruik zijn
uiteraard ook andere groeperingen zoals de watersportrecreanten
en dijkgebruikers betrokken. Knelpunten hier zijn voornamelijk
het gemeenschappelijk gebruik van de open ruimte voor
verschillende vormen van recreatie die storend op elkaar kunnen
werken, schade aan de visstand, aantasting van vegetaties en
paaiplaatsen.
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2. METHODE

2.1. Algemeen

Voor de verschillende deelakties werden de vermelde knelpunten in
principe zoveel mogelijk op dezelfde manier benaderd:

relevante literatuur werd bestudeerd;

indien mogelijk werd er nagegaan welke oplossingen in het
buitenland van toepassing zijn;

relevante wetteksten en ontwerpadviesen werden geanalyseerd;

standpunten van de verschillende betrokken belangengroepen
werden ingewonnen en vergeleken;

een gefundeerd voorstel tot oplossing werd geformuleerd waarmee
de verschillende belangengroepen zoveel mogelijk kunnen akkoord
gaan.

2.2. De hoorzitting in 'De Ceder' op 22 juni

Gezien de korte duur van het project, de onbereikbaarheid van de
hengelaars in de zomer en hun vermoedelij k geringe respons op
enquête formulieren werd er een open hoorzitting georganiseerd in
'De Ceder' te Deinze op 22 juni. De bedoeling was om te polsen naar
visies en meningen van de hengelaars omtrent de verschillende
problematieken. Hiertoe werd een vragenlijst opgesteld en ter
goedkeuring voorgelegd aan de stuurgroep van het project. Deze werd
gebruikt als basis van de discussies tijdens de open vergadering.
De opkomst was gering maar er waren interessante discussies met een
aantal relevante aanpassingen en aanvullingen voor de vragenlijst
als gevolg.

2.3. De enquête

De aangepaste versie van de vragenlijst werd vervolgens verstuurd
naar hengelclubs en -verbonden, de Provinciale Visserij Commissies,
Natuurverenigingen en de werkgroepen 'Sport en Natuur' voor iedere
provincie. Van de resultaten werd een gegevensbestand aangemaakt in
DBaseIII+ dat voor verdere verwerking geïmporteerd werd in het
programma Statistica. De aanwezigheid in De Ceder, de respons op de
enquête, de vragenlij st en de verdeling van de antwoorden per
belangengroep in percentages en in aantallen zijn weergegeven in
Bijlage A.
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2.4. De lokvoeranalyse

Een 20-tal commerciële lokvoeders werden aangekocht, de
samenstelling en de gebruiksaanwijzing werd vergeleken. Met de hulp
van specialisten werden er tien geselecteerd zodanig dat lokaas
voor de verschillende hengeldisciplines aan bod komt. Voor deze
tien werden het Biologisch Zuurstof Verbruik (BZV), het Chemisch
Zuurstof Verbruik (CZV), de totale stikstof (N-tot) en de totale
fosfor (P-tot) bepaald in de laboratoria van BECEWA (Centrum voor
de studie van water, bodem en lucht v. z. w. ). Op basis van deze
analyses werd de vuilvracht berekend in vervuilingseenheden (V.E.),
volgens de formules van de complexe berekening van de vuilvracht
voor de afvalwaterheffing, en in Inwonerequivalenten (I.E.) volgens
de Nederlandse Wet Verontreiniging Oppervlakte Wateren (WVO). De
berekeningen worden in detail toegelicht in bij lage B. Op die
manier kan er op een gefundeerde wij ze geoordeeld worden over de
invloed van lokaas op de waterkwaliteit, en kunnen kwalitatieve en
kwantitatieve aanbevelingen geformuleerd worden.

2.5. De watersportbonden en de dijkgebruikers

Omdat de Watersportbonden en de Dijkgebruikers weinig voeling
hebben met de problematiek die in de vorige deelakties en in de
enquête werd aangehaald, werden deze belangengroepen op een andere
manier benaderd dan de hengelaars en de natuurverenigingen. De door
BLOSO erkende watersportbonden en de wandelaars- en fietsfederaties
werden gecontacteerd. Vervolgens werden er vergaderingen belegd met
iedere federatie om wederzijdse knelpunten te analyseren, te
bespreken en een voorstel tot oplossing te zoeken.
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3. HENGELEN EN DE DRAAGKRACHT VAN HET WATER

3.1. Inleiding

Viswaters kunnen gegroepeerd worden in een aantal "watertypen"
naargelang de levensgemeenschappen die er in voorkomen. De aard van
de levensgemeenschap met inbegrip van de visstand wordt bepaald
door het samenspel van een aantal biotische en abiotische faktoren.

De meeste van onze typische waterlevensgemeenschappen en visstanden
zijn verminkt door het gebruik van de oppervlaktewaters voor
menselijke doeleinden. Vervuiling, kanalisatie, recreatie- en
hengeldruk en een onoordeelkundig beheer hebben de meeste
visstanden aangetast in hun natuurlijke samenstelling.

In het verleden beperkte het visserijbeheer om de gevolgen van
milieu-aftakeling en overbevissing op te vangen zich meestal tot
visuitzettingen, gebaseerd op klachten van hengelaars. In vele
gevallen werd hierdoor het ecologisch evenwicht nog meer verstoord.

Het hedendaags visserijbeleid moet ingepast worden in het actueel
internationaal en nationaal milieubeleid, dat duurzaamheid en
integraal beheer nastreeft. Meer specifiek voor het waterbeleid
wordt via het rivierbekkenbeleid gestreefd naar een integraal
waterbeheer dat het ecologisch functioneren van de watersystemen en
de gebruiksfuncties ervan voor de mens op elkaar wil afstemmen.

Het visserijbeheer draagt hiertoe bij door een gestructureerde
aanpak van het behoud, het beheer en het recreatief gebruik van de
visbestanden in de openbare waters. Het streven naar de
ontwikkeling en het behoud van duurzame evenwichtige visbestanden
wordt geconcretiseerd in het planmatig visstandbeheer.

Wanverhoudingen in de visstand en overbevissing ten gevolge van de
hengelsport kunnen vermeden worden als dit nieuw beheersmodel in
haar planning voldoende ruimte biedt aan de hengelsport en rekening
houdt met haar wensen.

Het ecologisch herstel van onze waterlopen is, alle inspanningen
van het milieubeleid ten spijt, een zeer langzaam proces. Duurzame,
gevarieerde, evenwichtige, zichzelf instandhoudende visbestanden
liggen voorlopig nog niet binnen het bereik van het overgrote deel
van onze hengelwaters. De hedendaagse visstandbeheerplannen moeten
dan ook concreet aangepast zijn aan de huidige situatie van de
waterlopen en inspelen op de tekortkomingen ervan om de
hengelattractiviteit te behouden.
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3.2. Planmatig visstandbeheer, definities en situering

Visstandbeheer wil een visstand creëren, binnen de door het milieu
gestelde grenzen, die optimaal voldoet aan de wensen van de
hengelaars, voor zover het verwezenlijken van deze wensen het
biologisch evenwicht niet verstoort. (Coussement, 1990a)

Met een planmatig visstandbeheer wordt een integratie van de
waterkwaliteit, de waterkwantiteit, de strukturele kenmerken, de
visstand, de vegetatie, de voedselketen en de hengelsport
nagestreefd en wordt door een reeks maatregelen gepoogd te komen
tot een duurzame visstand en een duurzame bevissing. (Verbiest et
al., 1993)

In het integraal waterbeheer dient het planmatig visstandbeheer
rekening te houden met het ecologisch functioneren van het
watersysteem als een geheel en de onderlinge afstemming van de
verschillende gebruiksfuncties (sociaal-recreatieve, economische en
ecologische) ervan.

In het algemeen milieu
visstandbeheer overwegingen
betrokken te worden, zoals
ontwikkeling van aquatische
diversiteit en integriteit,
internationale richtlijnen.

en natuurbeleid dienen bij het
van natuurbehoud en milieubeheer
aandacht voor bedreigde soorten,
biotopen en van de biotische

het respecteren en nastreven van

3.3. Het visstandbeheerplan (naar Denayer, 1995a)

Visstandbeheerplannen worden opgesteld voor een aquatische
beheerseenheid op initiatief van een beheercommissie. Afhankelijk
van de situatie kan een beheercommissie bestaan uit
verantwoordelijken voor de visstand, vertegenwoordiging van de
hengelaars, deskundigen, de controlerende overheid en de
terreinbeheerder.

Het visstandbeheerplan omvat het basisbeheerplan met een
inventarisatie- en een doelstellingenfase en een operationeel plan
voor de concrete realisatie van de doelstellingen.

HET BASISBEHEERPLAN

1. Inventarisatie:

Via een gestandaardiseerde biotoop- en habitatevaluatie worden de
ecologische mogelij kheden van het viswater ingeschat.
Evaluatiecomponenten zijn waterkwaliteit, structuurkenmerken,
vegetatie, macro-benthos en visstand.
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Het huidige visserij-gebruik van het water evenals de
gebruiksdoelstellingen (ecologische, sociaal-recreatieve en
economische) voor het gebied worden beschouwd.

Mogelij kheden, bedreigingen en knelpunten met betrekking tot de
visstand, het viswater en het visserij kundig gebruik worden
geïnventariseerd.

2. Doelstellingen:

Op basis van de inventarisatie worden streefbeelden opgemaakt
voor het visstandbeheer, het waterbeheer en het natuurbeheer in
functie van het watertype, de draagkracht, de wensen van de
watergebruikers en het sectorieel beleid.

HET OPERATIONEEL PLAN

1. Prioriteitenaflijning:

Beheersmaatregelen die
visserij biologische en
neutralisatie van de
geformuleerd .

bijdragen tot de realisatie
ecologische doelstellingen en

knelpunten en bedreigingen

van de
tot de
worden

De te nemen maatregelen betreffen visuitzettingen of
uitdunningen om het visbestand op peil te brengen, het beschermen
van de visstand door bevissingsreglementen, biotoopontwikkeling
en -sanering om de natuurlijke recrutering en diversiteit te
bevorderen, het voorzien van faciliteiten voor recreatief
gebruik.

Een planmatige aanpak op
aangewezen. Prioriteiten,
verantwoordelij kheid voor
duidelijk gesteld worden.

2 . Uitvoering :

verschillende niveaus is
de nodige randvoorwaarden
de te nemen maatregelen

hierbij
en de
moeten

De vooropgestelde maatregelen worden stapsgewijs volgens een
weloverwogen planning uitgevoerd.

3. Evaluatie:

Op basis van de evaluatie wordt het beheerplan geactualiseerd.

De evolutie van de visstand,
ecologisch herstel van het
vooropgestelde doelstellingen
maatregelen te beoordelen.

het visserij kundig gebruik en het
viswater worden getoetst aan de
om de efficiëntie van de genomen
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3.4. Visstandbeheerplannen in het Vlaamse Gewest

In het Vlaamse Gewest worden beheerplannen opgesteld op drie
planniveau's:

het visserij-beleidsplan voor het Vlaamse Gewest, uitgewerkt
door een stuurgroep, op initiatief van de bevoegde minister;

het visserij-ontwikkelingsplan per
perdeelbekken aansluitend bij het
initiatief van het Visserij fonds;

hydrografisch bekken
rivierbekkenbeleid,

of
op

het visstandbeheerplan voor een watersysteem dat een
ecologische of hydrografische entiteit vormt, op initiatief van
de Provinciale visserij commissies en/of de visserijdienst.

3.5. Knelpunten met betrekking tot de hengelsport

De knelpunten voor de hengelsport bij het opstellen van
visstandbeheerplannen zijn vervat in de volgende vragen:

Voor welke waters dient een visstandbeheerplan opgesteld te
worden: voor alle, ongeacht het al of niet bevissen, voor alle
hengelwaters, of enkel voor de openbare hengelwaters?

Hoe is de beheerscommissie samengesteld, hoe en door wie zijn
de verschillende sectoren vertegenwoordigd?

ecologische en visserijbiologische normdoelstellingen
nagestreefd worden voor het betreffende water? M. a. w.

we naar optimale bevissing of naar een optimale
en biotische integriteit?

Welke
moeten
streven
visstand

Welke zlJn de te nemen maatregelen om de
vooropgesteldestreefbeelden te realiseren? Er zlJn de
hengelbeperkingen enerzijds, en de visserijkundige bijsturingen
anderzijds. De evolutie naar een duurzaam visbestand en naar
ecologische integriteit van het milieu mag niet gehinderd
worden. Terzelfdertijd moet hengelen voor een zo groot
mogelijke groep hengelaars, door toepassing van uiteenlopende
technieken mogelijk blijven.

3.5.1. Voor welke waters is het
visstandbeheerplan aangewezen en
opgesteld worden?

opstellen
door wie

van een
moeten ze

a.Waar?

Een peiling naar de meningen hieromtrent gebeurde aan de hand
van de vragen 8 en 9 van de enquête. De vraag is in welke
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gevallen het opstellen van een visstandbeheerplan aangewezen
is, of er verplichtingen aan verbonden moeten zijn, en of de
overheid inzage moet kunnen hebben in het beheer van private
waters.

Het nut van visstandbeheerplannen is algemeen aanvaard, slechts
5% van alle deelnemers vindt dat ze nergens noodzakelijk zijn,
17% is van oordeel dat ze overal verplicht moeten zijn. Meer
algemeen worden ze nodig geacht voor openbare waters.

Met betrekking tot de private waters is voor de hengelaars de
meest uitgesproken mening dat controle van overheidswege op
het beheer ervan niet verplicht mag worden. Ecologisch
verantwoord beheer mag wel aangemoedigd worden via subsidies
in natuurkern- en -ontwikkelingsgebieden. Controle van
overheidswege om de verspreiding van ziekten te voorkomen is
maar matig aanvaard.

Voor natuurverenigingen is inzage van overheidswege voor
private waters gelegen in natuurgebieden belangrijk.

b. Wie?

In de enquête werd deze vraag enkel gesteld met betrekking tot
private waters. De opmerking dat de overheid zich niet dient
te moeien met privaat aangelegenheden werd verschillende keren
genoteerd. Deze visie werd ook duidelijk gemaakt door het niet
beantwoorden van de vragen 10 en 11 over het opstellen en
goedkeuren van visstandbeheerplannen.

Voor het opstellen van visstandbeheerplannen genieten een
viswaterbeheerseenheid (samengesteld uit hengelaars,
deskundigen, de overheid en natuurverenigingen) en de
milieucel van een erkende hengelsportvereniging de voorkeur.
Er werd wel bij opgemerkt dat een visstandbeheerplan,
opgesteld door derden enkel adviserend moet zijn. 20% is van
oordeel dat de viswaterbeheerder het zelf wel aankan.

De goedkeuring van visstandbeheerplannen in private waters
vinden de meesten niet nodig, ze beschouwen de plannen eerder
als een richtlijn. Deze zienswijze is weerspiegeld in het
aantal die vraag 11 over de goedkeuring van
visstandbeheerplannen niet beantwoordde en de rest die 'zelf'
invulde als andere keuzemogelijkheid. De Vlaamse Hoge Raad
voor Riviervisserij en een erkende commissie genieten de
voorkeur van de hengelaars, de natuurverenigingen opteren voor
het IBW en de afdeling Bos en Groen van AMINAL, en de PVC' s
stellen voornamelijk zichzelf voor om de visstandbeheerplannen
goed te keuren.

Voorstellen en bemerkingen

Eventuele visstandbeheerplannen voor private waters, opgesteld door
derden, hebben een adviserende functie. Voor viswaters in gebieden
met natuur als bovengeschikte functie kunnen ze via subsidies
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bindend worden in de vorm van een beheersovereenkomst, zoals dat nu
reeds gebeurt voor bosbeheer.

Voor openbare waters worden visstandbeheerplannen nuttig en nodig
geacht. Bij de algemene opmerkingen uiten veel hengelaars echter
hun ongenoegen over het achterhaalde model voor het beheer van
openbare waters in Vlaanderen. Veel liever zouden ze een systeem
naar Nederlands model zien waar openbare hengelwaters verpacht
worden aan hengelaarsverenigingen. De voorwaarde, verbonden aan het
verwerven en behouden van het visrecht is een verantwoord
visserijbeheer voor het verpachte water. Enkel op die manier achten
zij een mentaliteitswijziging naar een meer bewust gedrag, begrip
voor ecologische prioriteiten en respect voor het milieu vanwege de
hengelaars mogelijk.

3.5.2. Ecologische en visserijbiologische normdoelstellingen

Het beheerplan moet de hengelsportwaarde van een water afwegen
tegenover de ecologische waarde bij het bepalen van de ecologische
normdoelstellingen voor het gebied.

De visserij -biologische normdoelstellingen voor een water moeten
aangepast zijn aan de eigenschappen en de draagkracht van het
milieu, en aan eventuele beperkingen die andere gebruiksfuncties
met zich meebrengen. De resulterende maatregelen moeten voldoende
rekening houden met de aard en de intensiteit van de hengel
activiteiten in het gebied.

3.5.2.1. Hengelsport en de ecologische normdoelstellingen

De Provinciale visserl] commissies van de provincies Antwerpen
(Seeuws, 1995), Vlaams-Brabant (Vanden Auweele, 1995) en Limburg
(Vanden Auweele, 1996, in voorbereiding) deden reeds voorstellen om
de hengelwaters onder hun bevoegdheid in te passen in de Groene
Hoofdstruktuur door een 'Blauwe hoofdstructuur' voor te stellen.
Hetzelfde principe kan uiteraard toegepast worden op het Vlaams
Ecologisch Netwerk.

De basis idee is de openbare viswaters (waters met functie
toekenning viswater volgens het besluit van de Vlaamse Executieve
van 21/10/87) te rangschikken volgens twee criteria: de
hengelsportwaarde en de ecologische waarde. Op basis van beide
lij sten kunnen de viswaters dan in een aantal categoriën met een
bepaalde doel functie ingedeeld worden. Voor iedere categorie
worden, indien nodig, een aantal randvoorwaarden opgelegd aan het
visserij beheer en de hengelsport om ze in te passen in het
natuurbeleid.

De resulterende categoriën zijn:

Waters met een zeer hoge ecologische waarde,
waterkwaliteit en struktuurkenmerken,
verontreinigingsgevoelige vissoorten voorkomen.



12

voorgesteld als ~visreservaatH waar een hengelverbod zou
gelden;

Waters met een bij zondere ecologische waarde, met een goede
waterkwaliteit en bij zondere struktuurkenmerken en tevens een
goed sportvisbestand. Een onderverdeling wordt gemaakt
naargelang de voorwaarden die aan de hengelsport gesteld
worden:

- een subcategorie die extensief bevisbaar is;
- een subcategorie die intensief bevisbaar is.

De gestelde voorwaarden verschillen naargelang de provincie;

vrij
niet
alle

de

een
dan

onder
van

Waters zonder bijzondere ecologische waarde, met
slechte water- en struktuurkwaliteit, met al
interessante sportvisbestanden waar hengelen
voorwaarden toegestaan is mits naleving
visserijwetgeving.

Deze visie-ontwikkeling is aanvaardbaar voor de hengelsport op
voorwaarde dat de beheerplannen en -maatregelen voor de
verschillende categoriën niet enkel rekening houden met de
ecologische normdoelstellingen maar ook voldoende afgestemd zijn op
de hengelsport.

De overgrote meerderheid (72%) van de deelnemers aan de enquête
vindt het afbakenen van waardevolle delen van waterlopen als
beschermingszones overal aanvaardbaar, 12% enkel in de bovenlopen
van onbevaarbare waterlopen, 3% ook in de middenlopen en slechts
11% heeft principiële bezwaren.

Vermits bij de concrete uitwerking van dit model enkel een aantal
ondiepe beken, met soorten die voor de hengelaar weinig interessant
zijn, voorgesteld werden als ~ als visreservaatH (waardevolle
waterlopen waar een volledig hengelverbod moet gelden) kunnen we
stellen dat 87% van de deelnemers zich met deze voorstellen kan
verzoenen.

De meesten zlJn wel van oordeel dat het eventueel beschermen van
waardevolle waterlopen moet gebeuren binnen de wet op de
riviervisserij (86%), slechts 16%, voornamelijk natuurverenigingen,
vindt dat dit moet gebeuren binnen de wet op natuurbehoud of dat
beiden moeten mogelijk zijn.

Het verbieden of beperken van de hengelsport op viswaters in
natuurkern- en ontwikkelingsgebieden (de huidige GEN en GENO's) is
voor 45% van de hengelaars totaal onaanvaardbaar. 29% van de
hengelaars kan zich verzoenen met een beperking tot weidelijk
sportvissen terwij 1 23% van de hengelaars en 60% van de
natuurverenigingen eerder een oplossing ziet in overleg met de
visstandbeheerder en financiële compensaties. Een minderheid (6%)
waaronder voornamelijk de natuurverenigingen vindt dat deze
beperkingen overal mogen opgelegd worden.
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Voorste~~en en bemerkingen

Wat de hengelsport en de ecologische normdoelstelling voor een
bepaald gebied betreft kunnen de meeste hengelaars er in komen dat
voor een aantal gebieden die waardevol zijn de integriteit van de
vi$stand voorrang krijgt op optimale bevissing en dat daarmee
rekening moet gehouden worden in het beheer. Afgezien van een
beperkt aantal beschermde gebieden, af te bakenen binnen de
visserijwet, vinden sommigen dat er verder geen beperkingen aan de
hengelsport mogen opgelegd worden. Anderen vinden dat weidelijk
vissen overal moet kunnen, of dat de te nemen maatregelen op zijn
minst in onderling overleg met de beheerder moeten bepaald worden.
Hieruit blijkt nogmaals dat een doelgroepenbeleid enkel kans op
slagen heeft als het voldoende mogelijkheden voor inspraak en
medebeheer biedt.

3.5.2.2. De visserijbiologische normdoelstellingen

Van de bron tot de monding kan een rivier opgesplitst worden in een
aantal watertypes met een kenmerkende visstand. De sleutelfactor is
het verval en de ermee samenhangende stroomsnelheid, temperatuur en
opgeloste zuurstof. In de snelstromende bovenloop overheersen de
zalmachtigen (de forel- en de vlagzalmzone), de midden- en
benedenloop zijn meer geschikt voor karperachtigen (barbeel-,
brasemzone), tenslotte is er de spiering- of botzone in het
brakwatergebied. In de forel-, vlagzalm- en barbeel zone vinden we
voornamelij k rheofiele of stroomminnende vissoorten, in de
brasemzone vooral limnofielen of soorten met een voorkeur voor
traagstromend water.

In Vlaanderen is vooral de overheersende brasemzone van belang voor
de hengelsport. Alleen de bovenlopen van een aantallaaglandbeken
in midden-België en de grensscheidende Maas behoren tot de
barbeelzone. Forel- en vlagzalmzones komen nauwelijks voor.

De stilstaande brasemzones in Vlaanderen kunnen, in functie van de
plaatselijke milieu-omstandigheden nogmaals in vier watertypen
ingedeeld worden. De sleutelfactor hier is de zichtdiepte en de
daarmee samenhangende aanwezigheid van algen en macrofyten.

snoek-zeelt-rietvoorntype, milieukwaliteit zeer goed:
zichtdiepte 1 m of meer, een gediversifieerd bestand van oever
, drijf- en onderwaterplanten en een gevarieerde visstand;

blankvoorn-baars-bleitype, milieukwaliteit goed: zichtdiepte
30-60 cm, gediversifieerde drijf- en oeverplanten, minder
onderwaterplanten en vissoorten;

brasem-snoekbaarstype, milieukwaliteit twijfelachtig:
zichtdiepte 10-30 cm, nog beperkte oeverplanten, en een lage
vissoortenrijkdom(verbraseming);

stekelbaars-palingtype,
<20 cm, sterk vervuild,

milieukwaliteit kritiek: zichtdiepte
veel algenbloei en zwevende stoffen,
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tolerante

De functioneel gegraven waters (kanalen, polderwaterlopen en
sloten) hebben eveneens een kenmerkende visstand.

Voor ieder water kan men naast een streefbeeld voor het watertype
ook een visserij beheersdoelstelling vooropstellen en de waters
onderverdelen in natuurlijke waters, broedstockreservoirs,
hengelwaters voor weidelijk vissen, wedstrijdwaters, ...
De visserijbiologische normdoelstelling , of het watertype en de
visstand die men nastreeft moeten afgestemd zijn op de draagkracht
en de structuurkenmerken van het milieu.

De draagkracht kan men definiëren als de hoeveelheid vis die met de
aanwezige visvoedselproduktie optimaal kan groeien en ontwikkelen,
of het evenwicht tussen visvoedselproduktie en consumptie. Voor een
normaal functionerend stilstaand of traagstromend hengelwater is de
draagkracht ongeveer 500 kg/ha waarvan 380 kg/ha witvis, 60 kg/ha
roofvis en en 60 kg/ha paling (Coussement, 1990). De samenstelling
van de witvis en de roofvis hangen af van het watertype en de
milieu-omstandigheden.

3.5.3. Visserijkundige bijsturingen

Na de doelformulering voor het gebied kunnen een aantal praktische
maatregelen voorgesteld worden:

Om een duurzaam visbestand, met een
voor iedere vissoort te creëren,
biotoopverbeteringen de natuurlijke
diversiteit bevorderen.

evenwichtige populatie-opbouw
moet men via habitat- en
recrutering en de soorten

Zolang het biotoop de instandhouding van de populaties niet kan
garanderen moet men bijsturen met herbepotingen, rekening houdend
met de aanwezige visstand, de draagkracht van het water en de
hengeldruk.

Als de waterkwaliteit van een troebel, verbrasemd water aan de
nodige voorwaarden voldoet kan men overwegen door actief biologisch
beheer terug een hoogwaardiger viswatertype te ontwikkelen.

3.5.3.1. Biotoop- en habitatverbeteringen

Het natuurtechnisch visstandbeheer moet gericht ZlJn op een aantal
prioritaire vissoorten inzake visserij en natuurbehoud, en moet de
kansen verhogen van de soorten die benadeeld werden door de
ecologische aftakeling.

Het waterkwaliteits- en kwantiteitsbeheer kunnen enkel gebeuren in
het kader van het integraal waterbeheer. In dit verband is overleg
met de visserij sector wenselijk zodat bij werken aan de waterlopen
niet enkel aan de prioritaire functie gedacht wordt. Door
milieutechnische natuurbouw kan ook rekening gehouden worden met de
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randvoorwaarden die nodig zijn voor de ontwikkeling van natuurlijke
visbestanden. Hierbij moet gedacht worden aan de
structuurdiversiteit, paaiplaatsen en migratiemogelijkheden voor de
vis.

Mogelijkheden zlJn: het aanleggen van plasbermen, het terug in
verbinding stellen van oude meanders, het creëren van artificiële
schuilplaatsen, stroomdeflectoren, visvriendelijke pompgemalen,
vistrappen en aalgoten ..... (Verbiest et al., 1993).

Voorste~~en en bemerkingen

Een knelpunt voor de hengelsport is de financiering van deze
projecten, de hengelaars zijn van oordeel dat het geld van de
visverloven eerder ten behoeve van de hengelsport moet gebruikt
worden, dan voor de heropbouw van het natuurpatrimonium dat door
het beleid gedurende decennia verwaarloosd werd.

Enige ontevredenheid hieromtrent was dan ook terug te vinden bij de
algemene opmerkingen in de enquête. Infrastructuurwerken en
onderzoek zouden meer door het MiNa-fonds moeten gefinancierd
worden. Het geld van het visserij fonds zou eerder moeten aangewend
worden voor het op peil houden van hengelattractieve visstanden, in
afwachting van het ecologisch herstel, en het bereikbaar en
bevisbaar maken van de hengelwaters.

3.5.3.2. Visuitzettingen

Visuitzettingen kunnen gebeuren met de volgende bedoelingen:

uitzetting van natuurlijk aanwezige soorten met het doel de
densiteit, populatieopbouw en recrutering op het gewenste peil
te houden (herbepoting);

soortherstel door de herintroductie van vissoorten die vroeger
voorkwamen maar verdwenen door het ontbreken van geschikte
levensomstandigheden;

de opbouw van een volledig nieuwe visgemeenschap eigen aan de
streek maar niet aan het betrokken viswater (introductie).

In dit hoofdstuk beperken we ons tot herbepotingen. Herintroducties
I en introducties worden behandeld in het hoofdstuk 'Hengelen en

Natuurbehoud' .

Herbepotingen zlJn voor natuurlijke wateren enkel te verantwoorden
als er sprake is van een onderbezetting, m.a.w. als het visbestand
lager is dan de draagkracht van het water, of de recrutering
onvoldoende is.

In wateren met een zuiver economische of recreatieve bestemming of
waar het functioneren van het ecosysteem compleet verstoord is door
externe factoren (betonnen oevers, slechte waterkwaliteit, vevuilde
onderwaterbodems, intense scheepvaart, natuurrecreatie, massale
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visonttrekking door water captatie, ... ) ZlJn bijkomende bepotingen
om aan de hengelverwachtingen te voldoen aanvaardbaar. Daartoe
kunnen van de populaire vissoorten (snoek en voorn) enkele
maatvissen worden uitgezet die binnen een korte termijn weer
afgevangen worden zonder de draagkracht op termijn te verstoren.

Ook na vissterfte of massale overbevissing door aalscholvers zijn
bepotingen aan 50% van de geschatte sterfte verantwoord om snel tot
een herstel van de visbestanden te komen.

3.5.3.2.1. Evaluatie van het visbestand

Normaal gezien moeten herbepotingen gebaseerd zlJn op een evaluatie
van de samenstelling en de kwaliteit van de visstand.

Met behulp van afvissingen (zegennet, electrische visvangst, fuiken
en kuilen) kan men een zeer nauwkeurige analyse van het visbestand
maken en informatie inwinnen over de soortensamenstelling en
verhoudingen, de lengtefrequentie-verdeling voor iedere soort en de
conditie van de vissen.
Afvissingen zijn moment-opnames en zijn zeer arbeids-intensief en
duur. Niet alle hengelwaters kunnen op die manier geëvalueerd
worden.

Het registreren van vangsten is een andere manier om een idee te
krijgen van het visbestand en de waardering ervan door de
hengelaars. Deze methode geeft om diverse redenen (gericht vissen,
specifieke vangbaarheid, kunde van de hengelaar, .. ) niet zonder
meer een afspiegeling van de visstand, maar ze heeft het voordeel
dat ze goedkoop is en een evolutie weergeeft. Ze kan dus mits een
goede organisatie zeker als een waardevolle aanvulling van de
visbestandopnamen en een goede evaluatiemethode voor
beheersmaatregelen beschouwd worden (van der Spiegel, 1985).
In de meeste landen waar hengelverenigingen instaan voor het beheer
van openbare viswaters (Nederland, Frankrijk, Polen, Engeland,
Noorwegen) is het visrecht meestal op één of andere wijze verbonden
aan het verplicht rapporteren van hengelvangsten.

3.5.3.2.2. De optimale bepoting - samenstelling en omvang

Onderbezetting is meestal het gevolg van
relatie natuurlijke recrutering - totale
sterfte + hengelmortaliteit) .

een onevenwicht in de
sterfte (= natuurlijke

Als de natuurlijke recrutering grotendeels faalt vanwege vervuiling
of bij gebrek aan paaiplaatsen, zal het aandeel éénjarige vis zeer
klein zijn. Dit tekort moet liefst aangevuld worden met jonge vis
om de normale populatie-opbouw zoveel mogelij k te benaderen, en
omdat men meer kans op overleving heeft met jonge vis.

Bij overbevissing zal de populatie bijna uitsluitend uit
ondermaatse vis bestaan. Dit kan men rechtzetten door een aantal
bevissingsreglementen in te voeren, ondertussen kan men overwegen
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om voor het hengelgenot een aantal maatse vissen uit te zetten. Het
rendement van dergelijke bepotingen is echter meestal laag.

Uit de enquête blijkt duidelijk dat bijna iedereen (72%) het erover
eens is dat herbepotingen volgens een visstandbeheerplan moeten
gebeuren, rekening houdend met het watertype, de aanwezige
visstand, de natuurlijke recrutering en de hengeldruk. De sterke
vertegenwoordiging van de provinciale viSSerl] commissies valt
hierbij op. Verder i~ 20% ervan overtuigd dat tekorten in
natuurlij ke recrutering en onderbezettingen de bepalende factoren
moeten zijn, terwijl slechts 7% met vaste quota's per oppervlakte
en per soort wil werken.

Uit dit antwoordgedrag enerzijds en de veelvuldige klachten over
het bepotingsbeleid van de P.V.C. 's anderzijds blijkt dat de
hengelaars de noodzaak van planmatig visstandbeheer inzien, maar
dat ze hun twijfels hebben over de huidige visstandbeheerplannen.
Er wordt te weinig rekening gehouden met de beperkte recrutering
van onze visbestanden en met de hengelaarswensen.

Aandeel Bepotingsnorm Pootvis gebruik (kg/ha)

I-jarige in in functie van I-jarige 2-jarige 2-jarige 1+2-jaar
populatie hengeldruk direkt na 1j. direkt direkt

< 10 % 100% LH 10 kg 20 kg 15 kg 12,5 kg
NH 20 kg 40 kg 30 kg 25,0 kg
HH 30 kg 55 kg 45 kg 37,5 kg

ZHH 40 kg 65 kg 60 kg 50,0 kg

10-25% 50% LH 5 kg 10,0 kg 7,5 kg 6,25 kg
NH 10 kg 20,0 kg 15,0 kg 12,50 kg
HH 15 kg 27,5 kg 22,5 kg 18,75 kg

ZHH 20 kg 32,5 kg 30,0 kg 50,00 kg

25-35% 25% LH 2,5 kg 5,00 kg 3,75 kg 3,13 kg
NH 5,0 kg 10,00 kg 7,50 kg 6,25 kg
HH 7,5 kg 13,75 kg 11,25 kg 9,40 kg

ZHH 10,0 kg 16,25 kg 15,00 kg 12,50 kg

> 35% 0% - - - -

-direkt te gebruiken voor blankvoorn en/of rietvoorn en zeelt
-aan 50% te gebruiken voor karper en winde

LH lage hengeldruk
NH normale hengeldruk
HH hoge hengeldruk
ZHH = zeer hoge hengeldruk

minder dan 250 manhengeldagen/ha/jaar
250 à 500 manhengeldagen/ha/jaar
500 à 750 manhengeldagen/ha/jaar
meer dan 750 manhengeldagen/ha/jaar

Tabel 3.1. Bepotingsmodel voor blankvoorn, rietvoorn, zeelt, karper en winde
naar Coussement, 1994

Coussement (1994) werkte een bepotingsmodel uit voor blankvoorn,
rietvoorn, zeelt, karper en winde, op basis van de modellen van
Ricker (1958 & 1968) en Williams (1967) en een ~gemiddeldeff snelle
groei. Het model houdt rekening met de recrutering (weergegeven als
het procentuele aandeel van I-jarigen in de winterpopulatie) en met
de hengeldruk (uitgedrukt in hengelbeurten/ha/jaar) .
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Met behulp van deze twee gegevens geeft dit model praktische
richtwaarden voor de bepotingsnormen (Tabel 3.1.). Er wordt geen
rekening gehouden met de specifieke groei en totale sterfte, maar
vermits juiste gegevens hieromtrent zelden ter beschikking zijn
vallen de praktische toepassings-mogelijkheden van dit model niet
te onderschatten.

In de praktijk zijn er nog veel waters waarvoor geen
visbestandopnames gemaakt werden, en waarvoor men dus geen weet
heeft van de recrutering en de samenstelling. Voor deze waters
gelden nog steeds bepotingsrichtlijnen volgens vaste quota's.

De richtlijnen van AMINAL(1990) (Verreycken et al., 1993) hanteren
slechts twee categoriën voor de hengeldruk en liggen beduidend
lager dan bovenstaand model. Nochtans gaan beide richtlijnen uit
van een watertype met een draagkracht van ongeveer 500 kg/ha
(vergelijkbaar met een vijver).

Men is het er wel algemeen over eens dat herbepotingen het beste
gebeuren met juveniele vis en niet met maatse vis. Het uitzetten
van maatse vis om tijdelijk het hengelgenot te verhogen is weinig
rendabel en niet opportuun voor de fragiele aanwezige populaties.
(Coussement, 1990a, richtlijnen AMINAL, 1990 en werkgroep
"beleidsnota Vlaamse Hoge Raad Riviervisserij - Vlaamse Hoge Raad
Natuurbehoud", 1996).

Voorste~~en en bemerkingen

Herbepotingen moeten gebeuren volgens een visstandbeheerplan,
rekening houdend met het watertype, de aanwezige visstand, de
natuurlijke recrutering en de hengeldruk. Nauwkeurige gegevens over
de visstand zijn zelden ter beschikking omdat visbestandopnames
zeer arbeidsintensief en duur zijn.

Hengelvangstregistraties kunnen nuttige bijkomende informatie
verschaffen omtrent de evolutie van de visstand en de hengeldruk
indien ze op een verantwoorde wijze gemaakt en verwerkt worden. Het
systematisch rapporteren van de hengelvangsten kan geïntegreerd
worden in een beheersmodel met meer inspraak en
verantwoordelij kheden voor de hengelaar. De wij ze van rapporteren
kan bijgestuurd en geoptimaliseerd worden door de resultaten af en
toe te toetsen aan een volledige visbestandopname.

Bestaande bepotingsmodellen zijn zeer verschillend en houden weinig
rekening met het watertype en de draagkracht van het water.
Bijkomend onderzoek met het oog op het bepalen van bepötingsnormen
in functie van watertype, draagkracht, natuurlijke recrutering,
aanwezige visstand en hengeldruk dringt zich op. Ook met de
overbevissing door aalscholvers moet terdege rekening gehouden
worden.
Tevens moet er gedacht worden aan een verfijnder bepotingsmodel
voor die waters waarvoor geen nauwkeurige visstand gegevens ter
beschikking zijn. Informatie uit de hengelvangstregistraties kan
daarbij nuttig zijn mits de nodige omzichtigheid in acht wordt
genomen.
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3.5.3.2.3. Pootvis en faunavervalsing

Bij het uitzetten van pootvis moet men er over waken dat de
natuurlijke recrutering niet in het gedrang komt en dat er geen
verschuivingen in de soortensamenstelling teweeg gebracht worden
door te veel de nadruk te leggen op de hengelsportsoorten of op
soorten die in de pootvishandel overwegend te koop zijn.

Verder moet er ook voldoende aandacht geschonken worden aan de
kwaliteit van de vis, en moet erover gewaakt worden dat er geen
exotische soorten en ziektekiemen mee uitgezet worden.

Om de integriteit van onze inheemse visfauna nog zoveel mogelijk te
vrijwaren dienen kweekprogramma's van inheemse soorten met het oog
op visuitzettingen dan ook ernstig uitgewerkt te worden.

3.5.3.2.4. Overleving van de pootvis

Het uitzetten van pootvis heeft enkel zin op voorwaarde dat de vis
niet meteen weer verdwijnt uit het viswater.

De overlevingskansen van de vis moeten dus gegarandeerd worden, de
vis moet aan de nodige kwaliteitsnormen voldoen. Een uitgebreid
lastencohier met de nodige voorwaarden en bepalingen over de
hoedanigheid en het vervoer van de vis werd hiertoe opgesteld.
Een ander probleem is het stropen van de pas uitgezette vissen, om
ze vervolgens op privaatvijvers uit te zetten. Het besluit van de
Vlaamse Executieve van 20/05/92 voorziet de bescherming van de pas
uitgezette vis in artikel 14, maar blijkbaar duren de stroperijen
voort.

Als oplossing zien de meeste deelnemers aan de enquête een
reglementering op het vervoer van levende vis:

een verbod mits uitzondering voor aasvis; 48% vooral WW en
PVC;
een beperking naar aantal; 27% vooral niet-WW en
natuurverenigingen;
een totaal verbod; 20% vooral PVC en natuurverenigingen.

Slechts 2% vindt een bijkomende regelgeving niet nodig.

Als andere suggesties komen vooral aan bod:

het plaatselijk invoeren van een gesloten tijd;

meer controle aan de waterkant.

Voorste~~en en bemerkingen

De grote meerderheid kan waarschijnlijk akkoord gaan met een
combinatie van de twee eerste voorstellen: een verbod op het
vervoer van levende vis met uitzondering van een beperkt aantal
aasvisjes (vb. 20).
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3.5.3.3. Actief biologisch beheer

Actief biologisch beheer (ABB) is een methode die toegepast wordt
om ·stabiele troebele waters weer om te vormen in stabiele heldere
waters. Tabel 3.2. geeft een overzicht van de processen en
interacties die bijdragen tot de stabiliteit van heldere en van
troebele waters.

Als de inrichting van het viswater voldoende mogelij kheden biedt
voor de ontwikkeling van ondiepe plantenzones kan door het éénmalig
verwijderen van 75% van de benthivore en planktivore witvis een
keten van processen in werking treden met als gevolg helder water,
groei van waterplanten en een gevarieerde visstand.

Een aantal experimenten in Nederland leverden in eerste instantie
een schijnbaar spectaculair resultaat op, maar in de meeste
gevallen was er zeker geen sprake van een stabiel evenwicht en werd
het water na verloop van tijd toch weer troebel. Zelfs na het
terugdringen van fosfaten in het rioolwater blij ft het fosfaat
gehalte in het water te hoog. De reden hiervoor is het vrijkomen
van fosfaten uit de waterbodems die door jarenlange vervuiling met
voedingsstoffen verzadigd zijn.

STABIEL HELDER WATER

minder voedingsstoffen door:
- fixatie van het bodemslib door

waterplanten
- minder opwerveling door:

bodemwoelende vissen

minder algen door:
- concurrentie met waterplanten voor

voedingsstoffen
- predatie door watervlooien

meer ondergedoken waterplanten door:
- goed doorzicht bevordert

fotosynthese
- minder bodemwoelende vissen om

jonge planten los te woelen

meer watervlooien door:
- minder planktonetende vissen

minder planktonetende en
bodemwoelende vissen door:
- goed roofvisbestand

goed roofvis bestand door:
- aanwezigheid van plantenrij ke zones

als schuil- en paaigebied

STABIEL TROEBEL WATER

meer voedingsstoffen in het water door:
- opwerveling van bodemslib bij

golfwerking
- opwoeIen van bodemslib door

bodemwoelende vissen

meer algen door:
- te veel voedingsstoffen in het water
- geen predatie door watervlooien

minder ondergedoken waterplanten door:
- slecht doorzicht verhindert

fotosynthese
- jonge planten losgewoeld door

bodemwoelende vissen

minder watervlooien door:
- meer planktonetende vissen

meer planktonetende en bodemwoelende
vissen door:
- slecht roofvisbestand

slecht roofvisbestand door:
- ontbreken van plantenrijke zones als

schuil- en paaigebied

Tabel 3.2. Processen en interacties die bijdragen tot de stabiliteit van heldere
en troebele waters (naar R.I.Z.A.-O.V.B., 1992)
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Uit gegevens van ondiepe meren in Denemarken blijkt dat stabiele,
heldere en plantenrijke situaties enkel voorkomen bij totaal-P
(fosfor) gehalten van minder dan 0,10 mg/l (R.I.Z.A.-O.V.B., 1992).
Een éénmalige ingreep in de visstand met de bedoeling stabiele
heldere waters te krijgen heeft dus enkel zin als de totaal-p
waarden niet hoger zijn. Aan deze voorwaarde voldoet bijna geen
enkel water in Vlaanderen (V.M.M., 1996a).

Als alternatief wordt in sommige gevallen periodiek en systematisch
een kleiner gedeelte van de witvisstand afgevist om de afwezigheid
van snoek te compenseren. Deze maatregel kan dan tijdelijk
dwerggroei tegengaan in overbevolkte waters maar draagt in geen
geval bij tot de ontwikkeling van een duurzame en evenwichtige
situatie, tenslotte de ultieme doelstelling van het planmatig
visstandbeheer.

De NVVS nam in Contact (november 1996) een duidelijk
beleidsstandpunt in met betrekking tot ABB: Het grootschalig
verwijderen van vis als maatregel in het kader van Actief
Biologisch Beheer mag slechts dan worden uitgevoerd indien er
sprake is van een ingreep als aanvullende maatregel én de belasting
met eutrofiërende stoffen is teruggedrongen tot een niveau waarbij,
zonder verder ingrijpen, een duurzame verbetering van de
waterkwaliteit mogelijk is en de gewenste sportvisserijfunctie niet
wordt aangetast. Het systematisch en periodiek uitdunnen van
visstanden wordt beschouwd als symptoombestrijding en is in
tegenspraak met visstandbeheer, gericht op een duurzame,
gevarieerde, zichzelf in stand houdende en zo natuurlijk mogelijke
visstand, en is negatief voor de sportvisserijfunctie. (NVVS
Contact, november 1996)

3.5.4. Bevissingsreglementen

Om een evenwicht te zoeken voor de relatie mortaliteit-aanwas, om
de voortplantingsmogelijkheden voor de visstand te optimaliseren en
om de uitgezette vis een kans te geven, kan men als
beheersmaatregel een aantal bevissingsreglementen invoeren. Het
instellen van een gesloten tij d, het invoeren van minimurnmaten,
oogstbeperkingen en hengeltechnische aanpassingen om de
hengelmortaliteit te beperken kunnen hiertoe aangewend worden.

3.5.4.1. Gesloten tijd

Het instellen van een gesloten tijd rond de voortplantingsperiode
heeft een dubbel doel: het bevorderen van de voortplanting
enerzijds en het verminderen van de hengeldruk op de populatie
anderzijds.

De natuurlijke recrutering van slecht vertegenwoordigde soorten kan
verbeteren door paairijpe vissen niet weg te vangen en met rust te
laten tijdens en voor de voortplantingsperiode op voorwaarde dat
het milieu geschikt is voor de natuurlij ke reproductie van de
soort.
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De bijdrage van de gesloten tijd tot een evenwichtige populatie
dynamiek is moeilijk te kwantificeren door interferentie met andere
regulerende maatregelen en veranderingen in hengeldruk en
voortplantingssucces (Arbouw & Willemsen, 1981).

De paaitijd, het voortplantingssucces en de hengelmortaliteit
verschillen sterk van soort tot soort, het is dus beter
verschillende gesloten tijden vast te leggen per vissoort of per
soortengroep (witvis-roofvis).

Gesloten tijd met de bedoeling de hengeldruk te verminderen heeft
enkel zin als de gesloten tijd samenvalt met perioden van hoge
bevissings-intensiteit. Dit is afhankelijk van het soort viswater,
de visstand en de hengelattractiviteit, het is dus beter de
gesloten tijd vast te leggen per viswatertype (cypriniden en
salmoniden waters) .

Een centraal vastgelegde gesloten tijd kan dus nooit voor alle
vissoorten en watertypen de ideale maatregel opleveren. De meeste
ons omringende landen differentiëren de gesloten tijd naar
vissoortengroep en naar watertype. Een volledig gesloten tijd, met
een algemeen hengelverbod voor alle vissoorten en watertypen is nog
weinig gebruikelijk.

Naast het optimaliseren van de relatie produktie-mortaliteit, zijn
er een aantal andere aspecten die aandacht verdienen bij het
vastleggen van de gesloten tijd.

Te algemene maatregelen zijn weinig doeltreffend en soms zelfs
nefast, terwijl een te ingewikkelde kalender zijn doel mist
omdat hij waarschijnlijk niet zal gerespecteerd worden;

Als men de gesloten tijden vastlegt per soort, naargelang de
paaitijd, verstoort men toch nog de beschermde vissen tijdens
het hengelen naar de niet beschermde;

Een algemene gesloten tijd heeft ook maatschappelijke waarde
als natuurbeschermingsaspect, op die manier wordt de
ontluikende natuur, niet alleen de visstand, gespaard van
verstoring.

De meeste deelnemers aan de enquête zien het nut in van de gesloten
tijd. De meningen over het behoud (30%), het uitbreiden (25%) of
het inkrimpen (30%) van de gesloten tijd zijn ongeveer gelijk
verdeeld. Het zijn voornamelijk kanaalvissers die geconfronteerd
worden met gemotoriseerde watersport, die van oordeel 'zijn dat de
gesloten tijd op bevaarbare waterlopen weinig zin heeft. De
forelvissers vinden dat het hengelverbod voor zalmachtigen niet
voort moet duren tijdens de algemene gesloten tijd.

Hengelaars vinden het natuurbeschermingsaspect relevant op
voorwaarde dat andere recreanten die mening delen (30%) terwijl de
natuurbeschermers dit aspect hoe dan ook belangrijk vinden (50%).
Van de 16% die vinden dat de gesloten tijd volledig moet afgeschaft
worden specifiëren er een aantal dat zij op visserijbiologisch vlak
meer heil verwachten van het aanduiden van paaigebieden.
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Voorste1.1.en en bemerkingen

Het principe van het bevorderen van de voortplantingskansen voor de
vissen, en het ongemoeid laten van de ontluikende natuur wordt door
de hengelaars aanvaard op voorwaarde dat de betreffende regelgeving
zinvol is en ook door andere watergebruikers gerespecteerd wordt.
Een aantal aanpassingen zijn gewenst die het hengelgenot kunnen
verhogen zonder de visstand of de natuur te schaden.

3.5.4.2. Mînimummaten

Weinig succesrijke soorten, of soorten die onderhevig zlJn aan een
hoge hengelmortaliteit, kunnen extra beschermd worden door meer
soortgerichte maatregelen.
De minimummaten, waaronder vissen van een bepaalde soort niet mogen
geoogst worden, moeten garanderen dat elke vis zich minstens één
keer kan voortplanten.

Deze maatregel is al verfijnder en meer gericht dan de vorige, maar
toch moet eenzelfde vissoort niet noodzakelijk op dezelfde manier
beschermd worden in ieder watertype (Buttiker, 1985). Een algemeen
ingestelde minimummaat zal dus ook niet altijd de juiste oplossing
bieden.

Uit de enquête blijkt nogmaals dat de hengelaars zich bewust ZlJn
van de noodzaak de vissen te beschermen, maar ze vinden dat de
regelgeving hier en daar moet aangepast worden, terwij 1 sommigen
naar vereenvoudiging streven en pleiten voor uniformiteit met het
Waalse Gewest.

34% pleit voor verhoging van de minimummaat van een aantal soorten
met een hoge hengelsportwaarde : snoek(22%), paling(ll%), riet- en
blankvoorn(9%), snoekbaars(6%), zeelt(5%), karper(3%).

18% (met sterke vertegenwoordiging van de natuurverenigingen) wil
de karper(18%), en sommigen ook de snoek(5%) extra beschermen door
het instellen van een maximummaat.

36% vindt de minimummaten goed zoals ze zijn.

13% wil de minimummaat voor een aantal soorten verkleinen:
snoekbaars (8%), blank- en rietvoorn (5%).

Slechts 10% vindt de minimummaat overbodig voor een aantal soorten:
snoekbaars (7%), blank- en rietvoorn (3%) en alle ooit ingevoerde
vissoorten (1 natuurvereniging) .

Voorstellen en bemerkingen

Aan de extra bescherming van de snoek wordt in een apart hoofdstuk
aandacht geschonken.

De minimummaat op paling is niet gericht
recrutering maar eerder op het beschermen

op
van

de
de

natuurlijke
uitgezette
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glasaal. Het vergroten van de maat kan op lange termijn leiden tot
het frekwenter vangen van grotere vissen. Hierbij moet men wel
denken aan hengeltechnische aanpassingen om het slikken bij
kleinere palingen te beperken zodat er niet te veel vis met de haak
nog in het lichaam moet terug gezet worden.

Momenteel worden de meeste zeeltpopulaties kunstmatig in stand
gehouden door visuitzettingen, het aantal populaties dat zichzelf
in stand kan houden is zeer gering. De oorzaak hiervan is niet
overbevissing of hengelonttrekking vóór de paairijpe leeftijd maar
het ontbreken van de geschikte plantenrijke biotopen (Bruylants et
al 1989). Het verhogen van de minimummaat is dan ook niet echt
zinvol zolang het biotoop geen natuurlijke recrutering toelaat.

Extra bescherming van de karper door een maximummaat in te stellen
kan weerwerk bieden aan de huidige jacht op grote karpers, die
vervolgens aan privaatwaters verkocht worden voor de
kanjercompetities.

Knelpunten zijn snoekbaars en blank- en rietvoorn, sommigen willen
ze extra beschermen terwijl anderen ze vogelvrij willen verklaren.

Snoekbaars is erg gewaardeerd als sportvis, voor zijn culinaire
kwaliteiten en omdat hij de roofvis-functie van de snoek
overneemt in eutrofe waters van het snoekbaars-brasemtype.
Anderzijds is hij niet geliefd omdat hij al vanaf 10 cm
uitsluitend vis eet en zo het broed van andere soorten uitdunt.
Voor waters van het overgangstype, die langzaam verbeteren, zou
hij het herstel van de fragiele snoekpopulaties verhinderen.
Omdat hij een voorkeur heeft voor troebel water en geen
plantenzones nodig heeft voor de voortplanting gedijt hij goed
in onze eutrofe waters. Het verder optrekken van de minimummaat
heeft dan ook geen relevantie met betrekking tot de natuurlijke
recrutering maar zou op termijn resulteren in het oogsten van
grotere exemplaren voor de pan. Een meer gerichte regelgeving
die rekening houdt met het doelwatertype is hier wellicht
aangewezen;

Blankvoorn is de sportvissoort bij uitstek, en wordt ook
gebruikt als aasvis, het afschaffen van de minimummaat zou dan
ook een aantal administratieve vereenvoudigingen met zich
meebrengen met betrekking tot de hengelwedstrijden en het bezit
van levende aasvis.

In het Waalse Gewest werd de minimummaat op blankvoorn
afgeschaft maar het effect van deze maatregel op dé voornstand
is niet gekend. Een studie op twee kanalen met een goed
voornbestand toont aan dat de hengeldruk slechts een gering
effect heeft op de natuurlijke aanwas en dat bepoting overbodig
is (Gérard, 1993). De maat op rietvoorn werd wel gehandhaafd,
dit geeft voor sommige hengelaars identificatieproblemen.

goede
waar

een

In het Vlaamse Gewest hebben heel weinig waters een
blankvoornstand, met een goede natuurlij ke recrutering,
maatregelen overbodig zijn. Er. zijn er veel meer met
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slechte of ongekende voornstand waarvoor men het effect van het
afschaffen van de minimummaat moeilijk kan voorspellen. Uit de
hengelvangstregistraties (De Vocht et al., 1993) kunnen we voor
de wedstrijdwaters een algemene achteruitgang van de voornstand
t.o. v. van de brasem vaststellen, gekoppeld aan een
vermindering van het aantal vissoorten. Een steeds weerkerende
klacht in de hengelvangstregistraties van 1996 is een te hoge
brasem/blankvoorn verhouding. Het afschaffen van de maat op
blankvoorn zou zeker ook nadelig zijn voor de rietvoornstand
omdat weinig hengelaars het onderscheid werkelijk kennen.

Verschillende voorstellen en standpunten werden reeds
geformuleerd door de Milieucel V.V.H.V. (Coussement, 1990b),
het Dagelijks Bestuur V.V.H.V. (1993), de Provinciale
Visserijcommissie Antwerpen (1993), het LB.W. (IBW. Wb. V.
Adv.93.026) en de Vlaamse Hoge Raad voor Riviervisserij. Een
eventuele aanpassing van de regelgeving moet niet door
administratieve motieven maar wel door visserij-biologische
overwegingen geïnspireerd zijn. Eventuele effecten en gevolgen
ervan moeten nauwgezet gevolgd worden.

In de enquête pleiten slechts 5 % van de hengelaars voor een
verlaging van de minimummaat en 3 % voor de afschaffing,
terwijl 9 % een verhoging voorstellen. Hetgeen weergeeft dat de
overgrote meerderheid met de huidige regelgeving tevreden is.

Tenslotte kunnen we ons afvragen of het uitzetten van ingevoerde
soorten en ze vervolgens beschermen met een minimurnmaat ecologisch
inpasbaar is.

3.5.4.3. Extra bescherming voor de snoek

De snoek is in zijn voortbestaan bedreigd door het verdwijnen van
zijn typisch biotoop en mogelijk door een stijgende hengeldruk op
de resterende snoekwaters. Nochtans is hij als roofvis belangrijk
voor het biologisch evenwicht in het water. Een goede snoekstand
voorkomt dwerggroei en garandeert evenwichtige populaties voor de
andere vissoorten . Het wegvangen van één snoek kan belangrij ke
gevolgen hebben gezien zijn relatief lage densiteit in een water
(De Maeseneer, 1990).

De huidige beschermingsmaatregelen (gesloten tijd van 1 januari tot
1 juni en minimummaat 45 cm) lij ken onvoldoende. De resterende
snoekpopulaties worden dikwijls in stand gehouden worden door
uitzettingen. Natuurlij k moet in eerste instantie aan ecologisch
biotoop-herstel gedacht worden, maar in afwachting daarvan kunnen
extra bevissingsmaatregelen de verdere afbouw van de resterende
populaties afremmen.

Volgens Grimm (1979, 1983) wordt de hoeveelheid snoek tot 43 cm,
bij een gegeven aanbod aan begroeid waterareaal, bepaald door de
hoeveelheid snoek tussen 43 en 57 cm. De snoekstand onder 57 cm zou
maximum 100-150 kg/ha woonruimte (= begroeide waterarealen en
geaccidenteerde bodems) bedragen. In het najaar, als de begroeiing
sterk afneemt, en de 'woonruimte' inkrimpt zou de kleinere snoek
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opgegeten worden door de grotere. De stand van de grotere
exemplaren zou bepaald worden door de obstakels en geaccidenteerde
bodem in het diepere water. Volgens deze visie zou dus niet de
hengeldruk en herbepotingen de snoekstand bepalen, maar de
begroe~~ng.

Uit de enquête blijkt dat de hengelaars bezorgd zijn over de
snoekstand, slechts 6% is van oordeel dat de snoek geen verdere
bescherming behoeft. 7% verwacht heil van het verder inkrimpen van
de hengeltijd en 22% stelt een totaal meeneemverbod voor. Meest
aanhang vinden de voorstellen om een meeneemlimiet van één snoek
per hengelbeurt in te stellen (39%), en om het oogstseizoen te
beperken tot de najaarsmaanden (29%). 27% stelt voor de minimummaat
te verhogen waarbij 50 cm of 55 cm voorgesteld wordt.

Voorste~~en en bemerkingen

Een combinatie van het beperken van het oogstseizoen tot de
najaarsmaanden, wanneer het territorium voor de snoek verkleint
door het afsterven van de vegetatie, en het instellen van een
meeneemlimiet van 1 oktober tot 30 december geeft als voorstel de
visie van het grootste deel van alle belangengroepen weer. Door het
oogsten van een deel van de grotere snoeken in de periode dat de
begroeiing afneemt zou de kleinere snoek meer overlevingskansen
hebben en kan de populatie verjongen (OVE, 1980). Het verhogen van
de minimummaat zou plaatselijk en tijdelijk als fijnregeling kunnen
ingevoerd worden, daar waar de witvisstand te hoog is.

Deze oogstbeperkende maatregelen hebben uiteraard enkel zin als de
teruggezette snoek levensvatbaar blijft. De overlevingskans van de
teruggezette snoek is opmerkelijk groter als het aas niet geslikt
wordt en is sterk afhankelij k van de kunde van de hengelaar, het
soort aas en het soort haak (van Tussenbroek, 1985). Een aantal
hengeltechnische regelgevingen met betrekking tot het aas, de haak,
en het onthakingsmateriaal dat voor snoekwaters moet gebruikt
worden kan dus de hengelmortaliteit helpen beperken (Coussement,
1990a) .

3.5.4.4. Hengeltechnische regelgevingen om de hengelmortaliteit te
verlagen

Het 'no kill' principe is vrijwel algemeen ingeburgerd. Afgezien
van enkele soorten ( vnl. snoekbaars en paling) wordt er nog weinig
voor de pan gevist. Na een hengelbeurt wordt de vis meestal terug
in het water gezet. Op voorwaarde dat de teruggezette vis goed
gemanipuleerd werd en levensvatbaar is vermindert op die manier de
hengelmortaliteit aanzienlijk. Een aantal hengeltechnische
regelgevingen kunnen hiertoe bijdragen.

3.5.4.4.1. Het leefnet

Het bewaren van de vis in een leefnet tijdens de hengelbeurt wordt
vaak als een belangrijke oorzaak van hengelmortaliteit aanzien.
Voor de hengelaar is het echter belangrijk dat hij het resultaat
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van ZlJn hengelbeurt kan zien en het gebruik van leefnetten is de
enige mogelijkheid om hengelwedstrijden te evalueren. Een
teruggezette vis zou ook het gedrag van zlJn soortgenoten
beïnvloeden en zo de vangkansen van de hengelaar verkleinen (van
Tussenbroek, 1985).

Over het begrip stress bij vissen wordt nog steeds gediscussieerd,
maar de hengelmortaliteit ten gevolge van het bewaren van de vis in
het leefnet is meetbaar. In Engeland (Institute of Freshwater
Ecology) en Nederland (Organisatie ter Verbetering van de
Binnenvisserij, O.V.B.) werden een aantal studies uitgevoerd om de
hengelmortaliteit te relateren aan de afmetingen van het leefnet,
de bezetting en de stockeertijd.

In Engeland kwam men tot het besluit dat 35 kg vis, gehouden in een
ruim leefnet gedurende 5 uur, bij een watertemperatuur van 16°C
hiervan geen hinder ondervindt (Het visblad, oktober 91). Een
normale hengelbeurt duurt niet meer dan 5 u en levert niet meer dan
35 kg op. De Environment Agency (de vroegere National Rivers
Authority) bepaalt dan ook in de Fisheries Byelaws de afmetingen en
kwaliteiten van de te gebruiken leefnetten als volgt: minimum 2 m
lang, minimum 35 cm doorsnede of 30 * 35 cm, maximum 30 cm tussen
opeenvolgende ringen, voor minstens 60% uit gaten bestaand, gemaakt
van knooploos materiaal met een maaswijdte tussen 2 en 8 mm, nat
gemeten (N.R.A. Fisheries Byelaws) .

In Nederland werden verschillende soorten netten getest en kwam men
tot de volgende conclusies (O.V.B. Infoblad, september 81):

Opslag in een stalen leefnet veroorzaakt sterfte bij maatse
blankvoorn, nylon netten had geen sterfte tot gevolg;

Brasem en rietvoorn zijn ongevoelig voor welk type net dan ook;

90% van de ondermaatse blankvoorn sterft binnen enkele maanden
na een vier uur durende opslag in een stalen of geknoopt nylon
net;

De overleving van een vis na opslag in een leefnet is
afhankelijk van de watertemperatuur, de duur van de opslag en
bezettingsdichtheid van de vis in het net.

In recent onderzoek (O.V.B., 1995) werd geen directe mortaliteit
vastgesteld in ruime, moderne leefnetten (knooplose micromesh 
doorsnede 50 cm - lengte 2,5 m). Uitgestelde mortaliteit bleek
eigenaardig genoeg omgekeerd evenredig te zijh met de
opslagdichtheid.

In Nederland kan het gebruik van het leefnet, evenals de vishaak
niet gereglementeerd worden binnen de visserijwet omdat het niet
aan de gestelde definitie van vistuig voldoet (van Tussenbroek,
1985) . Binnen de georganiseerde hengelport en door de
visrechthebbenden worden echter wel reglementeringen of richtlijnen
ingevoerd voor het gebruik van het leefnet. In de jeugdcursus van
de Nederlandse Vereniging Van Sportvissers-federaties (NVVS) wordt
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bv. het gebruik ervan afgeraden, tenzij het een micromesh-leefnet
van 3 m lang met een doorsnede van 50 cm is (NVVS, 1993a).

Ook de Vlaamse hengelaar voelt zich verantwoordelijk voor de door
hem gemanipuleerde vis, maar wenst geen afstand te doen van het
leefnet. Slechts 7%, met een sterke vertegenwoordiging van de· niet
aangesloten leden is van oordeel dat het moet afgeschaft worden,
sommigen wensen dan wel een uitzondering voor de wedstrijden. 70%
van de deelnemers vindt reglementering naar afmetingen, bezetting
en stockeertijd noodzakelijk, maar stelt zich wel vragen bij de
controle van deze laatste twee aspecten. 23%, met een relatief
sterke vertegenwoordiging van de PVC leden wenst geen regelgeving
ter zake.

Voorste~~en en bemerkingen

De werkelijke invloed van voldoende ruime knooplose micromesh
netten op de belangrij kste sportvissoorten, ondermaats en maats
moet verder wetenschappelij k onderzocht worden bij verschillende
densiteiten en stockeertijden. Enkel dan kan men ernstig oordelen
over het verband tussen het gebruik van het leefnet en vissterfte,
en kan men een gerichte regelgeving invoeren.
Voorlopig lijken ruime knooplose micromesh netten quasi geen
vissterfte te veroorzaken.

Momenteel geldt als enige officiële regelgeving een beperking van
de stockeertijd tot 3 u tijdens wedstrijden met behoud van
ondermaatse vis.

Een aangepast voorstel van de Vlaamse Hoge Raad voor Riviervisserij
(Adv.92/19), voor de voorwaarden waaronder ondermaatse vis tijdens
wedstrijden mag behouden worden, specifieert niet alleen de
stockeertijd maar ook de kwaliteit en de afmetingen van het
leefnet: De gevangen vissen dienen voorzichtig behandeld te worden
en bewaard te worden in fijnmazige leefnetten met een minimale
lengte van 3 m en een minimum breedte van 50 cm. Wegens juridische
complicaties is het advies niet van toepassing, de reglementen van
het C.C.C.V. voorzien alvast een sanctie (uitsluiting in de
wedstrij d) bij het niet naleven van deze normen als ze in voege
zullen treden.

Het is weliswaar al een stap in de goede richting als het gebruik
van het leefnet wettelijk gereglementeerd wordt voor de
aangevraagde wedstrijden, maar algemeen geldende regelgevingen
zouden ook de mortaliteit tengevolge van zgn 'wilde ~edstrijden',

en van het recreatief hengelen kunnen verminderen.

De wet van 1/7/54 op de riviervisserij regelt nergens het gebruik
van het leefnet maar art. 12. § 2&3. : De Koning bepaalt de wijzen
van vissen en de vistuigen en -toestellen die verboden zijn; de
gebruiksvoorwaarden, de afmetingen evenals de wijze van keuring van
de geoorloofde vistuigen; biedt hiertoe de mogelijkheid op
voorwaarde dat het leefnet als een vistuig wordt beschouwd.
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Het nieuw decreet zou de mogelij kheid moeten garanderen om het
gebruik van het leefnet te reglementeren, de specifieke bepalingen
zouden het resultaat moeten zijn van wetenschappelijk onderzoek en
overleg met de handelaars in hengelsportartikelen.

Het sensibiliseren van de hengelaar voor deze problematiek zou
ondertussen al een zekere gedragswijziging kunnen teweeg brengen.

3.5.4.4.2. De meervoudige haak

Het gebruik van de meervoudige haak wordt door sommigen verworpen
omdat het schadelijk zou zijn voor de vis, het onthaken bemoeilijkt
en zo aanzienlijk bijdraagt tot het verhogen van de
hengelmortaliteit.
Momenteel is de enige beperking volgens Art. 32 § 1. van het
besluit van 20/5/92 van de Vlaamse Executieven : Eénzelfde hengel
mag ten hoogste van drie enkelvoudige of veelvoudige haken voorzien
zijn;

In Frankrij k mag de afstand tussen de punten van de meervoudige
haak niet meer dan 2 cm zijn, om harpoeneren te verhinderen, in
Noorwegen geldt ook een beperking tot drie haken en wordt een
drievoudige haak gelijkgesteld aan drie haken.

Weerhaakloos vissen wordt op sommige privaat wateren verplicht in
een aantal landen (voornamelijk in de vliegvisserij), maar de
weerhaak wordt nergens bij wet verboden.

Het vissen met de meervoudige haak beschadigt de vis zeker als het
aas wordt ingeslikt. Het gebruik van kunstaas zou visvriendelijker
zijn omdat er minder geslikt wordt. Voorts wordt het gebruik van
kunstaas meer gerespecteerd dan het gebruik van levend aas omdat
het meer vaardigheid van de visser vergt.

Voorstellen uit de enquête zijn:

- Enkel weerhaakloze meervoudige haken toestaan;

- Zoals in Noorwegen één meervoudige haak of drie enkelvoudige
haken toestaan.

35% van de deelnemers, waaronder relatief veel WHV-Ieden pleit
voor het verbieden van de meervoudige haak, 24%, met een sterke
vertegenwoordiging van de niet WHV-Ieden wil meervoudige haken
enkel toelaten met kunstaas, 21% wil de meervoudige" haak ook wel
toelaten met aasvis maar met takels die het slikken beperken, 10%
vindt een reglementering ter zake noodzakelijk en 12% vindt dat er
geen beperkingen mogen ingevoerd worden. Opvallend is de gematigde
visie van de milieubewegingen (toestaan mits reglementering) en de
gelijkmatige verdeling over de uiteenlopende standpunten (van
volledig verbod tot volledig vrij) voor de PVC's.



30

Voorste~~en en bemerkingen

De meeste hengelaars en natuurverenigingen vinden niet dat de
meervoudige haak onbeperkt moet toegestaan zlJn. Er zouden een
aantal regelgevingen moeten ingevoerd worden die de kans op slikken
minimaliseren zodat de hengelmortaliteit binnen de perken blijft,
en om te vermijden dat de vis anders dan in zijn bek gehaakt wordt.

Met kunstaas en doodaastakel wordt nooit geslikt. De vis is altijd
in de bek gehaakt en dus gemakkelijk onthaakbaar. Het verbieden van
de meervoudige haak op kunstaas en takel is dus zinloos en zou
bovendien de meest weidelijke technieken onmogelijk maken.

3.5.5. Infrastructuur aanpassingen

Als men in een "Blauwe hoofdstruktuur" naar een gedifferencieerde
hengeldruk streeft, naargelang de ecologische bijzonderheid van het
water, dan moet men ook via een aangepaste infrastruktuur de
hengelaars naar de juiste viswaters brengen. De waters die de
bestemming hengelwater kregen moeten niet alleen door de visstand
maar ook door hun bereikbaarheid en de toegankelij kheid van de
oevers de voorkeur van de hengelaar genieten (Permanne &

Coussement, 1989).

Voorste~~en en bemerkingen

In de hengelvangstregistraties en ook in de enquête komen
regelmatig klachten terug over de zéér hoge retributies voor het
gebruik van het domeingoed der waterwegen (jaagpaden) bij het
organiseren van wedstrijden, hiervoor moet dringend een redelijke
oplossing gevonden worden. Anders zullen wedstrijden zich meer en
meer verleggen naar viswaterzones die belangrijk (gemakkelijk
bereikbaar) zijn voor de recreatievisser.

Een andere weerkerende klacht betreft de onbereikbaarheid van het
hengelwater omdat jaagpaden en trekpaden niet mogen bereden worden,
en omdat er onvoldoende parkings voorzien zijn in de nabijheid van
de visplaatsen. Onderzoek in de Beneden Rivieren in Nederland wees
uit dat de mogelijkheid om te parkeren in de nabijheid een zeer
grote invloed heeft op het gebruik van oevers. De bereikbaarheid
van de oever en de begaanbaarheid van het traject tussen de
parkeerplaats en de visstek zijn van minder groot belang (NWS,
1994a). Eenvoudige parkeermogelij kheden kunnen veel veranderen en
zijn meestal meer een kwestie van aandacht dan van geld.

Hengelaars zijn ook van oordeel dat oeverstroken op landbouwgebied
betreedbaar moeten gemaakt worden. De Mac-Sharry-regeling (EEG, Nr
2078/92) maakt het mogelijk subsidies te verkrijgen voor het
openstellen van landbouwgronden voor recreatie. Deze verordening
van de Europese Unie heeft tot doel landbouwers een bredere
functie in de samenleving te geven die zowel de landbouw als de
samenleving ten goede komt. De lidstaten van de Europese Unie zijn
verplicht deze verordening nationaal in te vullen. In dit verband
zou men kunnen denken aan het openstellen en het verbeteren van de
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gebruikswaarde van oeverstroken die in het beheer zijn van
landbouwers door:

- een startsubsidie voor het openstellen van de oever;

- subsidiemogelijkheid voor kleinschalige infrastructuur;

- garantstelling voor schade;

- afspraken voor de herkenbaarheid van opengestelde oevers (Raad
voor Openluchtrecreatie, 1995).

Ecologische inpasbaarheid van de hengelsport betekent ook de schade
aan de omgeving ten gevolge van de hengelactiviteit zo klein
mogelijk houden. Het vernietigen van oevervegetatie en oevererosie
kunnen vermeden worden door het aanleggen van natuurvriendelij ke
hengelplaatsen aan druk beviste waters (C.U.R., 1994).
Tegelijkertijd wordt ook het hengelcomfort verhoogd doordat de
hengelaar niet in de modder of tussen de doornen moet zitten.

3.6. Conclusies

Het herstel van de onevenwichtige visbestanden in onze oppervlakte
waters is enkel mogelijk via een planmatig visstandbeheer dat ook
rekening houdt met de andere maatschappelij ke doelfuncties ervan,
o.a. de hengelsportbeleving.

De hengelaar is zich daar terdege van bewust en vindt planmatig
visstandbeheer dan ook een dringende noodzaak voor de openbare
waters. Hij zou echter meer begrip hebben voor ecologische
prioriteiten indien hij meer bij dit beheer betrokken werd.

Medebeheer van de georganiseerde hengelsport via
"visstandsbeheerseenheden" is dan ook een topprioriteit naar de
toekomst toe om de hengelaar te integreren in een doelgroepenbeleid
en de vervreemding naar het visserijbeleid om te buigen in een
actieve participatie.

Voor de privaatwaters wil hij wel beheersadviezen van derden
inwinnen, maar wenst geen enkele binding aan te gaan voor de
uitvoering ervan. Voor private viswaters in GEN's of GENO's is er
wel de wil om bindende beheersovereenkomsten aan te gaan mits
financiële vergoeding.

Er is begrip voor een eventuele "Blauwe hoofdstruktuur" , maar
weidelijk vissen zou overal moeten mogelijk blijven, of beperkingen
in afgebakende gebieden moeten op zijn minst gebeuren in onderling
overleg tussen de terreinbeheerder en de hengelaars.
Met betrekking tot de visuitzettingen houdt het beheer te weinig
rekening met de beperkte recrutering van onze visbestanden en de
hengelaarsverzuchtingen.

Een verbod op het vervoer van levende vis, mits toelating van een
klein aantal als aasvis, zou het stropen van de pas uitgezette vis
kunnen verhinderen op voorwaarde dat er voldoende controle is.
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Actief Biologisch Beheer heeft voorlopig weinig perspectief in
Vlaanderen vermits de vereiste waterkwaliteit (P-tot <0, la mg/l)
voor een duurzame toepassing bijna nergens bereikt wordt.

Er is begrip voor beperkende bevissingsreglementen om de visstand
of de natuur te beschermen op voorwaarde dat de regelgeving
relevant is en het resultaat is van eerder visserij-biologische dan
van administratieve overwegingen. De beperkingen verbonden aan de
gesloten tij d zouden à'ok door andere watergebruikers méér moeten
gerespecteerd worden.

De hengelaar is bereid een aantal hengeltechnische regelgevingen na
te volgen om de hengelmortaliteit te verlagen en om zijn imago te
verbeteren.

Bij het toekennen van de functie 'hengelwater' moet er in het
beheerplan ook voldoende aandacht geschonken worden aan de
bereikbaarheid en de bevisbaarheid van de oevers. Het openstellen
van oeverstroken op landbouwgronden in het kader van de Mac-sharry
regeling (EEG, Nr 2078/92) kan hiertoe bijdragen.
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4. HENGELEN EN HET MILIEU

4.1.Inleiding

Een belangrij k aspect van de hengelsport, voor velen het
belangrijkste, gaat schuil in de magie van het aas en lokaas.
Natuurlijk aas en kunstaas worden hier buiten beschouwing gelaten.
Wat het bereide aas en lokaas betreft zijn de ideale samenstelling,
de ideale consistentie, de juiste geur, kleur en smaak, de ideale
hoeveelheid, het ideale moment om te voeren en bij te voeren,
regelbare faktoren die bijdragen tot het vangstsucces en waarvoor
de hengelaar veel creativiteit aan de dag legt om ze te
optimaliseren.

Het gebruik van aas en lokaas brengt echter eutrofiërende en
zuurstofbindende stoffen in het water die de kwaliteit ervan kunnen
beïnvloeden. Vooral over de hoeveelheid lokvoer die tijdens een
grote wedstrijd in het water terecht komt worden er nogal eens
vragen gesteld. De bedoeling van deze deelaktie is een beknopt
overzicht te geven van de gebruikte azen en lokazen, de invloed
ervan op de waterkwaliteit in de mate van het mogelijke te
kwantificeren en te vergelijken met de invloed die andere faktoren
op de waterkwaliteit uitoefenen. Een poging wordt ondernomen om
relevante aanbevelingen te formuleren naar samenstelling van het
voeder en naar de omvang van de voederbeurten om de negatieve
invloed op de waterkwaliteit minimaal te houden.

Naast de waterkwaliteit is er ook het aspect van de kwaliteit van
de vis. Deze wordt eventueel beëinvloed door het gebruik van
giftige kleurstoffen om aas en lokaas een aantrekkelijker kleur te
geven.

4.2. Lokaas: een beknopt overzicht

Lokaas dient om de vis naar de visstek te lokken en hem daar te
houden, althans voor de duur van de hengelbeurt. Van het aangeboden
voedsel moet hij echter de voorkeur geven aan het aas aan de haak.
Hierbij moet er een onderscheid gemaakt worden in het witvislokaas
voor voornachtigen, brasem en zeelt enerzijds en de 'boilies' voor
de karpervisserij anderzijds.

4.2.1. Witvislokaas (Overgenomen uit: Coussement et al., 1992 & Van
Zwam, 1996)

Voor de samenstelling van een lokaas moet men rekening houden met
een aantal factoren zoals het soort vis waarop men aast, het
watertype waar men hengelt, de bodem, de tijd van het jaar, of het
al dan niet om wedstrijdvissen gaat, ....
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Lokazen kunnen gegroepeerd worden naargelang men hun werking beoogt
op de bodem, aan het wateroppervlak of daar tussenin. Telkens is
een andere samenstelling en techniek vereist.

Meestal wordt aan de voederballen ook levend aas toegevoegd van de
soort die aan de haak hangt.

Men kan kiezen voor kant en klaar voorverpakt lokaas, waarbij
duidelijk vermeld wordt voor welk soort visserij de formule
geconcipieerd werd. De meeste competitievissers opteren er echter
voor hun mengsels zelf te maken en nieuwe formules uit te proberen.

Zelf gemaakte formules

Hiervoor zijn er in de hengelhandel enorm veel basisprodukten te
koop en sommige hengelaars maken hun recepten dan ook onnodig
ingewikkeld door er te veel verschillende bestanddelen in te
stoppen. Naast produkten uit de veevoeder- en voedingsindustrie
zijn er ook een groot aantal natuurprodukten zoals bewerkte granen,
zaden, noten en wortels. De ingrediënten die een lokvoer
samenstellen kunnen gegroepeerd worden naargelang hun functie.
Sommige produkten vallen daarbij onder meerdere categoriën.

1. De Basisprodukten

De basis vormt het hoofdbestanddeel van het voer, het voornaamste
is paneermeel afkomstig van alle soorten brood, verder wordt er
ook vismeel, beendermeel, maismeel, kokosmeel en soms kempzaad of
duivenmest gebruikt.

2. De werkende bestanddelen

Moeten ervoor zorgen dat
de hengelbeurt . Hiertoe
vormen, arachidemeel,
verschillende oliën.

de vis interesse heeft voor de duur van
dienen o. a. kempzaad in verschillende

kokosmeel, notenmeel, duivenmest en

3. De geur- kleur- en smaakstoffen

Hierover bestaat er veel geheimzinnigheid en het is dan ook in
deze categorie dat we de zogenaamde wondermiddelen, vislokstoffen
en eetlustopwekkers moeten klasseren. Naast de natuurlijke
aroma's en kleurstoffen zoals anijs, venkel, vanille, koriander,
zout, suiker, look, curcuma, caramel, amandel, cacaopoeder, .. zijn
er in de handel ook allerei flesjes en potjes te koop met
geconcentreerde aroma' s, aminozuur extracten, 'chemische
zoetstoffen, kleurstoffen, de zogenaamde lokaasadditieven waarvan
enkele druppeltjes of grammen volstaan.

4. Wolkvormers

Produkten die in oppervlaktevoer gebruikt worden, en zeer licht
en fijn van stuktuur zijn, bv. wouw, bloem, mergel, melkpoeder en
maniok.
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5. Binders, klevers en verzwarende produkten

Typische ingrediënten voor een bodemvoer, om het te verzwaren en
samen te houden, vb. broodkruim, gekookt maismeel, collant,
mergel, gemalen kiezel, leemaarde, aardappelmeel, havermout
meel, ...

6. Zaden

Worden vooral gebruikt in snelstromend water omdat ze moeilijker
wegspoelen. Voorbeelden zijn blauwmaanzaad, nigerzaad, koolzaad,
kempzaad, parkietzaad.....

Commercieellokvoer

Meestal gaat het hier om formules uit de topcompetitie die
gecommercialiseerd werden. De verpakking vermeldt dan wel de
gebruiksaanwijzing, maar het geheim van de samenstelling wordt
uiteraard niet prijsgegeven. Het belangrijkste deel van de
ingrediënten omvat afvalproducten van de menselijke
voedingsindustrie (zoals koekjes en beschuiten), produkten uit de
veevoederindustrie en maisprodukten. Wat de kleur- en smaakstoffen
betreft mogen lokvoeders voor export enkel de voor de
levensmiddelen toegelaten additieven en natuurlijke aroma-extracten
en kleurstoffen bevatten. Het enige gebruikte bewaarmiddel is zout.
Dierlijke eiwitten worden weinig of niet gebruikt. Het lokvoer
wordt regelmatig gecontroleerd door het Ministerie van Economische
Zaken. Wat de commerciële lokvoeders betreft kunnen we dus stellen
dat ze naar verluid enkel natuurlijke stoffen en de zogenaamde E's
bevatten.

4.2.2. Boilies (Overgenomen uit: Marynes & Van Nooten, 1996)

Boilies, proteïnerijk aas of HP aas wordt voornamelijk gebruikt in
de karpervisserij . Van een eiwitrij k mengsel worden deegballetj es
bereid, die daarna lichtjes gekookt worden. De boilies hebben een
dunne korst die onaantrekkelijk is voor ongewenste kleinere vissen.
Gebruikte ingrediënten zijn

- dierlijke proteïnen: melkpoeder, babymelk, caseinaten, eieren,
leverpoeder, vismeel, ... ,

- plantaardige proteïnen: sojameel, pindameel, peulvruchten, ... ,

- zetmeelprodukten: tarwemeel, maismeel, polenta, maniok, melasse,
rijstgriesmeel, roggemeel, ... ,

gluten: van tarwe, rogge, mais, rijst, ... ,

- zoetstoffen: rietsuiker, puddingpoeder, melassemeel, ... ,

- commercieel voer: voor honden, schapen, paarden, vogels, ... ;
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- aromaten en kleurstoffen.

Net zoals bij witvislokaas komt het erop neer het juiste samenspel
van de ingrediënten te verwezenlij ken zodat de boilie de juiste
textuur, samenhang en hardheid heeft en daarbij ook nog een geur,
smaak en kleur waar de karper interesse voor toont.

Boilies kunnen kant en klaar gekocht worden. Er zijn echter ook de
zgn. boiliemixen in poedervorm verkrijgbaar die men nog moet kneden
en koken. Verder zijri er ook een hele garmna geur- kleur- en
smaakversterkers in de handel om aan de eigen gemaakte boilies toe
te voegen.

4.3. De invloed van lokaas op de waterkwaliteit

Bij het behandelen van deze problematiek beschouwen we enkel de
normale natuurlij ke basis-ingrediënten en de eutrofiëring die ze
kunnen veroorzaken. We gaan ervan uit dat schadelijke chemische
stoffen en giftige oplosmiddelen moeten geweerd worden uit de
industrie van de lokvoeradditieven, er ZlJn immers voldoende
toegelaten levensmiddelenadditieven en natuurlijke geur-, kleur- en
smaakstoffen.

4.3.1. Gegevens uit de literatuur

De problematiek werd vanuit twee invalshoeken bekeken: enerzijds
werden rechtstreeks effecten op de waterkwaliteit gemeten en
anderzijds werd hun potentiële bijdrage aan de organische toevoer
van het water ingeschat.

Een studie in Engeland (Edwards & Fouracre, 1983) onderzocht de
bijdrage van lokaas in de totale organische toevoer aan het water
in reservoirs voor drinkwaterwinning. Bij de berekening werd
rekening gehouden met de toevoer door de instromende rivieren, de
bladval, de fecaliën van watervogels, de primaire produktie van het
meer en het lokaas. Het aandeel van het lokaas in de totale
organische koolstof toevoer bedroeg 0,4 tot 2,4% (gem 1%) en de
fosfor 0,04 tot 5,6% (gem 0,2%) afhankelijk van de hengeldruk, het
volume van het meer en de kwaliteit van de watertoevoer. Op basis
van deze berekeningen concludeerden de auteurs dat het totaal
verbod op het gebruik van lokaas in dergelij ke meren niet echt
gerechtvaardigd was.

Een studie van de UIA en de Milieucel V.V.H.V. (Mees et al., 1988)
op de Damse Vaart kon geen significante veranderingen in de
waterkwaliteit aantonen ten gevolge van het voederen tijdens de
wereldkampioenschappen in 1988. Dit omdat de surplus-belasting door
het lokvoer kleiner was dan schommelingen veroorzaakt door andere
faktoren zoals algenbloei en een vervuiligsgradiënt van Brugge naar
de Siphon toe, veroorzaakt door het water van het kanaal Gent
Oostende.
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In het 'Dossier Lokaas' in Hét Hengelblad van januari 1992
(Coussement) wordt de vuilvracht van commerciële lokvoer op 3 à 4
I.E./kg berekend. De jaarlijkse potentiële bijdrage van organische
toevoer aan de Vlaamse openbare oppervlaktewaters wordt geschat op
200 ton Biologisch zuurstof verbruik (BZV), 2,5 ton stikstof, en
1,7 ton fosfor. Dit zou 0,2% van de jaarlijkse rioolwater-inbreng
voor het BZV bedragen en 0,002% voor de N-tot en p-tot.

De Organisatie ter verbetering van de binnenvisserij (O.V.B.)
onderzocht de samenstelling van commercieel witvisaas en boilies
(Vriese, 1992 (tabel 4.1.)). In experimentele vijvers werd de
invloed van diezelfde azen (2,5 en 7,5 kg/ha/dag) op de
waterkwaliteit, het bodemzuurstofverbruik en het visbestand (200
kg/ha karper, 270 kg/ha brasem en 0,6 kg/ha snoek) nagegaan.

Voor de parameters die gerelateerd zijn aan de beschikbare
voedingsstoffen van de vijvers (N, P, en chlorophyl) werd er over
gans de proefperiode nergens een significant verschil gevonden met
de controle vijver. Een effect op het bodemzuurstofgebruik kon niet
aangetoond worden. Er was wel zuurstof- en dieptezichtvermindering
in de vijvers waar er ook toename van de visbiomassa was. Het
betrof waarschijnlijk een gecombineerd effect van de toename van de
visbiomassa (resuspensie van bodemmateriaal) en de extra toevoer
van organisch materiaal.

Lokaas czv (g/kg) N-tot (g/kg) p-tot (g/kg) V.E. I.E.

Justus Universeel 1200 11,9 5,6 4,00 6,69

SL-Boilies 980 9,0 2,8 3,27 5,67

CZV = Chemisch zuurstof verbruik N-tot=totalestikstof V.E.=Vervuilingseenheden
p-tot= totale fosfor I.E.= inwonerequivalenten

Tabel 4.1. samenstelling lokaas naar Vriese, 1992

4.3.2. Analyse van een aantal commerciële lokvoeders

Van de kant- en klare formules werd een selectie gemaakt zodat er
voor de meest beoefende hengeldisciplines en van de belangrijkste
producenten een voer geanalyseerd werd. Dit laat een ruwe schatting
van de organische toevoer en van de belasting van de
zuurstofhuishouding aan het oppervlaktewater toe. Testen op
gevaarlijke chemische stoffen zou te ver leiden en ligt niet binnen
de mogelijkheden van dit project. De resultaten (tabel 4.2.) zijn
vergelijkbaar met die van de O.V.B. De wijze van omrekenen in
vervuilingseenheden (V.E.) en in inwonerequivalenten (I.E.) is
gedetailleerd weergegeven in Bijlage B.



Lokaas

Sensas 3000: Bremes
(Brasem)

Sensas 3000: Gardons
(Voorn)

M. V. D. Eynde: Beet
(Brasem)

M. V. D. Eynde: Secret
(Rivier en stilstaand)

Arca Bifa: Performer
(Licht wedstrijdvoer)

Arca Bifa: Special
(Licht bodemlokaas)

Mondial-F: Sprint
(Brasem)

Mondial-F: Bio-mix
(Succesformule Brasem)

La Sirene: Choc
(Geen specificatie)

Fish-mix: Menu
(Brasem-Voorn)

Gemiddeld

CZV
tg/kg)

889

776

945

777

1147

741

632

1123

517

510

806

BZV
tg/kg)

295

607

315

484

511

386

422

338

416

453

423

N-TOT P-TOT V.E.
tg/kg) (g/kg)

10,5 1,58 2,74

12,4 5,30 3,69

12,6 3,20 2,92

9,6 2,94 3,23

21,8 3,33 4,02

21,3 7,05 2,80

15,5 2,83 2,74

11,8 2,25 3,33

9,8 2,25 2,50

24,4 1,80 2,62

15,0 3,25 3,06
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I.E.

5,02

4,62

5,57

4,55

6,92

4,65

3,90

6,53

3,12

3,44

4,83

CZV = Chemisch zuurstof verbruik N-tot = totale stikstof
BZV = Biologisch zuurstof verbruik P-tot = totale fosfor

V.E.=Vervuilingseenheden
I.E.=Inwonerequivalenten

Tabel 4.2. Analyse resultaten van 10 commerciële lokvoeders (BECEWA)

- Er is een grote variatie wat het zuurstofbindend vermogen en de
verhouding CZV/BZV betreft (1,1 - 3,3). De lokazen met een grote
CZV/BZV verhouding (Sensas Bremes, V.D.Eynde Beet en Mondial-F
Bio-mix) hebben vermoedelijk een hoger gehalte aan ruwe celstof;

- Het gemiddeld ruw eiwitgehalte (N-tot*6,21) is ongeveer
op een samenstelling van voornamelijk plantaardig
wijst;

9,3%, wat
materiaal

- Het gehalte aan N en P ligt voor de meeste lokazen rond de
normaal verwachte waarde voor plantaardig materiaal met een laag
vetgehalte (10 tot 15 g N, 3 g P). Dat wijst erop dat meelsoortep
waarschijnlijk het overgrote aandeel uitmaken. Uitzondering
hierop vormt Arca-Bifa Special met een iets hogere waarde voor
beide minerale voedingsstoffen;

- Een relatief hoog fosfor gehalte t.o. v. N kan wij zen op het
gebruik van beendermeel of veevoederprodukten met toegevoegde
fosfaten (Sensas Gardons) , terwijl een relatief hoog N gehalte
(Fish-mix, Sensas Bremes en Arca-Bifa Performer) toevoeging van
dierlijk of eiwitrijker materiaal laat vermoeden.
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- Algemeen kunnen we stellen dat beide
weinig rekening houden met het N- en
factoren toch sterk bijdragen tot
oppervlaktewateren.

eenheden van vuilvracht
P-gehalte, terwijl beide

de eutrofiëring van de

Bij een aantal lokazen (Van Den Eynde), bestemd voor de Italiaanse
markt, is de samenstelling van de originele plantaardige
bestanddelen aangegeven:

8,00%(waarvan 5,17 à
à 54,60% zetmeel)

16,30%
7,50%
7,80%
5,00%

72,10%
en 40,90

15,20
4,10 
4,17
3,33 -

64,50
suiker

Ruweiwitgehalte
Ruw vetgehalte
Ruwe celstof
Asgehalte
Stikstofvrij extract

Dit doet denken aan een meergranenmeel verrijkt met zemelen en
zaden waaraan kleur,-, smaak-, geur- en kleefstoffen werden
toegevoegd om te komen tot een lokaas met eiwitgehalte van 6 à 8%
(Van Den Eynde Secret en Beet) .

4.3.3. De netto-vervuilingswaarde van lokazen naar het ontvangende
oppervlaktewater

Als we de reële vervuiling teweeg gebracht door lokaas willen
beschouwen moeten we rekening houden met het aandeel van het
voedsel dat door de vis opgenomen wordt en met de samenstelling van
de uitscheidingsprodukten (faeces en excretie) na vertering.

Vissen kunnen bij voedselschaarste het aanwezige voedsel zeer
efficiënt benutten. Volgens Nikolsky (1963) kan voorn bij 20°C
dagelijks tot 43% van zijn lichaamsgewicht consumeren als plots
geapprecieerd voedsel in ruime mate wordt aangeboden. Ook brasem en
karper vertonen dan een hoge voederbenutting (gemiddelde darmvul
indexen van 197%) . Volgens Warrer-Hansen (1982) zou het
voedselverlies bij droogvoeders beperkt zijn tot 1-5% in vijvers en
tanks. In netten-cultuur lijkt dit veel hoger te zijn (slechts
tijdelijk bereikbaar) .

Winberg (1956), Ivlev (1961) en Mann (1978) stellen dat bij gebruik
van natuurlijk voedsel (60% eiwitgehalte) de vis 80% van de
voedselenergie benut. Deze efficiëntie ligt hoger bij goed
verteerbaar voedsel met weinig exoskelet. De onbenutte energie in
de vorm van faeces en excretie ligt op gemiddeld 20% van de totale
voedselconsumptie bij natuurlijk voedsel.

Voor artificiële voeders (pellets, meelsoorten, ... ) met een
eiwitgehalte van ongeveer 50% geeft Halver (1972) een
energiebenutting aan van ca. 90%. Enkel voor ruwe zetmeelsoorten is
de verteerbaarheid lager en functie van het gehalte ruwe celstof.
Cellulose en aanverwante stoffen blijken immers maar voor een
gering deel, dankzij de bakteriële darmflora, verteerd te worden.
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In de literatuur heerst er enige verwarring omtrent de
energiebenutting. De factor P (physiological useful part of food)
wordt gedefinieerd in de zgn "balanced energy equation" van Winberg
(1956) als die hoeveelheid energie in het voeder, die beschikbaar
is voor groei en warmteproduktie . De meeste onderzoekers bepalen
deze waarde door het verschil van voederenergie en energie in de
faeces, zodat zij de energie in de andere excretieprodukten
verwaarlozen. Deze verwaarlozing vindt zijn oorsprong in het feit
dat Winberg (1956) stelt dat hooguit 3% zou bedragen van de totale
voederenergie . Vele auteurs vonden dan ook hoge percentages (85
95%) van energiebenutting (Huisman et al., 1979). Zo vonden Butz &
Vens-Cappel (1982) bij de regenboogforel een faeces drooggewicht
van 26% t.o.v. het geconsumeerde voedsel met een samenstelling van
30% C, 4% N en 2% P; hetgeen bij verwaarlozing van andere
excretiepodukten een vrij hoge energiebenutting en een vrij lage
vervuilingswaarde oplevert.
Doch uit gegevens van de intensieve mariene zalmkweek in netten
(Häkanson et al., 1988), waarbij eiwit-(50%) en vetrijke (20%)
pellets gebruikt worden blijkt dat alhoewel de faecale uitscheiding
op energie-,BZV en N-basis slechts 15-18% bedraagt, de excretie van
ammoniakale N via de kieuwen tot 60% kan oplopen. Ook diverse
andere auteurs (Jens, 1971; Speece, 1973; Bergheim et al., 1984; en
Beamish & Thomas, 1984) vonden bij intensieve salmonidencultuur BZV
verliezen van 20 à 25% en N & P-verliezen van 50 à 60% op basis van
massa-balansen visvoer/visproduktie.

De vraag blijft natuurlijk of deze gegevens uit de intensieve
aquacultuur zomaar kunnen geëxtrapoleerd worden naar lokazen toe!

Commerciële lokazen zijn geconcipieerd om door de vissen optimaal
benut te worden en hebben slechts een ruw eiwitgehalte van
gemiddeld 9-10%. Gezien hun laag eiwit- en vetgehalte zal de
restvervuiling aan N en P van de uitgescheiden stoffen na vertering
lager zijn. De ruwe celstof daarentegen is nauwelijks verteerbaar
en zal in hoge mate weer uitgescheiden worden. De biologische
afbraak is echter zo langzaam dat de impact op de
zuurstofhuishouding van het water laag is. Lokazen met een hoog
gehalte aan ruwe celstof zullen dan ook na vertering en
uitscheiding hogere CZV en lagere BZV waarden opleveren.

Bij vergelijking van lokazen met situaties bij de industriële
vetmesting van salmoniden moeten we rekening houden met de volgende
feiten:

- Het eiwit- en vetgehalte van het beschouwde salmonidenvoer ligt
5x hoger dan bij lokaas. Het gehalte aan koolhydraten is 5x lag~r

(cfr. Häkanson, 1988);

- De industriële visvoeders een vervuilingswaarde op BZV/N&P-basis
hebben die 4 tot 5 maal hoger ligt dan bij lokaas (cfr. Häkanson,
1988);

- Bij deze viskweek produktiecij fers per m3 (25 à 125 kg/m3 Ij)
gehaald worden die even hoog liggen dan voor 1 ha viswater;
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- Bij deze salmonidenteelt voedergiften genoteerd worden per m3 die
even hoog liggen als lokaas-toevoer per ha (125 kg/ha/j);

- De produktie aan faeces en excretieprodukten toeneemt met de
bezetting en lineair gecorreleerd is met de voedselgift (Butz et
al., 1982);

Hoe hoger het eiwit-gehalte van het voeder is hoe geringer de
efficiëntie van de eiwit-omzetting is door de vis (Halver, 1972);

Carnivore vissen die veel proteïnen consumeren (en weinig
koolhydraten) benutten die eiwitten gedeeltelijk voor hun
energiebehoefte. De eiwit-afbraak verhoogt dan ook de N-houdende
uitscheidingsprodukten. Omnivore vissen die voldoende
koolhydraten benutten hebben hiervan minder last (Huisman, 1980);

- Het gehalte aan P in salmonidenvoer 3x te hoog ligt t.O. v. de
behoeften (Wiesmann et al., 1988).

Rekening houdend met deze literatuurbeschouwingen, het hoog gehalte
aan energierij ke produkten in lokazen en de beperkte voedergift
werd de vuilvracht van lokaas naar het ontvangende oppervlaktewater
op gemiddeld 20% ingeschat. De voedselbenutting wordt dus
gelijkgesteld aan 80% en de verliezen door niet-consumptie en
faeces uitscheiding op 20%.

4.3.4 De bijdrage van lokvoer aan de globale eutrofiëring van de
openbare oppervlaktewaters

4.3.4.1. Schatting van de jaarlijkse lokvoer-input

Om de jaarlijkse toevoer aan lokaas aan de Vlaamse openbare
oppervlaktewaters te schatten kunnen we ons baseren op de gegevens
van de aangevraagde wedstrijden voor dit jaar. Er werden 668
wedstrijden met gemiddeld 35 deelnemers aangevraagd. Met de
beperking van aangemaakt lokvoer tot 10 I/man/wedstrijd, brengen
deze wedstrijden maximum 233.800 I/jaar in het openbaar
oppervlaktewater. Vermits 10 I aangemaakt lokaas naast leem en
water maximum 3 kg droogvoer bevat komt dit neer op 70.140 kg. De
80.000 recreatieve vissers met een visverlof gebruiken jaarlij ks
gemiddeld 10 kg droogvoer (Coussement et al., 1992). Dit brengt het
totaal op 870.140 kg lokaas per jaar voor de Vlaamse openbare
waters, of 125 kg/ha hengelwater als we de oppervlakte van het
Vlaams hengelwaterareaal op 7000 ha schatten (1/2 potentiaal
hengelwaterareaal) .

De jaarlijkse bruto- en netto-toevoer op basis van de gemiddelde
waarden van de lokaas analysen is weergegeven in tabel 4.3. Met
netto-toevoer wordt bedoeld de werkelij ke vervuilingswaarde naar
het oppervlaktewater, rekening houdend met het aandeel dat door de
vis benut wordt.



Jaarlijkse
Lokvoer-input

Bruto

Netto

CZV
ton/j

701

140

BZV
ton/j

368

74

N-tot
ton/j

13

2,7

P-tot
ton/j

3

0,7

Vuilvracht Vuilvracht
V.E. I.E.

2 469 850 4 202 780

493 970 840 556
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Bruto = totale lokvoer-input
netto = lokvoer-input na

benutting door de vis

CZV = chemisch zuurstof verbruik V.E. =vervuilingseenheid
BZV = biologisch zuurstofverbruik I.E. = inwonerequivalent
N-tot = totale stikstof
P-tot = totale fosfor

Tabel 4.3.: Jaarlijkse bruto- en netto-vervuiling door lokaas in de openbare
oppervlaktewateren.

4.3.3.2. Vergelij king met de organische belasting van het
oppervlaktewater door industrie, landbouw en bevolking

CZV BZV N-tot P-tot
kg/dag kg/dag kg/dag kg/dag

Netto lokvoer-input 384 202 7,2 1,5

Industriële lozing (V.M.M.,1996b) 224 423 53 530 34 729 5 275

Totale lozing schatting MIRA I en Ir 583 500 171 296 128 497 21 10°
% Netto lokvoer-input t.o.v. industrie 0,17% 0,38% 0,02% 0,03%

% Netto lokvoer-input t.o.v. vervuiling 0,07% 0,12% 0,006% 0,007%

Totale vervuiling = Irrlustrie + ~J.Jci.rg + lan::bouw (MIRA)
Netto 1olcvoer-irplt = vuilvracht van het lokaas na benutting
In:::lustriêle lozing = gemiddelde vuilvracht-toevoer van industrie

in 1995 volgens het V.M.M. rawort.

ClN = chemisch zuurstof verbruik
F5lN = biologisch zuurstof verbruik
N-tot = totale stikstof
P-tot = totale fosfor

Tabel 4.4. Vergelijking van de organische belasting door lokaas t.O.V. de totale veLVUiling.

De bijdrage van de hengelsport aan de eutrofiëring
zuurstofhuishouding van de openbare oppervlaktewaters
globaal genomen niet voelbaar, hetgeen overeenstemt
hogervermelde praktijkstudies (4.3.1.).

en
is
met

de
dus

de

4.3.5. Plaatselijke en tijdelijke invloed op de waterkwaliteit

De hoeveelheid voer die in het water gebracht wordt verschilt
naargelang het om recreatief vissen of wedstrijd vissen gaat. Het
uiteindelijke effect van het lokaas op het ecologisch systeem
verschilt naargelang het om een groot weinig bevist kanaal gaat of
om een klein, intensief bevist viswater en hangt tevens sterk af
van de trofische toestand waarin het systeem zich bevindt.

In systemen die relatief voedsel-arm zijn,
hengelsport gericht visbestand hebben zullen de
parameters waarschijnlijk weinig beïnvloed worden.

en een beperkt
waterkwaliteits
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In systemen die al sterk eutroof zlJn kan de zuurstofhuishouding
verstoord worden als er grote hoeveelheden zuurstofbindende stoffen
op korte tijd en op een relatief klein oppervlak toegevoegd worden.
Vooral op stilstaande waters waar er geen waterverversing is moet
hiermee rekening gehouden worden.

Het lokvoer wordt weliswaar grotendeels opgenomen door de vis maar
komt onvermijdelijk gedeeltelijk terug in het water als
uitscheidingsprodukt. Vermits de vis beweegt en aldus de organische
toevoer minder lokaal maakt kunnen we het ganse watervolume van de
wedstrijdsector nemen om de concentratie aan toegevoerde CZV, BZV,
N en P te berekenen.

In Tabel 4.5. wordt berekend hoe de organische toevoer zich
verhoudt t.o.v. de norm voor viswater (Besluit van de Vlaamse
Regering, 1/6/95). Er moet minimaal 500 m3 wedstrijdwater per
hengelaar voorbehouden zijn (een kanaal van 25 m breed, 2 m diep en
10 m afstand tussen de hengelaars) daar de hengelroede 9,5 à 11 m
lang is.

CZV BZV N-tot p-tot

toevoer (g/500m3
) 484 254 9 2

toevoerwaarde (mg/l) 1 O,S 0,02 0,004

norm viswater (mg/l) 30 6 16 1

toevoer als % van norm 3,2 8,4 0,11 0,4

toevoer = netto-vuilvracht van de gebruikte lokaas per 500 m3 wedstrijdwater
norm voor viswater = toegestane concentratie om aan de norm van viswater te voldoen

(B.V.R. 1/6/95)
CZV = chemisch zuurstof verbruik; BZV = biologisch zuurstofverbruik
N-tot = totale stikstof; P-tot = totale fosfor

Tabel 4.5.: Concentratie van toegevoegde CZV, BZV, N en P tij dens een
hengelwedstrijd, uitgedrukt als % van de norm voor viswater

In deze situatie blijkt dat de plaatselijke toevoer tijdens een
wedstrijd inzake zuurstofverbruik lager is dan 8,5% van de norm
voor viswater, voor N & P zelfs lager dan 0,5%.

MIRA 11 (1996) vermeldt berekende immissieconcentraties 1 in de
Vlaamse oppervlaktewateren anno 1995 van :

CZV
N

81,9 mg/l
13,8 mg/l

BZV
P:

28,2 mg/l
1,8 mg/l

Deze waarden liggen beduidend hoger dan de toevoerwaarden verkregen
door lokaasgebruik en overschrijden de basiskwaliteitsnormen
aanzienlijk. Voor de BZV ligt de berekende immissieconcentratie
ongeveer 5 keer hoger dan de norm voor de basiskwaliteit, voor de
CZV ongeveer 2,5 keer en voor fosfor 0,5 keer.

1 De immissies zijn berekend door de geloosde vrachten te delen door de
gemiddelde neerslagafvoer.
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4.4. Aanbevelingen

4.4.1. Resultaten uit de enquête

Een groot deel van de ondervraagden vindt dat het gebruik van
lokaas moet kunnen maar is zich wel bewust van de problematiek en
vindt dan ook dat er een normering naar samenstelling en
hoeveelheid moet komen voor openbare zowel als voor private waters.
De niet aangesloten hengelaars vinden normering vooral noodzakelijk
op de openbare waters. VVHV leden zijn voornamelijk van oordeel dat
de producenten garant moeten staan voor de onschadelijkheid van hun
produkten. 40% van de natuurbeschermers vinden dat het gebruik van
lokvoer totaal moet verboden worden, 50% achten normering
noodzakelijk voor alle waters.

4.4.2. Reglementeringen op het gebruik van lokaas

De enige bindende regelgeving die momenteel in Vlaanderen rond het
gebruik van lokaas bestaat is een voorwaarde verbonden aan de
toelating van het behoud van ondermaatse vis tijdens
hengelwedstrijden op openbaar water. Voor dergelijke wedstrijden is
er een beperking van lOlaangemaakt lokvoer per deelnemer per
wedstrijd.

Op vele privé hengelwaters, aangesloten bij de Mîlieucel V.V.H.V.,
bestaan er strikte beperkingen met betrekking tot de samenstelling
en de hoeveelheid lokaas die mag gebruikt worden. Meestal mag enkel
mais, ongekleurde maden, en commercieel voer gebruikt worden, met
een beperking van 5 1 per hengelbeurt.
Daarnaast zijn er echter ook private wedstrijdwaters waar geen
normen van toepassing zijn en vele vissersverenigingen wensen o.a.
omwille van de geldende competitieregels niet aan te sluiten bij de
V.V.H.V..

De meeste beperkingen naar de samenstelling, aard en hoeveelheid
van het gebruikte aas en lokaas gelden, ook in de ons omringende
landen, niet als wetgeving maar als wedstrijdreglementen of
gedragscoden binnen de georganiseerde hengelsport. Er is dus weinig
controle op de recreatieve hengelaar, reglementen binnen een
wetgevend kader dringen zich dan ook op.

Bij het voederen van vissen kan men momenteel op geen enkele manier
de wet op de riviervisserij overtreden, tenzij door het gebruik van
stoffen die de vis bedwelmen of vernielen wanneer dit gebeurt m~t

de bedoeling deze resultaten te bekomen (art 22).

De wet op de riviervisserij van 1/7/54 geeft in artikel 14 wel de
mogelijkheid aan de bevoegde Minister om het gebruik van lokazen en
azen wettelijk te regelen en te normeren.

Art. 14: De Mînister tot wiens bevoegdheid de riviervisserij
behoort kan, met het oog op proefnemingen of op het gewestelijk of
plaatselijk nut, het vissen, sommige wijzen van vissen, het vangen
van sommige vissoorten of categorieën evenals het gebruik van
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bijzondere lokazen of tuigen tijdelijk toestaan of verbieden)
Bijvoorbeeld, in het Waalse gewest werd bij het besluit van de
Waalse Executieven van 11/3/93 het gebruik van bloed en merg
verboden in artikel 49c Het is verboden met bloed en merg te
vissen en te lokken.

Het verwijzen naar de wet van 26/3/71 op de verontreiniging van het
oppervlaktewater heeft weinig zin. Volgens sommigen kan de algemene
verbodsbepaling die erin voorkomt aangewend worden om het gebruik
van lokaas te verbieden (Vandenabeele, 1992).

Art. 2: Het is verboden voorwerpen of stoffen ln de bij art. 1
bedoelde wateren te werpen of te deponeren

Hierbij moet men in gedachten houden:

- In het bedoelde artikel 1 wordt gespecifieerd : Deze wet regelt
de bescherming van de wateren van het openbaar hydrografisch net
en van de kustwateren tegen verontreiniging ... ;

- De term verontreiniging wordt in het bedoelde artikel verder
gedefinieerd onder verontreiniging wordt verstaan elke ...
inbreng van stoffen die de samenstelling of de toestand van het
water kan veranderen derwij ze dat het niet meer geschikt of
minder geschikt is voor het gebruik dat ervan moet kunnen worden
gemaakt ... ;

- Bij de interpretatie van een wet moet men uitgaan van "de ware
wil van de wetgever", men mag de termen in de wet niet isoleren
maar men moet ze een betekenis geven die past in het geheel van
de wet (Corpus Iuris Civilis, regula 24);

Als we artikel 2 eng interpreteren dan verbiedt men het vissen op
zich (lijn + aas in 't water werpen), dit terwijl de overheid
visverloven verdeelt!

De wet op de bescherming van de oppervlaktewateren heeft nooit de
intentie gehad de riviervisserij te regelen (er was reeds een wet
op de riviervisserij!), het reguleren of normeren van het gebruik
van lokazen moet dan ook gespecifieerd worden in artikel 14 van de
wet op de riviervisserij door een gepast uitvoeringsbesluit.

4.4.3. Aanbevelingen naar samenstelling

Bij de samenstelling van lokazen moet het gebruik van eiwitrij k~
bestanddelen, mest en veevoeders met toegevoegde fosfaten en andere
additieven vermeden of alleszins beperkt worden gezien hun
bijdrage aan de eutrofiëring van het water.

De categorie van de geur-, kleur-, en smaakstoffen moet absoluut
beperkt blijven tot de natuurlijke aroma's en kleuren en de
toegelaten levensmiddelenadditieven, zoals dat in Luxemburg reeds
in de visserij reglementen bepaald werd. Strenge controle hierop in
de handel zowel als aan de waterkant is vereist vermits er een
aantal produkten te koop zijn die niet zo onschuldig lijken.
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In verband hiermee geldt er op verschillende plaatsen binnen de
georganiseerde hengelsport al een verbod op gekleurde maden als
aas, omdat er eertijds gebruik gemaakt werd van de Sudan-Rood
kleurstoffen (verantwoordelijk voor de roodkleuring van paling en
baars) en de goudkleurige Chrysoïdine, beiden als kankerverwekkend
gerangschikt (Sole & Soharan, 1985; Kerkhoff et al., 1985;
Coussement, 1987; Belpaire, 1992). Maden die met deze kleurstoffen
behandeld waren kwamen hoofdzakelijk uit Engeland. Naar verluid
zouden ze nu niet meer gebruikt worden en vervangen zijn door
natuurlijke kleurstoffen (rode biet, eigeel, .. ). Een bij wet
vastgelegde ban op deze kleurstoffen en een representatieve
steekproef in de handel en aan het water om de aan- of afwezigheid
ervan vast te stellen lijken echter niet overbodig gezien de ernst
van het probleem. Bij een aantal gespecialiseerde labo' s werd er
navraag gedaan naar een eenvoudige indicator test voor deze
kleurstoffen. Er zijn echter kleurstoffen met gelijkaardige
eigenschappen die wel toegelaten zijn door de warenwet. Specifieke
indicators liggen dus niet meteen voor de hand, verder onderzoek is
noodzakelijk.

Een volledige ban op gekleurd aas zou een nogal drastische
maatregel zijn omdat het gebruik van kleuren met het oog op een
aantal effecten deel uitmaakt van de ganse mystiek rond lokaas en
omdat er ook totaal onschuldige natuurlijke methoden zijn om aas en
lokaas te kleuren.

4.4.4. Aanbevelingen naar hoeveelheid

Om het gebruik van lokaas verantwoord te houden moeten we kij ken
naar het effect dat het teweeg brengt op het ecosysteem waarvan we
gebruik maken. De hoeveelheid die aanvaardbaar is voor het milieu
is dan afhankelijk van de ecologische kwaliteit, het volume en het
debiet van het water.

Als ruwe richtlijn om de hoeveelheid lokvoer die per hengelbeurt
mag gebruikt worden te bepalen zou men bijvoorbeeld kunnen stellen
dat het tijdens een wedstrijd toegevoerde BZV niet meer dan 15% van
het reeds aanwezige BZV zou mogen bedragen.

Als we de praktische voorstellen beschouwen van de Vlaamse Hoge
Raad Voor Riviervisserij (Adv. 92/19) nl.:

- De sectoren voor de viswedstrijden moeten kleiner zlJn dan de
helft van de beschikbare oeverlengte van een viswater met een
maximale lengte van 3 km;

- Per deelnemer wordt een visstrook van minimum 10 m voorbehouden;

- Het voederen dient beperkt te blijven tot maximaal 5 I
klaargemaakt volume per deelnemer behalve voor internationale en
nationale wedstrijden waar 10 I klaargemaakt volume toegestaan
is.

Als we hierbij beschouwen dat:
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- 10 I aangemaakt voer ten hoogste 3 kg lokaas bevat;

- de wedstrijd reglementen een tussenafstand van 10 maanbevelen
(wedstrijdreglementen CCCV);

- grote wedstrijden enkel op grote kanalen kunnen plaatshebben
omwille van het aantal deelnemers.

Dan wordt door deze voorstellen al praktisch aan de voorgestelde
vuistregel voldaan. De aard van de wedstrijden, en het aantal
deelnemers zal op zich al een beperking stellen aan het type
viswater die ervoor in aanmerking komen. Voor kleine waters, waar
het effect van lokaas het meest voelbaar zou kunnen zijn kan men
dan ook nog een maximaal aantal deelnemers per wedstrij d en een
maximaal aantal wedstrijden per kalenderjaar vastleggen.

In ecologisch zeer waardevolle gebieden zou een sterke beperking op
het gebruik van lokaas kunnen ingesteld worden.

Ecologisch niet inpasbaar is de gewoonte van sommige recreatieve
hengelaars om dagelij ks een hoeveelheid lokvoer op de stek te
gooien om er de continue aanwezigheid van vissen te verzekeren.

4.5. Lokvoer en botulisme bij watervogels

Het voederen van vissen tijdens hengelwedstrijden wordt regelmatig
in verband gebracht met botulisme bij watervogels.

Verschillende adviesen en brochures (Samsoen, 1994; Verbiest, 1995;
Vercauteren,· 1996) wijzen erop dat enig mogelijk verband tussen
hengelwedstrij den en botulisme niet rechtstreeks met het gebruik
van lokazen te maken heeft.

Botulisme ontstaat door het eten van voedsel met het
botulinetoxine, dat geproduceerd wordt door de bacterie Clostridium
botulinum (Vercauteren, 1996). De bacterie kan zich handhaven in de
bodem en in rottend plantenmateriaal maar kan het toxine enkel
produceren op een kadaver, bij de juiste temperatuur (min 12°C) en
in anaërobe omstandigheden (Verbiest, 1995). De meeste watervogels
raken besmet door het eten van vliegenlarven die zich in besmette
kadavers ontwikkelen of door het opnemen van ontbonden kadavers bij
het aftasten van de bodem naar voedsel.
Een onrechtstreekse invloed van lokaas ziet men in de bijdrage
ervan tot de algemene waterverontreiniging. Deze kan leiden tot
sterfte van waterorganismen, waardoor de nodige kadavers voor de
ontwikkeling van botulisme voorhanden zouden zijn.

Door de berekening van de bijdrage van lokaas, aan de globale en
lokale waterverontreiniging, kan deze stelling voldoende weerlegd
worden. Lokaas stelt maar een heel klein percentage van de totale
verontreiniging voor. De lokale vervuiling, zelfs tijdens een
intensieve hengelwedstrij d blij ft voor alle parameters onder 10%
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van de norm voor viswaterkwaliteit, terwijl 84% van de door de
V.M.M. onderzochte meetpunten in 1995 de norm voor basiskwaliteit
niet haalden (V.M.M., 1996a).

Een andere onrechtstreekse bijdrage van de hengelwedstrijden aan de
verspreiding van botulisme ziet men in een verhoogde vissterfte
door het manipuleren van de vis, wat dan weer voor de nodige
kadavers zou zorgen. Dit heeft echter niets met het gebruik van
lokvoer te maken. Het verminderen van de hengelmortaliteit door een
aantal hengeltechnische regelgevingen werd reeds besproken in een
vorig hoofdstuk.

4.6. Conclusies

Het gebruik van lokaas is een belangrijk aspect van de hengelsport
dat men niet zomaar terzijde kan leggen.

Globaal genomen draagt lokaasgebruik zeer weinig bij aan de
eutrofiëring en de verstoring van de zuurstofhuishouding van de
openbare oppervlaktewateren. Praktijkstudies hebben geen
significante invloeden bij het gebruik van lokaas naar de
waterkwaliteit kunnen aantonen. Onderzoek naar de samenstelling van
lokazen en hun vervuilingswaarde naar de ontvangende
oppervlaktewateren tonen aan dat de bijdrage naar eutrofiëring en
zuurstofhuishouding niet voelbaar en nauwelij ks meetbaar is. Ook
bij grote wedstrijden is de plaatselijke of tijdelijke invloed naar
de waterkwaliteit zeer beperkt.

De voorstellen van de Vlaamse Hoge Raad voor de Riviervisserij zlJn
een goede basis om de invloed van het lokaasgebruik bij wedstrijden
nog verder te beperken. In ecologisch zeer waardevolle gebieden
dient het gebruik van lokaas sterk beperkt te worden om eventuele
ecologische verschuivingen te vermijden.

Vanuit milieuhygiënisch standpunt is de samenstelling van lokaas
voor verbetering vatbaar, vnl. door controle van de commerciële
produkten. De kleur en smaakstoffen moeten wettelijk beperkt
blijven tot de toegelaten voedingsmiddelen additieven (de zgn.
E' s) .

Momenteel geniet het gebruik van lokaas geen wettelijk statuut en
de beperking naar samenstelling en hoeveelheid is voornamelijk
gereglementeerd door de georganiseerde hengelsport. Het gebruik van
lokaas kan ook binnen een wettelijk kader genormeerd worden.
Artikel 14 van de wet op de riviervisserij geeft daartoe de
juridische basis voor de bevoegde Minister.

Enig verband tussen het gebruik van lokaas en de verspreiding van
botulisme is niet aan te tonen en waarschijnlijk onbestaand.

Verder onderzoek lij kt aangewezen om de invloed van lokazen op
gevoelige aquatische ecosystemen beter te kwantificeren.
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5. HENGELEN EN NATUURBEHOUD

5. 1. Inleiding

De wet van 12 juni 1973 op het natuurbehoud heeft de aftakeling van
de natuur in Vlaanderen niet kunnen tegengaan. Dit is voor een deel
te wij ten aan een onvo'ldoende integratie van het natuurbeleid in
overige beleidsactiviteiten.

De wet van 73 biedt ook geen adequate basis om de meer recente
overeenkomsten op wereldvlak en op Europees niveau in te vullen.

Het decreet van 5/4/95 houdende algemene bepalingen inzake
milieubeleid biedt het noodzakelij ke kader om het internationaal
streven naar duurzaamheid en kwaliteit bij te treden. Hierin worden
duidelij k het natuurbehoud en de bevordering van de biologische
diversiteit als beleidsdoelstelling aangegeven.

Het streven naar duurzaamheid en kwalitei t wordt meer specifiek
naar natuurbehoud vertaald in een nieuw ontwerp van decreet inzake
het natuurbehoud en het natuurlijk milieu. Het tracht de
hoofdlijnen te realiseren van het natuurbeleid dat de Vlaamse
regering sinds 1990 nastreeft in het eerste MiNa plan voor de
periode 90-95, en het tweede milieubeleidsplan voor de periode 97
2001.

Als hoofdlijnen die rechtstreeks van belang zijn voor de
hengelsport kunnen we onthouden:

- Het gebiedsgericht beschermingsbeleid: tracht uitvoering te geven
aan de internationale verplichtingen inzake de bescherming van
ecosystemen en natuurlijke habitats. Grotere, ecologisch
samenhangende gebieden worden beschermd via drie groepen van
maatregelen:

- terreinen met bijzondere natuurlijke waarden kunnen aangewezen
of erkend worden als natuurreservaat. Het beleid voorziet
hiervoor een financieringsstrategie;

- het hoofdzakelij k struktuurgericht behoud van bepaalde
habitats of biotopen door o.a. beheersovereenkomsten met
particulieren of verenigingen;

- Het afbakenen van een ecologisch netwerk via een algemeen en
gebiedsgericht beleid.

- Het soortgericht beschermingsbeleid:

- De algemene soortenbescherming is gericht op het behoud van de
biodiversiteit en betracht de realisatie van de
bestaansvoorwaarden voor alle bestaande soorten;
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- De bijzondere soortenbescherming is gericht op de bescherming
van internationaal, nationaal of regionaal bedreigde,
kwetsbare of zeldzame soorten en beoogt méér dan de realisatie
van een bestaansminimum.

- Het doelgroepenbeleid: om het maatschappelijk draagvlak van het
natuurbeleid te verbreden is het gericht op doelgroepen, vorming
en educatie. Naast natuurbehoudsorganisaties verstaat men onder
doelgroepen: alle sectoren en personen die actief invloed hebben
op en/of gebruik maken van het natuurlijk milieu. Per doelgroep
wordt een aangepast beleid uitgewerkt. Ten aanzien van de
riviervisserij richt het beleid zich op de bevordering van het
van nature daar voorkomende waterecosysteem waabij ruimte gegeven
wordt aan de hengelarij die compatibel is met of versterkend
werkt voor het natuur- en milieubeleid.

Vanwege het geïntegreerd model van het huidige beleid werden
sommige aspecten reeds aangehaald in hoofdstuk 3 met betrekking tot
het visserijbeheer van de openbare waters. In dit hoofdstuk worden
de knelpunten meer specifiek vanuit de relatie hengelen
natuurbeleid belicht.

5.2. Hengelen en het gebiedsgericht natuurbeleid

Het gebiedsgericht beleid is gestoeld op een ecosysteemvisie.
De te beschermen gebieden worden gegroepeerd in drie categorieën:
het ecologisch netwerk, de verbindings- en verwevingsgebieden en de
natuurreservaten. Als ondersteunende maatregelen en instrumenten
voor het gebiedsbeschermend beleid worden vooropgesteld:

- verwerving: het voorkoop- en onteigeningsrecht voor de Vlaamse
Regering voor gebieden in het ecologisch netwerk, ruil van
eigendommen en gebruiksrecht op vrijwillige basis,
aankoopsubsidies voor erkende terreinbeherende verenigingen;

- vrijwillige beheersovereenkomsten
grondgebruiker;

met de eigenaar of

- natuurinrichtingsprojecten,
regering;

in te stellen door de Vlaamse

- beheersplannen, opgemaakt door de overheid voor elk gebied van
het ecologisch netwerk.

5.2.1. Hengelen en het verwervingsbeleid

Het belangrij kste knelpunt voor de hengelsport is uiteraard 'het
regelen van de toegang tot en het gebruik van het natuurlijk
milieu' voor de afgebakende gebieden.
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Gevoelig ligt het feit dat erkende terreinbeherende
(natuur) verenigingen via subsidies (m. a. w. met gemeenschapsgeld)
terreinen als natuurreservaat kunnen aankopen en ze vervolgens
beheren. In het beheersplan worden dan wel bepalingen inzake het
recreatieve medegebruik opgenomen, maar enkel 'voor zover dit
medegebruik inpasbaar is in de doelstelling van het natuurgebied'.
De praktijk wijst veelal uit dat recreatief medegebruik weinig of
niet inpasbaar is.

5.2.1.1. Visrechten en oeverrechten voor openbare waterlopen die
grenzen aan natuurgebieden

Voor de openbare waterlopen die grenzen aan de natuurgebieden komt
ook het oeverrecht en de visrechten aan de beherende
natuurvereniging toe. In de praktijk betekent dit niet enkel dat er
niet mag gehengeld worden in het betreffende natuurgebied, maar
eveneens in de aanpalende zones die enkel via het natuurgebied
bereikbaar zijn. Voor natuurgebieden die grotendeels met
overheidsgeld verworven werden en die grenzen aan een onbevaarbare
waterloop, kan men zich afvragen of het oeverrecht en het visrecht
ook aan de terreinbeheerder moeten toegekend worden.

De meningen hieromtrent lopen nogal uiteen voor de deelnemers aan
de enquête:

- De terreinbeheerder: 10%, voornamelijk de natuurverenigingen;

- De overheid: 11%, voornamelijk PVC en niet-VVHV-leden;

- Hengelsportverenigingen: 28%, allen hengelaars, vooral VVHV;

- De overheid voor openbare en hengelsportverenigingen voor private
viswater: 35% voornamelijk hengelaars, met gelijke verdeling over
de groepen;

- Een samenwerkingsverband tussen hengelaars en natuurverenigingen:
23%, voornamelijk VVHV en natuurverenigingen.

De natuurverenigingen zijn dus van oordeel dat de situatie zoals
ze nu is gerechtvaardigd is. Als eventuele oplossing zien ze een
samenwerkingsverband tussen hengelsportverenigingen en de
beheerder.

De hengelaars zouden
hengelsportverenigingen
overheidsorganen laten
water gaat.

liever de oever- en visrechten bij
of bij de visserijbeherende.

al naargelang het om privaat of openbaar

5.2.1.2 Het aankopen van oeverstroken als buffer- en viszones

Voor onbevaarbare waterlopen die onmiddellijk grenzen aan
landbouwgebieden hebben de landbouwactiviteiten een negatieve
invloed op de waterkwaliteit en de struktuurkenmerken van de
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waterloop. Het vee vertrappelt de oevers zodat ze afkalven, en de
bemesting van de akkers zorgt voor eutrofiëring van het water
(Provinciale Visserijcornrnissie Oost-Vlaanderen, 1995). Door
oeverstroken tussen de waterloop en het landbouwgebied aan te kopen
kunnen bufferzones gecreëerd worden zodat de oevers en de
waterkwaliteit meer beschermd zijn.

In het kader van het verwervingsbeleid kan de overheid subsidies
toekennen om ecologisch belangrij ke waterlopen te beschermen met
behulp van dergelijke bufferzones. De vraag is of erkende
vissersverenigingen hiervoor in aanmerking komen. Onder 'erkende
vissersvereniging' wordt momenteel officieel verstaan: een
federatie die erkend werd in het kader van het decreet van 2 maart
77 houdende regeling van de erkenning en de subsidiëring van de
landelijk georganiseerde sportverenigingen. De erkenning van
vissersverenigingen op basis van art. 10 van het besluit van de
Vlaamse Executieve van 20 mei 92 is wegens het ontbreken van de
vereiste rechtsgrond in de wet op de riviervisserij van 1 juli 54
nog niet kunnen doorgevoerd worden (advies van de Raad van State,
17/11/94), alhoewel een ontwerpbesluit hieromtrent positief
geadviseerd werd door de Vlaamse Hoge Raad voor de Riviervisserij
(adv. 92/18).

Uit de enquête kunnen we besluiten dat de meerderheid van alle
groeperingen dergelij ke subsidies aan vissersverenigingen
aanvaardbaar vindt mits beheersovereenkomsten. Slechts 17%,
voornamelij k de natuurverenigingen en de PVC' s heeft principiële
bezwaren.

5.2.2. Hengelen en de vrijwillige beheersovereenkomsten

De beheersovereenkomst is een instrument dat particulieren er wil
toe aanzetten actief bij te dragen aan de verbetering van de
kwaliteit van het natuurlijk milieu. Een mogelijke toepassing zijn
visstandbeheerplannen voor private viswaters in het ecologisch
netwerk. Ze kunnen viswaterbeheerders ertoe aanzetten meer
inspanningen te leveren voor het biotoopherstel van hun viswater,
en meer aandacht te schenken aan een evenwichtig en gevarieerd
visbestand dat de draagkracht van het milieu niet overschrij dt.
Zoals reeds vermeld in hoofdstuk 3 ( 3.5.1. Het opstellen van
visstandbeheerplannen) staat de meerderheid van alle groeperingen
hier positief tegenover mits aanmoediging via subsidies.

5.2.3. De bescherming van ecologisch waardevolle waterlopen

In opdracht van AMINAL werd door de U.I.A. een studie gemaakt van
de typologie en de verspreiding van ecologisch waardevolle
waterlopen in het Vlaamse Gewest. Het resultaat is een ontwerp
beleidskaart met een indeling van de waterlopen in verschillende
types en een waarde-oordeel voor de meeste waterlopen (Schneiders
et al., 1995). Ecologisch waardevolle waterlopen zijn zeldzaam en
het is dan ook belangrijk ze te beschermen.
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86% van de deelnemers vond het afbakenen van delen van ecologisch
waardevolle waterlopen aanvaardbaar.
90% van alle hengelaars en 50% van de natuurverenigingen vindt
echter dat het beschermen van dergelijke delen van waterlopen moet
gebeuren door het aanduiden van paaiplaatsen binnen de wet op de
riviervisserij en niet door het afbakenen van vis- en
waterlopenreservaten binnen het decreet op het natuurbehoud.
Een kleine minderheid vindt dat beiden moeten kunnen.

5.2.4. Hengelbeperkingen voor viswaters in het ecologisch netwerk

Naast het afbakenen van beschermingszones kan men voor een aantal
andere waterlopen in het ecologisch netwerk extra-regelgevingen
opleggen met betrekking tot de hengelsport. Ook in Nederland wordt
gesproken over bij zondere overeenkomsten tussen terreinbeheerders
en hengelaars voor viswaters met de status natuurreservaat
(Natuurbeschermingsraad, 1994) .In hoofdstuk drie (Hengelsport en de
ecologische normdoelstelling) werd reeds verwezen naar een voorstel
van de provinciale visserij commissies om in een 'Blauwe
Hoofdstruktuur' de waterlopen in te delen in categoriën met
verschillende hengelsportmogelijkheden. Zoals reeds vermeld vinden
de meeste hengelaars dergelijke beperkingen onaanvaardbaar, of dat
de opgelegde beperkingen op zijn minst het resultaat moeten zijn
van onderling overleg en dat ze eventueel financieel moeten vergoed
worden.

5.2.4.1. Een limiet op het aantal hengelaars

Een beperking op het aantal hengelaars om de hengeldruk binnen de
perken te houden zou als beschermingsmaatregel voor kwetsbare
waters in het ecologisch netwerk kunnen overwogen worden. Door het
aantal hengelaars te limiteren wordt niet enkel de visstand
beschermd, maar ook het gebied in zijn geheel door de rust te
garanderen.

Uit de enquête blijkt dat weinig hengelaars heil verwachten van een
dergelijke maatregel, 61% acht het overbodig, 17% vindt de idee
aanvaardbaar voor openbare waters in natuurgebieden, 16% ook voor
privaatwaters in afgebakende natuurgebieden. Voornamelijk de
natuurverenigingen pleiten voor extra bescherming van de
afgebakende natuurgebieden.

Voorstellen en bemerkingen

Op zich is het gebiedsgericht natuurbeleid een noodzaak om de
internationale richtlijnen en overeenkomsten in te vullen.

De hengelaars vinden echter dat een 'terreinbeheerder' en een
'eigenaar' niet noodzakelijk over dezelfde eigendomsrechten moeten
beschikken. De visrechten en oeverrechten voor waterlopen die aan
natuurgebieden grenzen moeten bijvoorbeeld niet noodzakelij kaan
een terreinbeheerder toegekend worden. Ze kunnen ook aan de
overheid of aan hengelsportverenigingen toegekend worden.
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Het begrip 'terreinbeheerder ' kan uitgebreid worden naar erkende
vissersverenigingen. Bijvoorbeeld voor het beheer van oeverstroken
aan landbouwgebieden als buffergebied en viszone.
Vrijwillige beheersovereenkomsten met eigenaars van
viswaters in het ecologisch netwerk kunnen bijdragen
verbetering van de kwaliteit van het natuurlijk milieu
gebied.

Eenzijdig opgelegde hengelbeperkingen voor waterlopen in het
ecologisch netwerk worden door de hengelaar afgewezen. Eventuele
beperkingen moeten het resultaat zijn van onderling overleg en
moeten eventueel financieel vergoed worden.

Naar Nederlands model zouden er voor de viswaters in
natuurreservaten beheersovereenkomsten kunnen afgesloten worden
tussen de terreinbeheerder en een vissersvereniging met ruimte voor
weidelijk hengelen onder bepaalde condities.

5.3. Hengelen en het soortgericht natuurbeleid

De algemene soortenbescherming gaat uit van het behoud van de
biodiversiteit. Het beleid is gericht op het instandhouden of
realiseren van de basisbestaansvoorwaarden voor alle soorten van
een bepaalde levensgemeenschap. Het 'bestaansminimum' voor fauna en
flora veronderstelt een ecologische basiskwaliteit.

De specifieke soortenbescherming is
bedreigde, kwetsbare en zeldzame
uitvoeringsbesluiten beantwoordt de
aan internationale overeenkomsten.

gericht op de bescherming van
soorten. Door verschillende
Vlaamse wetgeving reeds lang

De inheemse fauna en flora wordt beschermd door de wet van 12 juli
1973 op het natuurbehoud. Deze wet bepaalt de in-, uit-, en
doorvoer van uitheemse plant- en diersoorten. Volgens het Besluit
van de Vlaamse Executieve van 21 april 93 is introductie in de
vrije natuur van niet-inheemse diersoorten verboden.

5.3.1. De bescherming van vissoorten

Momenteel worden vissoorten in Vlaanderen uitsluitend beschermd
volgens bepalingen in de Wet op de Riviervisserij. In Nederland
zijn een aantal vissoorten opgenomen in de natuurbeschermingswet,
terwijl de soorten die belangrijk zijn voor de riviervisserij'
beschermd worden door de visserijwet.
Het nieuw ontwerp-decreet op het natuurbehoud voorziet de
bescherming van vissoorten. Maatregelen zouden echter uitsluitend
mogen genomen worden na advies van de Vlaamse Hoge Raad voor
Riviervisserij.

Soorten die in hun voortbestaan bedreigd zijn door milieu
aftakeling of overbevissing zijn binnen de wet op de riviervisserij
beschermd door een totaaloogstverbod.
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Uit de enquête blijkt overduidelijk dat iedereen het
van de huidige beschermingslijsten, 82%
beschermingslijsten zoals ze nu zijn goed, 3%
uitgebreid en 12% wil er nog een aantal soorten aan

De 3% die ze te uitgebreid vindt specifieert dat het weinig zin
heeft uitgestorven soorten te beschermen.

Soorten die volgens hengelaars in aanmerking komen voor totale
bescherming zij n Snoek (4), Zeelt (2), Beekforel (1), Baars (1),
Rietvoorn (1), Alver (1), Serpeling (1) en Grondeling (1).

Soorten die voor natuurverenigingen in aanmerking komen zijn
(5), Barbeel (4), Sneep (4), Kopvoorn (4), Serpeling (3),
(3), Elrits (3), Vlagzalrn (3), Beekforel (2), Winde
Kroeskarper (1), Europese meerval (1) en Pos (1).

Alver
Vet je

(1) ,

Het beschermen van vissoorten omdat ze slechts sporadisch voorkomen
in beekbiotopen heeft weinig zin als men geen rekening houdt met
hun voorkomen in andere wateren en/of de aanwezigheid van geschikte
viszones of watertypen.

Pos is in onze eutrofe kanalen al een even grote plaag als brasem,
alver komt in de Kempische kanalen nog altijd frequent voor, evenzo
als de kroeskarper in sterk begroeide kleine viswaters. Rietvoorn
en vet je komen minder frequent voor dan vroeger omdat door
eutroficatie de waterplanten schaarser geworden zijn, hetgeen
eveneens geldt voor de zeelt.

De soorten van de Barbeel-Vlagzalrnzone komen in Vlaanderen slechts
sporadisch voor omdat er quasi geen wateren zijn van dat type.
Enkel in de Grensmaas en haar natuurlijke beken (Voer, Berwijn)
komen deze soorten nog frequent tot abundant voor. Voor projecten
inzake beekherstel kunnen we begrijpen dat soorten als alver,
kopvoorn... lokaal beschermd worden, doch een algemene
beschermingsmaatregel zou betekenen dat deze soorten die zéér
abundant zijn op de grensmaas (Vriese, 1992; NVV8, 1991) niet meer
zouden kunnen bevist worden.

Voorste~~en en bemerkingen

Bij het uitbreiden van de soortenbeschermingslijst moet men, naast
de zeldzaamheid van de soort in het Vlaamse Gewest nog enkele
andere aspecten overwegen:

- Uitgebreide soortenbeschermingslijsten stellen voor veel
hengelaars het probleem van de identificatie en missen op die
manier hun doel;

- Wat betreft het voortbestaan van de soort dient de belangrijkheid
van de populaties in Vlaanderen ten opzichte van de soort in zijn
ganse verspreidingsgebied overwogen te worden;

- Soortenbescherming draagt niet bij tot een duurzaam waterbeheer
als het zich louter beperkt tot gevolg-bestrijding zonder de
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biotoopherstel,

5.3.2. De bescherming van visetende vogels

Visetende vogels zoals de reiger en de aalscholver zlJn in 1981
opgenomen in het Europese Wild Bird Directive 79/409. Vooral de
aalscholver zorgt de laatste jaren voor de nodige opschudding onder
de hengelaars en viskwekers in binnen- en buitenland. Ondanks het
feit dat er in sommige tijdelijk en/of lokaal afwijkingen zijn
toegestaan, stelt men een dramatische groei vast van de
aalscholverpopulatie over gans Europa.

De impact van de aalscholver op de visstand was het onderwerp van
vele studies in binnen- en buitenland.

Volgens Ulenaers et al. (1994)
België gestadig toe maar vormt
Europese populatie.

neemt het aantal aalscholvers in
de populatie slechts 1% van de

De Vlaamse Hoge Raad voor Natuurbehoud (1994) beschouwt het
probleem van de aalscholver als terreingericht en seizoen gebonden.
Daarom opteren ze voor terreingerichte maatregelen.

De N.V.V.S. (1994b) stelt vast dat het aantal klachten vanuit de
hengelsport over schade door aalscholvers toeneemt. Het betreft
hier dan vooral kleine viswaters met geringe diepte, weinig
afwisseling van oever en geen waterplanten en dus weinig
schuilplaatsen voor de vis. Verder is de N.V.V.S. van mening dat de
aalscholver deel uitmaakt van de natuur en hij geen bedreiging
hoeft te vormen noch voor de sportvisserijmogelijkheden noch voor
het visstandbeheer.

Noordhuis et al., (1994) ZlJn van mening dat de vissers en
aalscholvers niet zo erg in elkaars viswater vissen. Maar de
auteurs ontkennen niet dat de vogels grote schade veroorzaken als
ze in grote aantallen neerstrijken.

Coeck (1995) is overtuigd van de geringe impact van deze dieren en
naar analogie met Van Dobben (1952) beschouwt hij hen als opruimers
van zieke, zwakke of tragere vissen.

Uit een studie van de Milieucel V.V.H.V. (1995) blijkt dat de
aalscholvers predateren op vissen tot een lengte van 30 cm, doch
voornamelijk op de lengteklasse van 10 tot 20 cm. De
blankvoornpopulatie is daarom predatie gevoeliger dan de brasem en
karper populatie. Deze laatsten worden immers groter. De
aalscholvers helpen zodoende de verbraseming in de hand. Verder is
de aalscholver een geducht concurrent van de futen, dodaars en
snoeken die eerder op de kleinere blankvoorns predateren. Door de
hoge wegname van paairijpe blankvoorns hebben we minder recrutering
en dus minder voedsel voor andere roofvogels en roofvissen. Waar de
andere studies vaag blijven omtrent de impact wordt in deze studie
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de impact op gesloten waters en vliegvisreservoirs als zeer hoog
beschouwd.

Uit deze studies blijkt dat de meningen verdeeld zlJn. Echte
oplossingen worden niet vooropgesteld. Waar volgens Ulenaers et al.
(1995) afschot en verstoring weinig zin hebben wordt door de
Mîlieucel V.V.H.V. gepleit voor het toelaten van verstoring van de
vogels om de aanwezige en bedreigde visstand te beschermen.

In Ierland, Groot-Brittanië en Denemarken wordt de aalscholver
populatie beheerd door een beperkt afschot ingeval er schade aan de
visserij optreedt.

Reeds in de Milieucel Nieuwsbrief ~6 (1994) werd geopteerd voor
het overhevelen van deze vogelsoort naar de categorie van de
gedeeltelijk beschermde vogelsoorten.
Het E.A.A. (1996) pleit in een rapport om de twee ondersoorten van
de appendix I uit het Wild Bird Directive 79/409 (vogelrichtlijn)
te verwijderen. De populaties van beide ondersoorten moeten het
onderwerp van een Europees beheer worden waarin de mogelijkheid tot
kontrole van het broedresultaat besloten zit. In het Europees
Parlement (15/02/96) heeft men na stemming (307 voor, 45 tegen en
15 onthoudingen) deze resolutie aanvaard en is men overtuigd dat de
predatie van aalscholvers een nefaste impact heeft op de visserij
industrie in zowel de kustgebieden als in het binnenland. In het
Europees Parlement is men daarom van mening dat men buitengewone en
tijdelijke maatregelen moet treffen. Deze beheersmaatregelen moeten
aandacht hebben voor:

het herstellen van het evenwicht in de zones waar men een
buitengewone aangroei vaststeld;

het terugdringen van de voortplanting via preventieve acties;

onderzoek en de ontwikkeling van zachte acties om de impact op
het milieu tengevolge van de buitensporige aanwezigheid van de
aalscholvers te verminderen;

het vangen van aalscholvers in de zones waar hun nefaste
invloed is aangetoond alsook het tijdelijk verwijderen van de
aalscholver (P. sinensis) van de appendix I van de
vogelrichtlijn 79/409/EEG.

Helaas is er nog geen gepaste uitvoering gegeven aan deze
voorstellen.

Uit de enquête krijgen we een gelijkaardige verdeeldheid omtrent de
problematiek. 70% van de natuurverenigingen optEren voor het
beschermd blijven, 30% ziet mogelijkheden in het verstoren op privé
en/of openbare waters. De meerderheid van de hengelaars wil de
verstoring toelaten. Een minderheid (9-15%) opteert voor het
beschermd blijven.
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Voorste~~en en bemerkingen

We zijn van mening dat de aalscholver zijn plaats heeft in een
duurzaam visstandbeheer, doch de sterke uitbreiding van de
kuststreek naar het binnenland en de daarmee verder oplopende
schade aan kleine viswateren is zonder tegenmaatregelen niet langer
aanvaardbaar. Het compleet leegroven van viswateren op enkele weken
is op zijn minst even onnatuurlijk als de daarop volgende
bepotingen om de sportvisserij te handhaven. De betoging van 10.000
Europese hengelaars voor de gebouwen van de Europese Unie te
Straatsburg op 26 oktober 96 wij st op een verstrakking van het
hengelaarsstandpunt als de overheden blijven talmen met
tegenmaatregelen.

Een oplossing van het probleem bestaat niet alleen in al of niet
dodelijke acties tegen de aalscholvers maar ook in het
biotoopherstel voor de vissen. De eutrofiëring en de daarmee
gepaard gaande vertroebeling van het viswater veranderden de
jachttechniek van de aalscholver, en het plantenarsenaal reduceerde
waardoor de vis veel kwetsbaarder werd voor de in troepen jagende
vogels.

De acties tegen de vogels zelf moeten in verhouding ZlJn tot de
grootte-orde van het probleem. Ze zouden moeten gaan in de richting
van de beheersing van de populatie aalscholvers op die plaatsen
waar de vogels schade berokkenen en door toepassing van verstoring.

Verder moeten financiële vergoedingen
visserij schade overwogen worden zoals dat
voorontwerp van decreet betreffende het
natuurlijk milieu.

voor de
voorzien is

natuurbehoud

geleden
in het
en het

Hoe dan ook behoeft een soort die in een periode van nauwelijks 15
jaar toenam met een factor 20 niet langer een beschermd statuut,
zeker niet als door die bescherming andere fauna-elementen bedreigd
worden.

5.3.3.

5.3.3.1.

Translocaties van vissen en de bescherming van inheemse
vissoorten

Definities (IUCN position statement on translocation of
living organisms, 1987)

Met translocatie wordt bedoeld het verplaatsen van levende
organismen vanuit een bepaald gebied om ze in een ander gebied vrij
te laten. Er worden drie typen van translocatie onderscheiden:

- Introductie: het al dan niet bewust vrijlaten door mensen
levend organisme of soort buiten zijn historisch
natuurlijk leefgebied.

van een
bekend
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Herintroductie: het door de mens bewust uitzetten van organismen
in een deel van zijn natuurlijk leefgebied, waar het verdwenen
was of uitgestorven door menselijke activiteiten of natuurrampen.

- Re-stocking: het verplaatsen van organismen naar een deel van hun
natuurlijk leefmilieu met de bedoeling de plaatselijke populatie
te versterken (herbepoten voor vissen)

5.3.3.2. Introducties

De introductie van uitheemse vissoorten gebeurt dikwijls
accidenteel, vb. door ontsnappingen vanuit kweekvijvers
(zonnebaars), het mee-introduceren door herbepotingen met
populaties uit andere streken of het gebruik van levende aasvis,
waarvan het overschot in het viswater gegooid wordt. (Ulenaers,
1995). Geplande introducties gebeuren ook wel als beheersmaatregel
(graskarper) . Doordat levende organismen een bepaalde niche innemen
gaan uitheemse soorten automatisch in competitie treden met
aanwezige inheemse soorten en ze eventueel bedreigen in hun
voortbestaan. Verder is er het gevaar van ziekteverspreiding en
hybridisatie met lokale, nauw verwante soorten.

De ecologische gevolgen van introducties van vissoorten werden
uitvoerig beschreven voor verschillende soorten in verschillende
continenten (Fausch, 1988; MilIer, 1989; Pratt et al., 1992;
Maitland, 1985; de Groot, 1985; Ross, 1989; de Nie, 1982; Welcomme,
1991 ... ). Het is een algemeen aanvaard beginsel dat introducties af
te raden zijn. De IUCN richtlijnen beschrijven welbepaalde criteria
waaraan moet voldaan zijn vooraleer introducties mogen overwogen
worden.

Het bewust uitzetten van uitheemse soorten in de vrije natuur,
zonder vergunning van de bevoegde minister, is in Vlaanderen
verboden door het besluit van de Vlaamse Executieve van 21 april
93. Niet-inheemse diersoorten worden gedefinieerd als: diersoorten
die niet, of sedert minder dan 50 jaar voor de datum van de
inwerkingtreding van dit besluit in het wild in België voorkomen,
met uitzondering van de soorten die de laatse 50 jaar een
areaalsuitbreiding kenden.

Accidentele introducties kunnen gebeuren als gevolg van
ontsnappingen uit private vijvers en door het gebruik van uitheemse
levende aasvisjes.

5.3.3.2.1. Ontsnappingen uit private waters

In private, afgesloten waters worden nog steeds uitheemse
vissoorten uitgezet ten behoeve van de hengelsport, de siervisteelt
of als beheersmaatregel. Per definitie is een afgesloten water een
water van waaruit de vissen die er leven zich niet vrij kunnen
bewegen naar openbare waterlopen. Aangenomen wordt dat een
traliewerk met een afstand van ten hoogste 2 cm tussen de staven
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volstaat. Het ontsnappen van visbroed en juvenielen wordt hiermee
in principe niet vermeden (Coeck, 1995).

19% van de deelnemers aan de enquête (40% van de
natuurverenigingen) vindt dat het uitzetten van uitheemse vis moet
verboden worden, 32%, voornamelijk hengelaars, met een sterke
vertegenwoordiging van de niet-VVHV-leden pleit voor het onbeperkt
toelaten. 44%, vooral VVHV en natuurverenigingen, wil er wel een
diergeneeskundig onderzoek aan verbinden als voorwaarde.

Voorste~~en en bemerkingen

Voor de meesten is een totaalverbod te drastisch. Een regelgeving
om de verspreiding van ziekten tegen te gaan en eventueel een
aangepaste definitie van het begrip 'afgesloten water' om het
ontsnappingsgevaar te verminderen is een voorstel waarmee alle
belangengroepen waarschijnlijk kunnen akkoord gaan.

5.3.3.2.2.Het levend aasvisje

Het gebruik van het levend aasvisj e om roofvis te vangen komt de
laatste tijd om verschillende redenen in opspraak:

- Er is het etische aspect van het aasvisje dat 'pijn' zou ervaren,
een doorn in het oog van de dierenbescherming;

- Er is het aspect van de hengelmortaliteit van de roofvis doordat
een aasvis meer geslikt wordt dan kunstaas;

- Er is het aspect van introductie door het gebruik van exotische
aasvisjes die levend in het hengelwater zouden terecht komen, een
probleem voor de natuurbescherming.

In Nederland is er een verbod op het gebruik van levende aasvisjes
op komst, onder druk van de dierenbeschermingsbeweging. In
Noorwegen om de zalmachtigen te beschermen. In Frankrijk en
Engeland mag er enkel gevist worden met visjes van inheemse, niet
beschermde soorten boven de minimummaat.

Weinig mensen zijn van oordeel dat het gebruik van het levend
aasvisje moet afgeschaft worden (8%). 24% vindt dat er in dat
verband geen beperkingen mogen opgelegd worden, de rest vindt dat
enkel inheemse, niet beschermde soorten mogen gebruikt worden, al

I dan niet in weidelijke optuiging.

Voorste~~en en bemerkingen

Het gebruik van het levend aasvisje enkel toelaten:

- met inheemse,
introducties;

niet beschermde soorten, met het oog op

- in een weidelijke optuiging
roofvis beperkt wordt, met het
imago van de hengelsport.

en waarbij het slikken door de
oog op de hengelmortaliteit en het
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Dit is een voorstel waarmee volgens de antwoorden uit de enquête
een groot deel van alle belangengroepen kan akkoord gaan.

5.3.3.3. Herintroducties

Herintroducties van verdwenen soorten gebeuren met het doel de
oorspronkelijke gebiedseigen populaties in een gebied te
herstellen. In Vlaanderen werden pogingen ondernomen met beekforel
en kopvoorn, zalm in de Rijn is een internationale betrachting, en
in Wallonië werden zeeforel en zalm uitgezet (Philippart et al.
1990) .

Herintroducties zijn momenteel enkel voor vissen wettelijk geregeld
via de wet op de riviervisserl], die bepaalt dat elke
visuitzetting, dus ook herintroducties, voorafgaandelijk
aangevraagd moeten worden.
IUCN, EIFAC (European Inland Fisheries Advisory Commissions, NVVS
en EAA (European Anglers Association) stelden richtlijnen op die
strikt na te volgen zijn bij het herintroduceren van soorten. De
essentiële uitgangspunten zijn weinig verschillend:

de eigenlijke oorzaken van het uitsterven moeten opgeheven zijn;

- de milieu-omstandigheden moeten de ontwikkeling van een
levensvatbare en zichzelf-instandhoudende populatie toelaten.

Het Instituut van Natuurbehoud
aanbevelingen: (Ulenaers, 1995)

formuleert de volgende

- het biotoop en de te herintroduceren soort moet voldoen aan de
IUCN-criteria;

- Herintroductie dient volgens een plan met volgende stadia te
gebeuren: - wenselijkheidsstudie;

- haalbaarheidsstudie;
- voorbereiding;
- uitzetting;
- opvolging.

- financiering en personeel voor de opvolgingsstudie moeten
verzekerd zijn;

herintroducties in natuurgebieden zijn af te raden.

De NVVS voegt hier aan toe dat de dieren bij voorkeur uit hetzelfde
stroomgebied afkomstig moeten zijn. In geval van import wordt er
bij voorkeur met eieren gewerkt, zoniet moeten geïmporteerde dieren
voorzien zijn van een officieel gezondheidscertificaat.

De Werkgroep beleidsnota "relatie natuurbehoud-visserij"
Hoge Raad Riviervisserij-Natuurbehoud) maakt de
bedenkingen:

(Vlaamse
volgende
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- herintroducties moeten gekoppeld worden aan specifieke
kweekprogramma's. De opkweek in natuurlijke omstandigheden en de
pathologische controle zijn hierbij van belang;

- hoe relevant is de genetische zuiverheid of verwantschap met
naburige populaties in onze waters als reeds 100 jaar
herbepotingen met vis afkomstig uit andere gebieden gebruikt
werden.

Volgens de enquête vindt slechts 9% van de deelnemers dat
herintroducties af te raden zijn, volgens 18% zijn ze niet nodig,
29% vindt ze aan te raden (allen hengelaars), 47% vindt ze
aanvaardbaar met vissen van de gepaste genetische oorsprong.
Velen stellen wel expliciet dat herintroducties enkel zin hebben
als de populatie een kans heeft zich blijvend te vestigen.
Natuurverenigingen nemen een meer kritische houding aan: geen
enkele natuurvereniging vindt herintroducties echt aan te bevelen.
Ze zijn eerder voorstander van een totaal biotoop herstel met de
hoop op spontane hervestiging (Desmet et al., 1995)

Voorstellen en bemerkingen

Het psychologisch effect van de geslaagde herintroductie van een
soort die een aantal eisen stelt aan het milieu is vrij belangrijk
(vb. Zalm 2000). Herintroducties kunnen het ecosysteemherstel
symboliseren of kunnen een lege niche opvullen (vb carnivoren) en
moeten dus niet a priori afgekeurd worden. Een herintroductie houdt
echter meer in dan het uitzetten van vissen en mag niet misbruikt
worden om het imago van één of ander beleid op te poetsen.

Herintroducties mogen enkel overwogen worden volgens de ElFAC, EAA,
en IUCN richtlijnen. Ze moeten wenselijk, haalbaar en duurzaam
zijn, een degelij ke voorstudie moet de niche-competitie met reeds
aanwezige soorten terdege inschatten en de opvolging moet verzekerd
zijn. Ze worden overbodig als spontane hervestiging vanuit naburige
populaties mogelijk is (Opdam & Verboom, 1991). De genetische
oorsprong moet zo geschikt mogelijk zijn, maar men moet hiermee
niet tot het uiterste gaan vermits er reeds een aanzienlijke
vermenging van genetisch materiaal gebeurde in onze visbestanden.

5.4. Hengelen en schade aan de natuur

Vanuit de natuurbescherming en de dierenbescherming krijgt de
hengelaar de laatste j aren een groeiende reeks verwij ten
toegeschoven: habitatvernieling en -wijziging, verstoring van.
vogels, vervuiling van de waterkant en schade aan vogels en andere
dieren door het achterlaten van nylondraad en loodafval. Een aantal
studies trachten zelfs de schade aangericht per hengelbeurt
daadwerkelijk te kwantificeren (Edwards & Cryer, 1985).

Momenteel is voor het hengelen vanop een steiger een duurder
visverlof vereist dan voor het hengelen vanop de oever. Deze
visserijwetgeving komt niet tegemoet aan het beschermen van de
oevers en hun vegetatie.
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Een grote struikelblok lij kt het loodafval en het gebrek aan een
gelijkwaardig alternatief. In Engeland werden er in sommige streken
beperkingen opgelegd voor het gebruik van lood (gebruikte loodjes
moeten lichter zijn dan 0,06 g of zwaarder dan 28,35 g (NRA
fisheries byelaws)) nadat er een verband gelegd werd tussen
hengelen en loodvergiftiging bij zwanen (Thomas et al., 1985). In
Nederland werden er studies gewijd aan het loodgebruik in de
hengelsport en raadt men aan alternatieven te gebruiken (Tununers,
1989), alhoewel er veel discussie bestaat over de gelijkwaardigheid
en de schadelijkheid van deze alternatieven (RIVM, 1994).

Een andere bron van dierenleed is het achterlaten van de nylondraad
met of zonder haken, waarin vogels verstrikt geraken.
Gekwetste vogels zorgen geregeld voor alarmerende kranteberichten
die de hengelsport in een slecht daglicht stellen.

De georganiseerde hengelsport in de meeste landen is zich wel
bewust van dit negatief imago en tracht daar daadwerkelijk wat aan
te doen door gedragscodes op te stellen en sancties uit te voeren
bij het niet naleven ervan (cfr . de CCCV reglementen) ,
opruimacties, sensibilisatie via hengelsportbladen en
jeugdcursussen, .. (Maitland,1985; FSPESB, 1994; NVVS, 1996c, .. ).
Het probleem is dat de recreatieve hengelaar geen voeling heeft met
deze acties.

Uit de enquête blijkt duidelijk dat de hengelaar niet wil
vereenzelvigd worden met schade aan de natuur en van dit negatieve
imago vanaf wil. Het meeste heil werd verwacht van sensibilisatie
(44%, vooral natuurverenigingen en PVC), sancties binnen de
georganiseerde hengelsport (41%, vooral VVHV leden), het intrekken
van het visverlof (41%, opvallend weinig PVC leden), boetes (37%,
vooral natuurverenigingen) .

De uitdrukkelij ke vraag naar meer controle aan de waterkant werd
verschillende keren gesteld.

Voorste~~en en bemerkingen

Om de oevers en hun vegetatie beter te beschermen is het aan te
bevelen om hengelen vanop een steiger met een gewoon visverlof toe
te laten.
Sensibilisatieacties naar de hengelaars toe kunnen een
milieuvriendelijker gedrag stimuleren.
Strengere controle aan de waterkant is aan te bevelen.

5.5. Hengelen en het doelgroepenbeleid

Het hedendaags natuurbeleid streeft ernaar maatschappelijk gedragen
te zijn door zich te richten op een aantal doelgroepen. Elke
doelgroep zou door een specifiek gericht beleid het draagvlak van
het algemeen natuurbeleid moeten verbreden.
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De bedoeling is om met de doelgroep afspraken te maken over de
timing en de manier waarop het eindpunt wordt bereikt. In overleg
wordt aan de doelgroep een beleidsruimte toegekend (Ontwerp
milieubeleidsplan 1997-2002).

5.5.1. Het doelgroepenbeleid en de gestructureerde doelgroep

Het succes van het doelgroepenbeleid is sterk afhankelij k van de
bereikbaarheid van de doelgroep, die o.m. samenhangt met de
organisatiestructuur.

Een doelgroepenbeleid gericht op 'de sportvisser' in het algemeen
is vaag, heeft weinig aanknopingspunten, resultaten zijn nauwelijks
te evalueren, communicatie en overleg zijn uitgesloten.
Een beleid dat zich richt op een georganiseerde structuur kan meer
gericht te werk gaan, en kan na sensibilisatie, informatie en
educatie het gecreëerde draagvlak werkelijk benutten door over te
gaan op communicatie en overleg met de vertegenwoordigers van de
organisatie. Een absolute voorwaarde is uiteraard een goed contact
tussen de organisatie en haar leden.

In de georganiseerde hengelsport is er al een draagvlak aanwezig
voor het nemen van maatregelen om meer natuurwaarden te krijgen,
voor veel knelpunten is er trouwens al een interne regelgeving met
bijhorende sancties (leefnet, lokvoer, hengelafval, .... ) (Buijs,
1995) .

Een efficiënt doelgroepenbeleid tracht dan ook zoveel mogelijk haar
doelgroep aan te moedigen om zich te structureren zodat er meer
gericht en in beide richtingen kan gewerkt worden.

5.5.2. De rechten en plichten van de doelgroep

In de ons omringende landen wordt het structureren en organiseren
van de hengelsport gemotiveerd door meer rechten (visrecht, verkoop
van visverlof, .. ) maar ook meer plichten (verantwoord beheer) aan
de vissersverenigingen toe te kennen. Een dergelijk
doelgroepenbeleid, waarbij het begrip 'recreatief medegebruik' meer
inhoudt dan een reeks verbodsbepalingen en af en toe een gunst, zou
in Vlaanderen allicht ook meer kans op slagen hebben.

Uit de enquête blijkt dat de overgrote meerderheid zich meer
betrokken zou voelen bij het ecologisch inpasbaar maken van de
hengelsport door meer inspraak en eigen inzet. 35% (vooral
natuurverenigingen en V.V.H.V.) denkt hierbij aan visrechten
gekoppeld aan beheersovereenkomsten. 48% wil meer inspraak via
bestaande besturen en slechts 11% verwacht heil van louter
sensibiliseren.



65

5.6. Conclusies

Het hedendaags natuurbeleid zou meer begrip vanwege de hengelaar
genieten indien hij er meer bij betrokken zou worden en meer
verantwoordelijkheid zou kunnen dragen.

Een belangrijk knelpunt is het verwervingsbeleid naar en het
recreatief medegebruik . in natuurgebieden. Hengelaars vrezen dat
hierdoor vele mooie viswaters zullen verloren gaan als hengelwater.
Nochtans zouden er ook voor viswaters in natuurreservaten
beheersovereenkomsten kunnen afgesloten worden waarbij hengelen
onder bepaalde vormen toegelaten is.

De hengelaar zou meer begrip hebben voor hengelbeperkingen indien
ze het resultaat zijn van overleg en niet eenzijdig opgelegd
worden. Bijkomende hengelsportbeperkingen in functie van verder
gebiedsgericht natuurbeleid worden door de hengelaars afgewezen.
Bescherming van ecologisch waardevolle waterlopen moet gebeuren via
de wet op de riviervisserij.

Visrechten en oeverrechten voor de waterlopen grenzend aan
natuurgebieden die met gemeenschapsgeld gekocht werden dienen aan
de visserij beherende overheidsorganen of aan hengelaarsverenigingen
gelaten te worden naargelang het om openbaar of privaat water gaat.

Overheidssubsidies aan vissersverenigingen om oeverstroken als
buffer en viszones aan te kopen zouden, mits goede
beheersovereenkomsten, kunnen helpen om de negatieve invloed van
landbouwactiviteiten op de oeverstruktuur en de waterkwaliteit te
verminderen.

Vrijwillige beheersovereenkomsten met
viswaters in het ecologisch netwerk
verbetering van de kwaliteit van het
gebied.

eigenaars van
kunnen bijdragen
natuurlijk milieu

private
aan de
in dat

Het uitbreiden van de soortenbeschermingslij st moet relevant en
nuttig zijn voor de soort in zijn ganse verspreidingsgebied, en
heeft weinig zin als niet tegelijkertijd het typisch biotoop voor
de soort beschermd en verbeterd wordt.

Beperkte controle en verstoring op de aalscholvers moet mogelij k
zijn in gebieden waar ze schade aan de visstand toebrengen.
Visserij schade ten gevolge van het beschermd zijn van de soort moet
financieel vergoed worden of de bescherming van de soort moet
opgeheven worden.

Introducties van exotische vissoorten kunnen beperkt worden door
een striktere definitie van het begrip 'gesloten water' toe te
passen en door het gebruik van exotische aasvisjes te verbieden.

Herintroducties moeten het resultaat zijn van een weloverwogen
planning, en moeten aan een aantal strikte voorwaarden voldoen.
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De hengelaar wordt niet graag vereenzeIvigd met schade aan de
natuur en wil dit negatieve imago kwijtraken door een actieve inzet
bij opruimacties en door het verstrengen van de sancties bij
natuurvernieling. Verder zou hij graag zien dat de daders betrapt
worden, hij vraagt dus ook om meer en betere controle.

Een doelgroepenbeleid, louter gericht op sensibiliseren heeft
weinig kans op succes. Het dient zich te richten op een
georganiseerde struktuur en moet gebaseerd ZlJn op communicatie,
overleg en wederzijdse rechten en verplichtingen.
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6. HENGELEN EN ANDERE RECREATIEVORMEN

6.1. Inleiding

de oppervlaktewaters vordert zal er meer
verschillende recreatievormen op en rond

kunnen dan vermeden worden door
uitoefenen van iedere recreatievorm

de onderlinge hinder te minimaliseren.

Naarmate de sanering van
belangstelling zijn voor
het water. Conflicten
reglementeringen die het
mogelijk moeten maken, door

De oppervlaktewaters, oevers en dijken worden voor een
verscheidenheid aan recratievormen aangewend. Elke recreatievorm
stelt hierbij verschillende eisen qua vorm en inrichting, en heeft
een ander impact op de omgeving.

Regelgevingen die het resultaat zijn van onderling overleg en
afspraken tussen de verschillende groeperingen hebben meer kans op
doelmatigheid, dan beperkingen die van hogerhand opgelegd werden.

Voor de hengelaars kunnen er op de oevers problemen met andere
dijkgebruikers, fietsers en wandelaars, ontstaan. Op de
onbevaarbare waterlopen zijn er voornamelijk problemen met kano en
kayak, terwijl op de bevaarbare waterlopen vooral waterski, jetski
en tourvaart van belang zijn. Op plassen kunnen voornamelijk
conflicten met surfers ontstaan.

De door BLOSO erkende watersportfederaties en federaties van
fietsers en wandelaars werden gecontacteerd en uitgenodigd om hun
visie op de problemen en eventuele oplossingen ervan weer te geven.

6.2. De dijkgebruikers

De Vlaamse Wandelfederatie, de Vlaamse Wandelaarsbond, de Vlaamse
Wandel- en joggingliga en de Vlaamse wielrijdersbond werden
gecontacteerd en uitgenodigd voor een gesprek. Geen van allen zag
echter problemen tussen hengelaars en hun eigen groeperingen. Er
werd wel melding gemaakt van problemen tussen wandelaars en
fietsers.

Uit een studie van de NVVS (1993b) blijkt dat wandelen, fietsen en
honden uitlaten de meest beoefende vormen van recreatie aan het'
water (vooral sierwaters) zijn, die daarbij nog gedurende het ganse
jaar doorgaan. Wandelaars hinderen niet, fietsers rijden
occasioneel over een hengelstok maar vooral de uitwerpselen, het
vrij rondlopen en het zwemmen van honden gaven reeds veel
aanleiding tot discussies en klachten. Voor Vlaanderen werd er tot
nog toe nergens melding gemaakt over problemen tussen hengelaars en
hondenbezitters.
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Problemen tussen hengelaars en dijkgebruikers (gebroken
hengelstokken en lawaaihinder) ontstaan meestal tussen individuen
en zeld~n i~ h~t kader van, georganiseerde activiteiten. Enige
regelgev1ng 1S h1er dan ook n1et mogelijk, conflicten kunnen enkel
vermeden worden door wederzijds respect en hoffelijkheid.
Indien mogelij k kunnen structurele aanpassingen, zoals het
aanleggen van een apart fietspad conflicten vermijden (Verbiest,
1993) .

6.3. Watersportrecreanten

De volgende watersportfederaties werkten op één of andere manier
mee aan het onderzoek:

- het Nederlandstalig Kanoverbond;

de Landelijke Bond van Watersportverenigingen in België;

- de Landelijke Federatie voor Waterski;

- de Nederlandstalige Liga voor Onderwateronderzoek en -Sport;

- de Amateur Watersportbond;

- de Vlaamse Vereniging voor Watersport;

- de Vlaamse Roeiliga;

- de Landelijke Windsurfing Federatie.

Het uitgangspunt is dat intensieve recratievormen storend kunnen
zijn voor minder intensieve recreatievormen én dat ze belastend
kunnen zijn voor het milieu, fauna en flora. (Denayer, 1995b) We
beperken ons hier tot het aspect van de intensieve waterrecreatie
t.g.o. de hengelsport, de visstand, de vegetatie en de oevers.

Als mogelijke oplossing om conflicten te vermijden wordt vanuit het
beleid een zonering voor de verschillende vormen van recreatie
vooropgesteld.
Uit de enquête en de gesprekken met de watersportbonden komen
volgende aspecten duidelijk naar voor :

- zoneren moet het resultaat zijn van overleg met alle betrokken
partijen;

- zoneren in tijd is te verkiezen boven zoneren in ruimte;

- zoneringen zijn liefst niet definitief, maar voor aanpassingen
vatbaar.

De relatie tussen de
voornamelijk mank door
watersportbonden wisten

watersporters en de hengelaars loopt
een gebrek aan communicatie. De meeste

niet eens van het bestaan van een
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hengelsportfederatie af, en wisten ook niet echt wat de paaitijd
inhoudt.

Wederzijdse hinder bij wedstrijden kan best vermeden worden door
het tijdig uitwisselen van activiteiten kalenders, met vermelding
van de coördinaten van de wedstrijdverantwoordelijken. Op die
manier kunnen de verbonden de leden verwittigen en sensibiliseren
via hun tijdschriften.

Verder zou het nuttig zlJn als elk verbond ZlJn aangesloten clubs
aanmoedigt om lokale conflicten zo veel mogelijk op te lossen door
onderling overleg tussen de clubverantwoordelijken.

Eén jaarlijkse overlegvergadering met alle
probleemgevallen te bespreken lijkt een goed idee.

verbonden om

De meeste problemen doen zich niet voor in georganiseerd verband
maar onstaan door enkelingen. Problemen met de georganiseerde sport
ontstaan meestal met beginnelingen. Vermits deze zich meestal dicht
bij het clubhuis bevinden wordt er dan ook gevraagd niet te veel in
de onmiddellijke nabijheid van clubs te hengelen vooral niet
wanneer er initiatiecursussen, schoolbezoeken en opendeurdagen
zijn.

Alle watersportbonden kunnen zich verzoenen met het instellen van
een paaitijd in afgebakende zones, na overleg. De helft van de
hengelaars en natuurverenigingen zijn van oordeel dat beperkingen
voor watersporten overal van toepassing moeten zijn in de paaitijd,
de andere helft denkt eerder aan afgebakende zones.

6.3.1. De bevaarbare waterlopen

Op bevaarbare waterlopen gelden de scheepvaartreglementen voor het
gebruik van vaartuigen met bijhorende verplichtingen en
beperkingen. Het heeft weinig zin hier om van de waterrecreanten te
verlangen dat ze de paaitijd respecteren. Als de scheepvaart gewoon
doorgaat kan men de watersporters moeilijk verwijten dat ze de
visstand en de oevervegetatie schaden.

De watersportbonden zijn wel formeel dat hun leden de
scheepvaartreglementen dienen te respecteren en dat overtredingen
intern gesanctioneerd worden.

Met betrekking tot de waterski zijn er op probleemkanalen zoals het
Albertkanaal, de Zuid-Willemsvaart, de Maas, ... afgebakende skizones
die door de clubs afgehuurd worden. Ze vragen zich af of de
hengelaars niet buiten deze zones kunnen hengelen. De meeste clubs
hebben interne codes voor het gedrag tegenover hengelaars.
Misplaatst gedrag wordt meestal gesanctioneerd.

De tourvaarders storen slechts zeer tijdelijk op
voorbijvaren, problemen kunnen vermeden worden
hoffelijkheid.

het moment dat ze
door wederzijdse
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J~~-skiërs .zijn niet georganiseerd, kunnen overal zonder enige
blJkomende lnfrastructuur te water gaan en storen zich weinig aan
anderen. Ook door de georganiseerde watersporters worden ze als
hinderlijk ervaren, enige reglementering is hier gewenst.

6.3.2. De onbevaarbare waterlopen

Op de onbevaarbare waterlopen liggen de problemen iets gevoeliger.
Conflikten ontstaan vooral tussen hengelaars en kano- en
kayakvaarders. Door de federaties werd er vooral op aangedrongen
een onderscheid te maken tussen commerciële afvaarten en
activiteiten in clubverband die meestal gedisciplineerder gebeuren
en minder schade aanrichten aan oevers en vegetatie.

Uit een rondvraag door BLOSO bij de verschillende kano en kayak
clubs blijkt dat er een aantal probleemwateren zijn, zoals de
Dommel, de Blankenbergse vaart en de Nete maar dat er door
onderling overleg meestal wel een oplossing gevonden wordt.

Een voorstel tot reglementering naar analogie met het besluit van
de Waalse regering van 30 juni 94 tot regeling van het verkeer van
vaartuigen en duikers op en in de waterlopen vinden de
watersportbonden enkel aanvaardbaar op voorwaarde dat het een
resultaat is van wederzijds overleg en niet van bovenuit gedicteerd
wordt.

Principieel kunnen ze akkoord gaan met volgende stelling:

- Het volwaardig openstellen van de onbevaarbare waterlopen van
eerste categorie, met het opmaken van bij lagen van waterlopen
waar niet zou mogen gevaren worden of slechts op bepaalde
tijdstippen;

- het verbieden van verkeer op de waterlopen van tweede categorie,
met het opmaken van bijlagen van waterlopen van 2e categorie waar
wel mag gevaren worden;

- het verbieden van verkeer op de waterlopen van derde categorie;

- rekening houdende met ecologische aspecten kan men akkoord gaan
met een tijdelijk verbod voor het verkeer op bepaalde specifieke
waterlopen tijdens de paaitijd van 16 april tot en met 1 juni,
mits uitzonderingen voor een aantal afvaarten die zeer populair
zijn voor scholen, o.a. in het voorjaar (Nete, Dommel, .. ) en
speciale evenementen zoals de watersportdag, ...

6.3.3. Stilstaande waters

Op de plassen kunnen er vooral problemen ontstaan met surfers,
zwemmers, en soms duikers. De betrokken federaties waren niet echt
op de hoogte van bestaande problemen en zagen nergens een accuut
conflict dat om bijkomende regelgeving vraagt.
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6.4. Conclusies, voorstellen en bemerkingen

De groeiende belangstelling voor recreatie in en rond het water kan
voor problemen zorgen in verband met het samengebruik door de
verschillende recreatievormen.

De te nemen maatregelen zullen best aanvaard worden als ze het
resultaat zijn van onderling overleg tussen de verschillende
belangen groepen.

hiertoetotproblemen

Meestal is er op de stilstaande waters al een zonering en beperken
problemen zich tot beginnende surfers die afdrijven. Wederzijdse
hoffelijkheid zou hier al veel oplossen. Structurele problemen
kunnen best door de clubuitbaters opgelost worden door overleg met
de hengelaars.

Watersporters ZlJn van oordeel dat
voornamelijk veroorzaakt werden door:

De dijkgebruikers ondervonden tot nog toe geen wrijvingen met de
hengelaars, tenzij een occasionele gebroken hengelstok. Eventueel
kunnen aparte fietspaden waar mogelijk het dijkgebruik
optimaliseren.

- niet georganiseerde recreanten;

- beginnelingen;

- het niet kennen van elkaars werking en activiteiten (onbekend is
onbemind) .

Oplossingen kunnen het best gevonden worden door:

- uitwisseling van informatie;

- lokaal overleg tussen clubverantwoordelijken;

- hoffelijkheid en begrip en het sensibiliseren van de leden
hiervoor;

- rekening te houden met elkanders kalender bij het bepalen van
tijd en plaats voor wedstrijden of andere activiteiten.

Zonering in tijd is te verkiezen boven zonering in ruimte.
Zonering moet steeds het resultaat zijn van overleg met alle
betrokken partijen.

Op de bevaarbare waterlopen gelden enkel de scheepvaartregels en
heeft het beperken van de watersport tijdens de paaitijd weinig
zin.

Op de onbevaarbare waterlopen kan mits overleg in afgebakende zones
een gesloten tijd ingevoerd worden van 16 april tot 1 juni, en
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kunnen de meest kwetsbare, ook na overleg eventueel gesloten worden
voor vaartuigen.

Op stilstaande waters moeten de beheerders instaan voor de goede
afspraken en deden zich tot nog toe weinig problemen voor.

De meeste clubs en verbonden hebben min of meer een gedragscode met
betrekking tot het gebruik van het water en de begrenzende natuur,
en met betrekking tot respect voor andere vormen van recreatie. De
idee rijpt om met een gemeenschappelijke code naar buiten te komen.
Op die manier worden watersporters ertoe aangespoord de recreatieve
ruimte en de mederecreant te respecteren.
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7. SAMENVATTING

Het MINA-PLAN tracht een strategie uit te werken voor een duurzaam
milieu- en natuurbeleid. De integratie en de betrokkenheid van de
hengelaar in het visstandbeheer en in het algemeen milieubeleid
zijn noodzakelijk om tot een ecologisch inpasbare sportvisserij te
komen.

In die optiek werd aan de Vlaams Vereniging van Hengelsport
Verbonden (V.V.H.V.) gevraagd om beleidsoriënterende voorstellen te
formuleren die binnen een wetgevend kader kunnen leiden tot een
duurzame bevissing op de beschikbare hengelwaters voor een zo groot
mogelijke groep hengelaars zonder daarbij het milieu, de natuur en
andere recreatievormen in het gedrang te brengen.
De opdracht werd onderverdeeld in vier deelaspecten: hengelen en de
draagkracht van het water, hengelen en het milieu, hengelen en
natuurbehoud, hengelen en andere recreatievormen.

Na literatuurstudie, vergelij king met de situatie in het
buitenland, analyse van de betreffende wetteksten en
ontwerpadviezen en het inwinnen van de standpunten van de betrokken
belangengroepen via een hoorzitting en het verzenden van enquêtes,
werden voorstellen geformuleerd die zoveel mogelij k de visie van
zowel hengelaars, natuurbeschermers als andere waterrecreanten
weergeven.

HENGELEN EN DE DRAAGKRACHT VAN HET WATER

De hengelaar is er zich van bewust dat de onevenwichtige
visbestanden in onze openbare oppervlaktewaters zich enkel via een
planmatig visstandbeheer kunnen herstellen, maar dit visserijbeleid
moet ook oog hebben voor de hengelsportbeleving zelf.

De hengelaar zou meer begrip hebben voor ecologische prioriteiten
indien hij meer bij dit beheer betrokken werd. Medebeheer van de
georganiseerde hengelsport via "visstandsbeheerseenheden" is dan
ook een topprioritei t naar de toekomst toe om de hengelaar te
integreren in het doelgroepenbeleid en om de vervreemding naar het
visserijbeleid om te buigen in een actieve participatie.

Voor de privaatwaters wil de hengelaar beheersadviezen
inwinnen, zonder echter een binding aan te gaan voor de
ervan. Voor private viswaters in GEN's of GENO's is er
om bindende beheersovereenkomsten aan te gaan mits
vergoeding.

De hengelaar aanvaardt dat voor een aantal gebieden die ecologisch
zéér waardevol zijn, de integriteit van de visstand voorrang krijgt
op optimale bevissing, maar weidelij k vissen zou overal moeten
mogelijk blijven of beperkingen in die afgebakende gebieden moeten
op zijn minst het resultaat zijn van onderling overleg tussen de
terreinbeheerder en de hengelaars.
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Het geld van de visverloven
hengelsport gebruikt worden,
natuurpatrimonium dat door het
verwaarloosd werd.

moet eerder ten behoeve van de
dan voor de heropbouw van het
overheidsbeleid gedurende decennia

Bijna iedereen is het erover eens dat herbepotingen volgens een
visstandbeheerplan moeten gebeuren dat rekening houdt met het
watertype, de aanwezige visstand, de natuurlijke recrutering en de
hengeldruk. --
Volgens de hengelaars wordt bij de huidige visstandbeheerplannen te
weinig rekening gehouden met de beperkte recrutering van onze
visbestanden en met de hengelaarswensen. Bijkomend onderzoek om
adequate bepotingsstrategiën op te stellen dringt zich op.

Alle belangengroepen kunnen akkoord gaan
vervoer van levende vis, met uitzondering
aasvisjes, om zo het stropen van pas
voorkomen.

met een verbod op het
van een beperkt aantal
uitgezette vissen te

Actief Biologisch Beheer heeft voorlopig weinig perspectief in
Vlaanderen vermits de vereiste waterkwaliteit (P-tot <0,10 mg/l)
voor een duurzame ervan toepassing bijna nergens bereikt wordt.

Er is begrip voor beperkende bevissingsreglementen om de visstand
of de natuur te beschermen op voorwaarde dat de regelgeving
relevant is en het resultaat is van eerder visserij-biologische dan
van administratieve overwegingen. De beperkingen verbonden aan de
gesloten tij d zouden ook door andere watergebruikers méér moeten
gerespecteerd worden.

en zijn imago te
aantal zinvolle
het leefnet) te

verminderen
bereid een

(o.a. omtrent

Teneinde de hengelmortaliteit te
verbeteren is de hengelaar
hengeltechnische regelgevingen
aanvaarden.

Bij het toekennen van de functie 'hengelwater ' moet er in het
beheerplan ook voldoende aandacht geschonken worden aan de
bereikbaarheid en de bevisbaarheid van het water. Het openstellen
van oeverstroken op landbouwgronden in het kader van de Mac-sharry
regeling (EEG, Nr 2078/92) kan hiertoe bijdragen.

Ecologische inpasbaarheid van de hengelsport betekent ook de schade
aan de omgeving ten gevolge van de hengelactiviteit zo klein

I mogelijk houden. Het vernietigen van oevervegetatie en oevererosie
kunnen vermeden worden door het aanleggen van natuurvriendelij ke
hengelplaatsen aan druk beviste waters (C.U.R., 1994), en door
hengelen vanop een steiger toe te laten met een gewoon visverlof.

HENGELEN EN HET MILIEU

Het gebruik van lokaas is een belangrijk aspect van de hengelsport
dat men niet zomaar terzijde kan leggen.

Globaal genomen draagt lokaasgebruik zeer weinig bij aan de
eutrofiëring en de verstoring van de zuurstofhuishouding van de
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openbare oppervlaktewateren. Praktijkstudies hebben geen
significante invloeden bij het gebruik van lokaas naar de
waterkwaliteit kunnen aantonen. Onderzoek naar de samenstelling van
de lokazen en hun vervuilingswaarde naar de ontvangende
oppervlaktewateren tonen aan dat de bijdrage naar eutrofiëring en
zuurstofhuishouding niet voelbaar en nauwelij ks meetbaar is. Ook
bij grote wedstrijden is de plaatselijke of tijdelijke invloed naar
de waterkwaliteit zeer beperkt.

De voorstellen van de Vlaamse Hoge Raad voor de Riviervisserij zlJn
een goede basis om de invloed van het lokaasgebruik bij wedstrijden
nog verder te beperken. In ecologisch zeer waardevolle gebieden
dient het gebruik van lokaas sterk beperkt te worden om eventuele
ecologische verschuivingen te vermijden.

Vanuitmilieuhygiënisch standpunt is de samenstelling van lokaas
voor verbetering vatbaar, vnl. door controle van de commerciële
produkten. De kleur en smaakstoffen moeten wettelijk beperkt
blijven tot de toegelaten voedingsmiddelen additieven (de zgn.
E' s) .

Momenteel geniet het gebruik van lokaas geen wettelijk statuut en
de beperking naar samenstelling en hoeveelheid is voornamelij k
gereglementeerd door de georganiseerde hengelsport. Het gebruik van
lokaas kan ook binnen een wettelijk kader genormeerd worden.
Artikel 14 van de wet op de riviervisserij geeft daartoe de
juridische basis voor de bevoegde Minister.

Enig verband tussen het gebruik van lokaas en de verspreiding van
botulisme is niet aan te tonen en waarschijnlijk onbestaand.

Verder onderzoek lij kt aangewezen om de invloed van lokazen op
gevoelige aquatische ecosystemen beter te kwantificeren.

HENGELEN EN NATUURBEHOUD

Het hedendaags natuurbeleid zou meer begrip vanwege de hengelaar
genieten indien hij er meer bij betrokken zou worden en meer
verantwoordelijkheid zou kunnen dragen.

Een belangrijk knelpunt is het verwervingsbeleid naar en het
recreatief medegebruik in natuurgebieden. Hengelaars vrezen dat
hierdoor vele mooie viswaters zullen verloren gaan als hengelwater.
Nochtans zouden er ook voor viswaters in natuurreservaten
beheersovereenkomsten kunnen afgesloten worden waarbij hengelen
onder bepaalde vormen toegelaten is.

De hengelaar zou meer begrip hebben voor hengelbeperkingen indien
ze het resultaat zlJn van overleg en niet eenzijdig opgelegd
worden. Bijkomende hengelsportbeperkingen in functie van verder
gebiedsgericht natuurbeleid worden door de hengelaars afgewezer:.
Bescherming van ecologisch waardevolle waterlopen moet gebeuren Vla
de wet op de riviervisserij.
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Visrechten en oeverrechten voor de waterlopen grenzend aan
natuurgebieden die met gemeenschapsgeld gekocht werden dienen aan
de visserijbeherende overheidsorganen of aan hengelaarsverenigingen
gelaten te worden naargelang het om openbaar of privaat water gaat.

Overheidssubsidies aan vissersverenigingen om oeverstroken als
buffer en viszones aan te kopen zouden, mits goede
beheersovereenkomsten, kunnen helpen om de negatieve invloed van
landbouwactiviteiten op de oeverstruktuur en de waterkwaliteit te
verminderen.

Vrijwillige beheersovereenkomsten met
viswaters in het ecologisch netwerk
verbetering van de kwaliteit van het
gebied.

eigenaars van
kunnen bijdragen
natuurlijk milieu

private
aan de
in dat

Het uitbreiden van de soortenbeschermingslij st moet relevant en
nuttig zijn voor de soort in zijn ganse verspreidingsgebied, en
heeft weinig zin als niet tegelijkertijd het typisch biotoop voor
de soort beschermd en verbeterd wordt.

Beperkte controle en verstoring op de aalscholvers moet mogelij k
zijn in gebieden waar ze schade aan de visstand toebrengen.
Visserij schade ten gevolge van het beschermd zijn van de soort moet
financieel vergoed worden of de bescherming van de soort moet
opgeheven worden.

Introducties van exotische vissoorten kunnen beperkt worden door
een striktere definitie van het begrip 'gesloten water' toe te
passen en door het gebruik van exotische aasvisjes te verbieden.

Herintroducties moeten het resultaat zijn van een weloverwogen
planning, en moeten aan een aantal strikte voorwaarden voldoen.

De hengelaar wordt niet graag vereenzelvigd met schade aan de
natuur en wil dit negatieve imago kwijtraken door een actieve inzet
bij opruimacties en door het verstrengen van de sancties bij
natuurvernieling. Verder zou hij graag zien dat de daders betrapt
worden, hij vraagt dus ook om meer en betere controle.

Een doelgroepenbeleid, louter gericht op sensibiliseren heeft
weinig kans op succes. Het dient zich te richten op een
georganiseerde struktuur en moet gebaseerd zijn op communicatie,
overleg en wederzijdse rechten en verplichtingen.

HENGELEN EN ANDERE RECREATIEVORMEN

Door de groeiende belangstelling voor recreatie in en rond het
water is het samengebruik ervan voor verschillende recreatievormen
niet altijd vanzelfsprekend.

Uit de studie blijkt dat de
vermeden worden door een betere
afspraken te maken.

meeste conflictsituaties kunnen
communicatie en door onderlinge
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overleg met alle betrokken partijen.
verkiezen boven zonering in ruimte.
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het resultaat zijn van
Zonering in tijd is te

Op de bevaarbare waterlopen gelden de scheepvaartregelrnenten en
heeft het beperken van de watersport tijdens de paaitijd weinig
zin.
Op de onbevaarbare waterlopen kan mits overleg, in afgebakende
zones een gesloten tijd in gevoerd worden van 16 april tot 1 juni,
en kunnen de meest kwetsbare, ook na overleg eventueel gesloten
worden voor vaartuigen.

De meeste clubs en verbonden hebben min of meer een gedragscode met
betrekking tot het gebruik van het water en de begrenzende natuur
en met betrekking tot respect voor andere recreatievorrnen. De idee
rijpt om met een gemeenschappelijke code naar buiten te komen om op
die manier watersporters aan te sporen de recreatieve ruimte en de
mederecreant te respecteren.
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8. NABESCHOUWING

Duurzame bevissing en ecologische inpasbaarheid zijn voor de
hengelsport geen modeverschijnsels. Ook geen doelstellingen die
door vaagheid en inflatie aan abstracte begrippen zichzelf ten
onder laten gaan.

De hengelsport zorgt reeds lang voor zijn viswateren en
visbestanden. Reeds vanaf het begin van deze eeuw organiseerde de
hengelsport het eerste protest tegen de toenemende watervervuiling.
Mede door de vervuiling en de biotoopsaftakeling van onze
viswateren werden vissen een zeldzamer goed. De hengelaar en zijn
visserijstrukturen begrepen dit.

Bepotingen om het visbestand te herstellen en op peil te houden en
weidelijke vismethoden om datzelfde visbestand zo veel mogelijk te
sparen ontstonden spontaan in hengelaarskringen. Van quasi alles
meenemen evolueerde men zeer snel naar quasi alles terugzetten, tot
zelfs het principe van "no-kill". Minimummaten werden ingesteld of
verhoogd, vissoorten werden volledig beschermd, hengelperiodes
gereduceerd en de hengeltechnieken werden alsmaar meer verfijnd om
de overlevingskansen van de gevangen vis te verhogen. Veel geld
werd geïnvesteerd in visserij kunding onderzoek en in
visstandbeheer.
Hengelen is altijd een ecologisch inpasbare recreatievorm geweest.

De Nederlandse Natuurbeschermingsraad stelt in zijn advies voor een
ecologisch verantwoord viswaterbeheer ("Vissen in schoon water",
1994)

"Hengelsport is in het algemeen verenigbaar met een verstandig
gebruik van het binnenwater. De hengelsport richt zich vooral op
algemene vissoorten in uiteenlopende wateren. Op zeldzame en
bedreigde soorten wordt niet gericht gevist. Wanneer z~] toch
gevangen worden, worden zij teruggezet. Sportvissers vangen slechts
een beperkt deel van de aanwezige vissen. Er is geen aantoonbaar
effect op de populaties. Dit is zowel van belang voor de sport- en
beroepsvisserij als voor het behoud van de biodiversiteit."

Ook in de overleg-werkgroep tussen de Vlaamse Hoge Raden
Natuurbehoud en Riviervisserij komen meer raakvlakken dan
knelpunten aan de orde. Alhoewel het grote actuele knelpunt ligt in
de vaagheid waarmee een vloed van natuurbeleidsinitiatieven op de
hengelsport afkomt.

Naarmate water- en natuurbeheerder zich steeds meer met ecologische
aspecten van het zoete water gaan bezighouden dringt een duidelijke
afbakening van bevoegdheden, beheersstructuren en coördinatie zich
op.
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De hengelsport wil hier als een volwaardige partner beschouwd
worden en is voorstander van een responsabilisering binnen het
doelgroepenbeleid, maar dan ook met een volwaardig statuut naar
hengelsportverenigingen inzake visstandsbeheer.

De integratie en de betrokkenheid van de hengelaar bij het
visstandbeheer en ook meer algemeen bij het natuurbeleid ZlJn
essentieel voor een duurzaam beleid dat maatschappelij k gedragen
wordt. De hengelaar zou meer begrip hebben voor ecologische
prioriteiten indien hij meer bij dit beheer betrokken werd.
Medebeheer van de georganiseerde hengelsport via
"vis standbeheerseenheden" is dan ook een topprioriteit naar de
toekomst toe om de hengelaar te integreren in het doelgroepenbeleid
en om de vervreemding naar het visserij beleid om te buigen in een
actieve participatie.

Een belangrijk knelpunt is en blijft het verwervingsbeleid naar en
het recreatief medegebruik in natuurgebieden. Hengelaars vrezen dat
hierdoor vele mooie viswaters zullen verloren gaan als hengelwater.
Ook het uitwerken van aangepaste maatregelen om de schade door
aalscholvers op voornamelij k kleine viswaters te beperken blij ft
een knelpunt tussen hengelsport en natuurbehoud.

Anderzijds blijkt dat de hengelsport niet graag vereenzelvigd wordt
met schade aan de natuur en dit negatieve imago wil kwijtraken door
een actieve inzet bij opruimacties, het verstrengen van sancties
bij natuurvernieling en door zelf aan natuurbouw te doen.

Tevens blijkt uit de enquête dat de hengelaar geen extreme
standpunten inneemt naar knelpunten, maar eerder een versnipperd
midden-standpunt van het type "ja, maar". Mede bepaald doordat vele
zaken nog vrij vaag of onduidelijk zijn. Hoe dan ook laat deze
instelling verder overleg toe naar verdere ecologische
inpasbaarheid van de hengelsport.
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BIJLAGE A

PEILING NAAR DE STANDPUNTEN VAN DE BELANGENGROEPEN:
WERKWIJZE, RESULTAAT EN VERWERKING.

1. De Vragenlijst

De standpunten en inzichten van de verschillende belangengroepen
werden verzameld aan de hand van een vragenlijst. Er werden in
totaal 27 vragen geformuleerd, gegroepeerd in de volgende
onderwerpen: soortenbescherming, visuitzettingen, visstandbeheer
plannen, hengelwijze, gebiedsbescherming, relatie met andere
watersporten en het doelgroepenbeleid.
Bij iedere probleemstelling werden een aantal standpunten
weergegeven gaande van een strikt ecologische visie via meer
gematigde ideeën tot een louter 'aquariumvisserij-beleid'. De
deelnemers werden verzocht aan te geven welke visie het best
overeenstemde met hun eigen mening, desgevallend met de nodige
aanvullingen en opmerkingen.
Vooraleer de vragenlij st voorgelegd werd aan de verschillende
belangengroepen werd hij voorgesteld aan de leden van de
stuurgroep van het project voor eventuele wijzigingen en/of
toevoegingen.

2. Het bereiken van de betrokken belangengroepen

a. De open vergadering in 'De Ceder' op 22 juni

Om de meningen van de hengelaars in te winnen werd er een
hoorzi tting gehouden in 'De Ceder' te Deinze. Deze benadering
werd aangewend omwille van de tijdslimiet en vanwege de
vermoedelijk geringe respons van hengelaars op vragenlijsten
tijdens de zomermaanden. Hierbij werd er gemikt op een zo breed
mogelij k publiek van hengelaars door het plaatsen van aankon
digingen in enkele gespecialiseerde hengeltijdschriften en in een
aantal dagbladen. Er werden ook uitnodigingen verstuurd naar de
Provinciale Visserijcommissies, de leden van de Vlaamse Hoge Raad
voor Riviervisserij, de bij de V.V.H.V. aangesloten verbonden en
de V.V.H.V. Provinciale Comités.
De opkomst voor deze vergadering was gering maar de boeiende
discussies hadden een aantal relevante aanpassingen en aanvullin
gen voor de vragenlijst tot gevolg.

b. Het verzenden van vragenlijsten

De herwerkte vragenlijst werd verstuurd naar de grote zoetwater
clubs (> 30 leden) en verbonden die aangesloten zijn bij de
V.V.H.V., naar de clubs en waterbeheerders (o.a. stadsbesturen)
die verbonden zijn met de Milieucel V.V.H.V., naar de Provinciale
Visserij-commissies, de representatieve natuurverenigingen en
niet aangesloten hengelsport-verbonden, de werkgroepen "Natuur en
Sport" van iedere provincie en de werkgroep "Promotie binnenvaart
Vlaanderen" . Onrechtstreeks kregen ook een aantal niet
aangesloten clubs en individuele hengelaars de vragenlijst.
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Na zeven weken werden herinneringsbrieven verstuurd naar de niet
aangesloten verenigingen en organismen die nog niet gereageerd
hadden. De aangesloten clubs werden via een oproep in Hét
Hengelblad aangespoord om de vragenlijsten te beantwoorden.

3. Reacties

Een overzicht van de verzonden en ingevulde vragenlijsten is
weergegeven in tabel 1.1.

De hoorzitting leverde slechts 16 ingevulde vragenlijsten op met
vertegenwoordiging van:

- De Provinciale Visserijcommissies Oost-Vlaanderen en
Antwerpen;
De Hengelbladen Beet en Door en Voor de Visser 1 niet
aangesloten recreatieve hengelaar;
P.C. voor de Milieucel Oost-Vlaanderen;
De aangesloten verbonden FVV, VBK en KLV;
De aangesloten clubs Immer Geduld Zwevegem, De Drongense
Lijnvissers, De Vrije Vissers Wachtebeke;
Aangesloten individuele leden van de V.V.H.V.

Van de verzonden vragenlijsten kwamen er 145 terug. Er werden er
echter maar 113 van gebruikt omdat er slechts een exemplaar
weerhouden werd wanneer éénzelfde persoon de vragenlijst meerdere
keren invulde op identieke wij ze, maar dan onder verschillende
functies. Ook de inzendingen van een verbond, die door gezamelijk
overleg een analoog antwoordpatroon vertoonden, werden gebonden
tot één verbondsstandpunt. Dit brengt het totaal aantal verwerkte
vragenlijsten op 129.

De Provinciale Visserij commissies van Antwerpen, West- en Oost
Vlaanderen namen een éénsluidend standpunt in voor hun commissie,
terwij I voor de provincies Limburg en Vlaams-Brabant de
afzonderlijke antwoorden van de deelnemende leden doorgegeven
werden. Om die reden werden ook de antwoorden van de individuele
leden van de PVC' s voor Antwerpen en West-en Oost-Vlaanderen
meegerekend bij de PVC's wanneer hun lidmaatschap uitdrukkelijk
vermeld is op de vragenlijst. De schijnbare discrepantie van de
gegevens in tabel 1.1. wordt dus veroorzaakt door het feit dat de
leden van de Provinciale visserij commissies eveneens 'lid
V.V.H.V.' of 'niet aangesloten' zijn.

Verzonden

- V.V.H.V. clubs, verbonden en individuelen 266
- Milieucel clubs 52
- Provinciale Visserijcornmissies* ?
- Niet aangesloten verbonden, clubs en individuelen ?
- Stadsbesturen aangesloten bij de Milieucel 10
- Natuurverenigingen 20
- Promotie Binnenvaart Vlaanderen 1
- Werkgroepen Sport en Natuur 5

Terug Ceder Totaal

98 10 108
16 2 18
14 2 16

7 3 10
4 4
6 6

0
0 0

162

Tabell.l.Respons op de vragenlijsten
* waarvan de individuele leden ook bij 'V.V.H.V' of bij 'niet aangesloten'

gerekend werden
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Verroi ts de vragenlij sten door een aantal Provinciale Visserij
commissies gepolycopiëerd werden en mogelij k ook door andere
organisaties is het moeilijk om het juiste antwoordpercentage te
bepalen. We kunnen stellen dat de respons zeker 30% bedroeg, een
gemiddelde score voor postenquêtes.

4. Verwerking van de gegevens

Een gegevensbestand werd aangemaakt in het programma DbaseIII+.
Bij iedere vragenlijst werden de volgende categorieke waar/vals
vragen beantwoord met de bedoeling de weergegeven standpunten zo
zo volledig mogelijk in de belangengroepen te situeren:

Hengelaar en aangesloten bij V.V.H.V.;
Hengelaar en niet aangesloten bij V.V.H.V.;
Lid van een Provinciale Visserij commissie;
Natuurvereniging of Groendienst van een Gemeentebestuur.

De bij de Milieucel aangesloten gemeentebesturen werden bij de
natuurverenigingen gegroepeerd omdat hun standpunten niet door
hengelaars maar wel door de milieufunctionarissen weergegeven
werden.

De eerste verwerking van de gegevens naar aantallen gebeurde met
een op maat gemaakt programma in dBaseIII+. Voor verdere verwer
king en voor de grafieken werd het gegevensbestand geïmporteerd
in het programma Statistica waarbij gebruik gemaakt werd van
'Tables and Banners' en Stat Graphics.

Voor de overzichtelijkheid en om een vlugge interpretatie
mogelijk te maken werd bij de enquête naast iedere vraagstelling
een histogram weergegeven van de antwoorden per belangengroep
uitgedrukt in percentages. Voor de volledigheid zijn de antwoor
den uitgedrukt in aantallen toegevoegd in tabelvorm.

5. Resultaat

PvC-WHV 9.30 1;

PVC-NIET \N'rN 3.' 0 ,.;

NIET-WH\( 6.98 ,.

CROENOIENST 3.' 0 ~

NATUURVERENICINC 4.65 %

Grafiek 1: Verdeling van de deelnemers over de belangengroepen
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DUURZAME BEVISSING EN ECOLOGISCHE INPASBAARHElD VAN DE
HENGELSPORT

Resultaten van de enquête

De histogrammen geven bij iedere vraag de verdeling van de
meningen weer voor de verschillende belangenroepen, uitgedrukt
in procenten. De tabellen geven de antwoorden in aantallen
weer. Het totaal is niet gelijk aan de som van alle groepen,
omdat de leden van de provinciale visserij commissies ook bij
de categorie VVHV of N-VVHV horen.

VVHV:
PVC :
N-VVHV:
NATUUR:

VVHV leden
Provinciale Visserijcomrnissie
Hengelaars die niet bij de VVHV aangesloten zijn
Natuurverenigingen en milieufunctionarissen

G: Geeft het aantal personen weer die de vraag niet
beantwoordden

SOORTENBESCHERMING

Vraag 1

Momenteel genieten in de openbare waters van het Vlaamse
Gewest 12 vissoorten totale bescherming:

a De lijst van de beschermde soorten voldoet
b De lijst van de beschermde soorten is te uitgebreid,

volgende soorten hebben geen bescherming meer
nodig .

c De lijst van beschermde soorten moet aangevuld worden met
volgende soorten .

IW

\10

111

% 7<'

CAI

so

~I

J<J

211

10

A U C G

r:/:lVVIlV I883rvc ~N-VVIIV \?)dNATUUIt

VVHV PVC N-VVHV NATUUR TOTAAL
A 90 13 12 4 106
B 2 2 1 1 4
C 9 2 1 6 16
G 6 1 0 0 6
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Vraag 2

Voor de verschillende oogstbare soorten zijn de huidige
ingestelde minimummaten:

a aanvaardbaar
b te klein voor volgende soorten .
c te groot voor volgende soorten .
d niet langer nodig
e aanvaardbaar maar voor sommige soorten {vb. de karper) zouden

er ook maximummaten moeten ingevoerd worden

100 ,.------------------,

111-

60·

40-

:lil.

o
A 0 eDE G

~VVHV ~pvc ~N-VVHV I6aNAT\JUR

VVHV PVC N-VVHV NATUUR TOTAAL
A 37 5 6 4 47
B 40 6 1 3 44
C 16 3 1 0 17
D 10 5 2 1 13
g 18 0 3 3 24
G 1 0 1 0 2

Vraag 3

Momenteel mag er op snoek gevist worden van begin juni tot
eind december, waarbij de minimummaat 45 cm is.

a Er zou een totaal meeneemverbod moeten zijn
b De hengeltijd moet verder ingekrompen worden
c Het oogstseizoen moet beperkt worden tot de najaarsmaanden
d De minimummaat moet opgetrokken worden
e Er moet een meeneemlimiet van 1 snoek per hengelbeurt

ingevoerd worden
f De snoek heeft geen verdere extra bescherming nodig

10(1,.-------------------,

~o lOl .

w·

o
A 0 eDE F

rl.;:/VVIIV ~pvc ~N-VVHV ~NAT\JUR

VVHV PVC N·VVHV NATUUR TOTAAL
A 28 2 1 0 29
B 7 3 2 1 10
C 30 7 3 5 38
D 31 5 2 3 36
g 39 5 6 6 51
F 8 2 1 0 9
G 2 0 1 1 4



Vraag 4

De paaitijd moet:

a uitgebreid worden daar waar het nuttig en nodig is
b overal behouden blijven zoals nu van toepassing
c enkel behouden blijven daar waar het nuttig en nodig is
d volledig afgeschaft worden
e behouden blijven om de ontluikende natuur te beschermen,

mits andere natuurrecreanten deze visie volgen
f hoe dan ook behouden blijven als natuurbeschermingsaspect

100 .------------------,

vi

llO·

60·

«J-

A 0 eDE F

~VVHV 381rve ~N-VVHV ~NAruUR

VVHV PVC N-VVHV NATUUR TOTAAL
A 20 4 2 3 2S
B 26 6 2 2 30
C 23 2 6 1 30
D 21 2 0 0 21
E 2S 6 4 1 30
F 11 0 2 S 18
G 0 0 0 0 0

VISUITZETrINGEN

Vraag 5

De lokale herintroduktie van uitgestorven soorten is:

a af te raden
b niet nodig
c aan te bevelen
d enkel aanvaardbaar met vissen van de gepaste genetische

oorsprong

lUlIr-------------~

'"'
~•

A U C 0

~VVIIV I883rvc IZ'.lN-VVIIV ~NAruUK

VVHV PVC N-VVHV NATUUR TOTAAL
A 10 2 0 2 12
B 18 2 3 2 23
C 32 4 6 0 38
D 49 9 S 6 60
G 0 0 0 0 0
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Vraag 6

Het uitzetten van uitheemse vissoorten in volledig gesloten
private waters:

a moet verboden worden
b moet onbeperkt toegestaan blijven
c moet toegelaten zijn mits diergeneeskundig onderzoek
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A U C G

~VVHV I88lrvc ~"-VVltV IOlNAnJUR

VVHV PVC N-VVHV NATUUR TOTAAL
A 20 1 1 4 25
B 34 7 7 1 42
C 49 5 4 5 58
G 2 2 1 0 3

Vraag 7

Visuitzettingen in openbare waters:

a zijn af te raden om zo de natuur zichzelf te laten
herstellen

b dienen te gebeuren in functie van de tekorten van de
natuurlijke recrutering en/of onderbezettingen van bepaalde
vissoorten

c dienen te gebeuren volgens een visstandbeheerplan, rekening
houdend met het watertype, de reeds aanwezige visstand, de
natuurlijke recrutering en de hengeldruk

d kunnen enkel gebeuren volgens een vastgelegde hoeveelheid
per oppervlakte en per soort
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A 0 C 0

rI;lVVIIV I88lrvc ~"-VVltV ~"A"\J\JR

VVHV PVC N-VVHV NATUUR TOTAAL
A 0 0 0 1 1
B 21 1 3 2 26
C 74 14 10 8 92
0 9 0 0 0 9
G 0 0 0 0 0
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lIJ·

VVHV PVC N-VVHV NATUUR TOTAAL
A 4 3 3 0 7
B 28 3 5 2 35
C 8 1 2 5 15
D 33 7 7 2 42
E 31 6 2 2 35
F 19 4 2 2 23
G 2 0 0 0 2

VVHV PVC N-VVHV NATUUR TOTAAL
A 14 3 3 1 18
B 17 1 0 8 25
C 20 5 3 3 26
D 20 3 5 3 28
E 39 4 3 0 42
G 2 1 0 0 2
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~VVIIV I88lrvc ~N-VVIIV k'S.lNATUUR

Vraag 9

VISSTANDBEHEERPLANNEN

ABC 0 E G

~VVIIV ~rvc ~N-VVIIV IOaNAnJUR

a nergens opgelegd worden
b geen verplichting zijn voor private waters
c opgelegd worden aan alle private en openbare waters gelegen

in afgebakende natuurgebieden
d in dergelijke privé waters op vrijwillige basis aangemoedigd

worden via subsidies
e bindend zijn voor alle openbare waters
f bindend zijn voor alle waters

"" .------------------,

Visstandbeheerplannen moeten:

a

viii

Vraag 8

a in alle private viswaters
b enkel in private viswaters die in afgebakende natuurgebieden

liggen met natuur als bovenliggende functie (natuurkern- en
ontwikkelingsgebieden)

c enkel in specifieke uiterst waardevolle natuurlijke milieus
(richtlijngebieden)

d enkel om verspreiding van ziekten tegen te gaan
e nooit

Uit natuurbehoudsoverwegingen wenst de overheid regulerend te
kunnen optreden naar de visuitzettingen in private viswaters.
Dit moet kunnen:



Vraag 10

Eventuele visstandbeheerplannen voor private waters moeten
opgesteld worden door:

a de viswaterbeheerder
b de milieucel van een erkende hengelsportvereniging
c een erkend studiebureau of een erkend deskundige
deen viswaterbeheerseenheid (vissers, overheid,

natuurverenigingen)
e andere: .

ix

IW

111

t

""

«J

:ID

o
ABC 0 E G

rof./VVIlV I88lrvc ~"'-VVIlV ~NAruUR

VVHV PVC N-VVHV NATUUR TOTAAL
A 20 5 4 2 26
B 34 3 5 3 42
C 7 0 0 2 9
D 41 6 2 6 49
B 8 4 1 0 9
G 9 1 1 0 10

Vraag 11

Eventuele visstandbeheerplannen voor private waters moeten
goedgekeurd worden door:

a de Vlaamse Hoge Raad voor Natuurbehoud
b de Vlaamse Hoge Raad voor Riviervisserij
c het Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer
d de Afdeling Bos en Groen van AMINAL
e een erkende commissie
f andere
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~VVIIV 188hve ~"'-VVIlV ~"'AruUR

VVHV PVC N-VVHV NATUUR TOTAAL
A 5 1 0 0 5
B 30 3 6 2 38
C 7 3 1 4 12
D 5 3 1 3 9
B 25 2 1 2 28
F 28 7 3 1 32
G 13 1 2 1 16
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Vraag 12

Een limiet op het aantal hengelaars om de hengeldruk te
verminderen:

a is overbodig
b is aanvaardbaar voor kwetsbare openbare waters in

afgebakende natuurgebieden
c is aanvaardbaar voor~ kwetsbare viswaters in afgebakende

natuurgebieden
d moet opgelegd worden in alle openbare waters
e moet algemeen opgelegd worden in alle viswaters
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ABC 0 E G

~VVHV ~I"YC ~N-YYHY ~NA1lJUR

VVHV PVC N-VVHV NATUUR TOTAAL
A 70 11 8 1 79
B 18 3 2 3 23
C 14 1 3 4 21
D 2 0 0 1 3
B 2 0 0 1 3
G 1 1 0 0 1

HENGELWIJZE

Vraag 13

Vissen met het levend aasvisje om roofvis te vangen moet:

a totaal verboden worden
b onbeperkt toegelaten worden
c alleen toegestaan worden met inheemse niet beschermde

vissoorten
d alleen toegestaan worden met inheemse niet beschermde

vissoorten en in "weidelijke optuiging"

111',---- ---,
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A U C 0

~YVlIV I883rvc ~N-YYIlV ~NA1lJUR

VVHV PVC !I-VVHV NATUUR TOTAAL
A 7 1 1 3 11
B 28 5 3 1 32
C 32 5 5 3 40
D 37 4 4 3 44
G 1 0 0 0 1



Vraag 14

Het gebruik van het leefnet moet:

a verboden worden
b gereglementeerd worden:

- naar afmetingen
- naar bezetting
- naar stockeertijd

c onbeperkt toegelaten worden
.... ,-----------------,
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ABC

~VVIIV l88lrvc ~N-VVllV I5clNATIJUR

VVHV PVC N-VVHV NATUUR TOTAAL
A 5 2 3 1 9
B 73 8 8 7 88
C 26 6 3 2 31
G 1 0 0 0 1

Vraag 15

Het gebruik van de meervoudige haak:

a moet verboden worden
b mag enkel toegelaten worden met kunstaas
c kan ook toegelaten worden voor aasvis mits takels die het

slikken beperken
d moet globaal gereglementeerd worden, suggesties .
e moet onbeperkt toegelaten worden
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A " eDE G
~VVIIV I882rvc ~N-VVIIV I6JNATUUR

VVHV PVC N·VVHV NATUUR TOTAAL
1, 37 4 3 1 41r.

B 24 2 5 2 31
C 23 4 2 2 27
0 8 1 2 3 13·
E 13 4 2 1 16

G 0 0 0 1 1
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Vraag 16

Het gebruik van lokvoer in viswaters moet:

a onbeperkt toegestaan zijn in alle waters
b toegestaan zijn mits normering naar samenstelling en

hoeveelheid voor de openbare waters
c toegestaan zijn mits normering naar samenstelling en

hoeveelheid voor alle waters
d toegestaan zijn mits de producent de "onschadelijkheid voor

het milieu" garandeert
e verboden zijn voor alle waters

11" ,..----------------,
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r'.JVVIIV ~rvc ~N-VVUV ~NAnJUR

VVHV PVC N-VVHV NATUUR TOTAAL
A 19 2 1 0 20
B 14 3 5 0 19
C 43 8 4 5 52
D 37 3 2 1 40
B 1 0 1 4 6
G 0 0 0 0 0

Vraag 17

Het achterlaten van zwerfvuil, nylondraad en lood, het
vernietigen van oevers en het niet weidelijk behandelen van
vis kan beperkt worden door:

a sensibiliseringscampagnes
b sociale controle te optimaliseren
c sancties binnen de georganiseerde hengelsport
d het intrekken van het visverlof
e zware boetes
f andere .
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A 0 eOE F

r'.JVVIIV ~rvc ~N-VVUV IOJNAnJUR

VVHV PVC N-VVHV NATUUR TOTAAL
A 43 12 6 8 57
B 28 6 3 1 32
C 48 5 3 3 54
D 41 3 6 6 53
B 39 6 3 7 49
F 6 1 0 1 7
G 0 0 0 0 0
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Vraag 18

Om het massaal afvissen van pas uitgezette vis op openbare
waters tegen te gaan dient:

a het vervoer van levende vis totaal verboden te worden
b het vervoer van levende vis verboden te worden mits een

uitzondering voor aasvis
c het vervoer van levende vis beperkt te worden naar aantal
d geen bijkomende regelgeving opgelegd te worden
e andere .

1IC1 r----------------,

lIJ·

60· VVHV PVC N-VVHV NATUUR TOTAAL
A 18 3 1 3 22
B 49 6 3 1 53
C 21 2 4 5 30
D 3 0 0 0 3
B 12 3 2 0 14
G 0 0 0 1 1

A U C 0 ~ C

~VV~IV ~rvc Ili'JiJN-VVIIV ~NAruUK

GEBIEDSBESCHERMING

Vraag 19

Het beschermen van waardevolle openbare waterlopen of delen
ervan moet gebeuren door middel van:

a het aanduiden van paaiplaatsen of beschermingszones binnen
de wet op de riviervisserij

b het afbakenen van vis- en waterlopenreservaten binnen het
decreet op natuurbehoud

1IC1 ,---------------,
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A 0 C

~VVIIV l882rvc ~N-VV1tV ~NAruUR

VVHV PVC N-VVHV NATUUR TOTAAL
A 95 15 11 5 111
B 11 2 3 7 21
G 1 0 0 0 1



xiv

Vraag 20

Het eventueel afbakenen van dergelijke beschermingszones is:

a onaanvaardbaar
b aanvaardbaar in de bovenlopen van onbevaarbare waterlopen
c aanvaardbaar in boven- en middenlopen van onbevaarbare

waterlopen
d overal aanvaardbaar als het om een waardevol en kwetsbaar

gebied gaat

100 ,----- --,

110-

A 0 c 0 G

~VVIIV ~PVC ~N-VV11V I:');lNAruUR

VVHV PVC N-VVHV NATUUR TOTAAL
A 14 1 0 1 15
B 16 2 0 0 16
C 2 3 2 0 4
D 71 11 12 9 92
G 3 0 0 0 3

Vraag 21

Het bij wet verbieden of beperken van hengelsport op viswaters
in natuurkern- en natuurontwikkelingsgebieden, internationale
vogel- en habitatrichtlijngebieden is:

a principieel onaanvaardbaar
b onaanvaardbaar voor de weidelijke sportvisserij
c aanvaardbaar na overleg met de viswaterbeheerder en mits

financiële compensaties
d mag door de overheid overal opgelegd worden

100~--------------,
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A 0

~ VVljV 18&3 pvc

c 0 G

~N-VVIIV ~NAT\JUR

VVHV PVC N-VVHV NATUUR TOTAAL
A 47 7 6 0 53
B 32 6 2 1 35
C 23 3 4 6 33
D 6 0 0 3 9
G 1 1 1 1 3
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Vraag 22

In natuurgebieden langs onbevaarbare waterlopen die met
overheidssubsidies verworven zijn moet het visrecht en het
oeverrecht toegekend worden aan:

a de beheerder van het reservaat
b de overheid
c hengelsportverenigingen
d de overheid indien het gaat om openbare viswaters en

hengelsportverenigingen indien het om private viswaters gaat
e een samenwerkingsverband tussen hengelaars en

natuurverenigingen
f andere .

UlO ,.----------------,
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ABC 0 E F

tllVVHV ~rvc ~N-VVHV I::SlNAnJUR

VVHV PVC N-VVHV NATUUR TOTAAL
A 4 3 3 7 14
B 10 6 4 1 15
C 35 3 2 0 37
D 4l 5 4 1 46
E 26 1 0 4 30
F 1 0 1 0 2
G 1 0 0 0 1

Vraag 23

Overheidssubsidies aan erkende vissersvereningen om oeverzones
van onbevaarbare waterlopen aan te kopen als buffer-en viszone
zijn:

a principieel onaanvaardbaar
b aanvaardbaar var gelijk welk watertype
c aanvaardbaar voor bepaalde categorieën van watertypes
d aanvaardbaar mits beheersovereenkomsten

100 ,...-----------------,

HO

A 0 C 0 G

r.li VVHV 1&83 PVC ~N-VVIlV l!Sil NAnJUR

VVHV PVC N-VVHV NATUUR TOTAAL
A 15 5 3 4 22
B 21 1 1 0 22
C 12 2 0 1 13
D 57 6 9 6 72
G 3 1 0 0 3
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Vraag 24

Aalscholvers:

a moeten beschermd blijven
b hebben geen enkele bescherming nodig
c mogen verstoord worden op privé domeinen als ze de visstand

schaden
d mogen ook verstoord worden op openbare waters als ze de

visstand schaden
e andere
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110·
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A

~VVIIV

Beo E G
~pvc ~N-VVllV ~NA1lJUR

VVHV PVC N-VVHV NATUUR TOTAAL
A 10 1 2 7 19
B 27 6 4 0 31
C 11 0 1 1 13
D 53 10 6 2 61
E 12 3 1 1 14
G 2 0 0 0 2

Vraag 25

RELATIE MET DE ANDERE WATERSPORTEN

Het zoneren in tijd en ruimte van openbare waterlopen om
conflicten met andere watersporten te vermijden is:

a onaanvaardbaar
b bespreekbaar mits inspraak van alle betrokken partijen
c overal aanvaardbaar
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~VVllV ~pvc

B C

~N-VVIfV ~NA1lJUR

VVHV PVC N-VVHV NATUUR TOTAAL
A 11 3 0 1 12
B 90 12 13 9 112
C 4 0 0 0 4
G 0 0 0 0 0



xvii

Vraag 26

Tijdens de paaitijd dienen beperkingen voor watersporten:

a overal van toepassing te ZlJn
b nergens van toepassing te ZlJn
c van toepassing te zijn in afgebakende zones
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A 0 C

~VV1IV I883rvc ~N-VV1W ~NAnJUR

VVBV PVC N-VVHV NATUUR TOTAAL
A 55 11 7 4 66
B 3 0 0 0 3
C 47 4 6 6 59
G 0 0 0 0 0

HET DOELGROEPENBELEID

Vraag 27

Om de betrokkenheid van de hengelaars te verhogen dient men:

100 ,-----------------,

a de visrechten aan de hengelaars te geven, mits naleving van
een "goed" water- en visstandbeheer

ti de inspraak via de bestaande structuren (visserij commissies,
visserij fonds) te verhogen

c de hengelaar louter te sensibiliseren via info-campagnes
d andere .

VVHV PVC N-VVHV NATUUR TOTAAL
A 40 2 1 5 46
B 54 9 6 3 63
C 11 1 2 2 15
D 3 0 0 2 5
G 2 1 0 0 2A 0 C 0 G

r:i:/VVHV ~rvc ~N-VV1IV esJNAnJUR
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BIJLAGE B

BEREKENING VAN DE VUILVRACHT VAN LOKAAS

1 In vervuilingseenheden <V.E.) voor de afvalwaterheffing

De berekening van de V.E. gebeurde volgens de complexe
berekeningswijze van de vuilvracht voor de afvalwaterheffing.
waarvoor

N = NI + N2 + N3 + NK

N: De vuilvracht uitgedrukt in vervuilingseenheden (V.E.)

N1: de vuilvracht veroorzaakt door de lozing van de
zuurstofbindende stoffen en de zwevende stoffen.

Qd 0,35*ZS 0,45(2*BZV + CZV)
N1 = * [a+--------- + -------------------]*(040 + 0,60*d)

180 500 1 350

Qd: - Volume afvalwater per dag geloosd
a: - Aanpassingsfactor voor heffingsplichtigen zonder

vergunning, wordt hier gelijk gesteld aan 0
ZS: - zwevende stoffen, worden hier buiten beschouwing gelaten
BZV:- Biochemische zuurstofbehoefte van het afvalwater

gedurende 5 dagen, uitgedrukt in mg/l
CZV:- Chemische zuurstofbehoefte van het afvalwater uitgedrukt

in mg/l
d: - Correctiefactor voor seizoensgebonden activiteiten,

wordt hier aan 1 gelijk gesteld

Vermits het hier om droge stof gaat wordt volume * concentratie
vervangen door massa en drukken we de zuurstof behoefte uit in
mg.

Na het weglaten van de faktoren ZS, a en d kunnen we berekenen:

1 V.E. = 540 g CZV
1 V.E. = 270 g BZV

N2: de vuilvracht veroorzaakt door de lozing van zware
metalen, is hier uiteraard niet van toepassing.



ii

N3: de vuilvracht veroorzaakt door de lozing van N en P
uitgedrukt in vervuilingseenheden

Qj * (N+P)
N3 =

10 000

Qj: - het volume afvalwater geloosd in een jaar uitgedrukt in
kubieke meter

N: - het gehalte in het afvalwater gemeten totale stikstof
uitgedrukt in mg/l

P: - het gehalte in het afvalwater gemeten totale fosfor
uitgedrukt in mg/l

Hieruit kunnen we volgens dezelfde redenering berekenen dat

1 V.E.= 10 OOOg N = 10 OOOg P

Nk: de vuilvracht veroorzaakt door het lozen van koelwater,
wordt hier buiten beschouwing gelaten.

De vuilvracht per kg lokaas, uitgedrukt in vervuilingseenheden
kan dus eenvoudig als volgt berekend worden

N = N2 + N3 = CZV/540 + BZV/270 + N/10000 + P/10000

2 In inwonerequivalenten (I.E.)

Het aantal inwonersequivalenten (I.E.) werd berekend volgens de
Nederlandse wet verontreiniging oppervlaktewater (WVO) . Een I.E.
is het zuurstofbindend vermogen dat per inwoner per etmaal in het
afvalwater geloosd wordt, bepaald als de som van het chemisch
zuurstofgebruik en het zuurstofverbruik door de omzetting van
stikstof verbindingen (4,57g zuurstof/gN) .

1I.E. = 135g CZV + Nitrificatie zuurstof voor lOg N

= (135 + 4,57*10)g02 = 180,7 g O2

Het aantal I. E. per kg lokvoer kan dus eenvoudig als volgt
berekend worden :

CZV + 4,57N
I.E.= ------------

180,7




