


1. INLEIDING

led er JCl Cl r word t ten be 11 0 evevan de hengel sport vi sseri jeen Cl anzien1ijke
hoevee 1hei d pootvi s uitgezet i n de openbare wateren in V1 aanderen. Het
grootste aandeel hiervan wordt ingenomen door blankvoorn. Het zijn de
Provinclale 'v'isserijcommissies die, na advies van de Afdeling
Zoet watervi sseri j van het Bestuur ""taters en Bossen te hebben verkregen,
in overleg met de visleveranciers afspreken welke vis J waar en wanneer
ui tgezet 'wordt. Dit gebeurt onder controle van de beambten van de
Zoet watervi sseri j di enst.
Na gedurende enkel e j aren preI i mi nai re experi menten te hebben uitgevoerd
naar de overlevingskansen van pootvis J kwam aan het licht dat slechts
zeer k1 ei ne t10eveel heden pootvi s deze l..litzett i ngen 1angduri g overl even
(T IMt1ERMANS 1967, VANDENABEELE 1989, VANDENABEELE 1990. DE
CHARLEROV & BELPA IRE 1991). Dit fenomeen werd eveneens waargenomen
in Nederl and tij dens een gel ij kaardi g onderzoek dat gedUt-ende enkel e jaren
werd ui tgevoerd door de Organi sat i eter Verbeteri ng van de Bi nnenvi sseri j
(RIEI1ENS 1962).
Om hieraan te verhelpen J werd op initiatief van de heer T. Ke1chterrnans J

t1 i nis ter van Leef mi I i eu en Inf ra st rukt uur J door de AfdèI i ng
Zoet watervi sser-i j van het Bestuur 'Haters en Bossen i n samenspraak met
het Centraal Comitè van het Vi sser-i j fonds en de Provi nci ale
Vi ss eri .i commissi es bes lotend i tonderz 0 ek verd eruit te diepen en nate
gaan wel ke i ngrepen een positieve bi j drage kunnen I everen tot het
verbeter-en van de hui di ge herbepoti ngsresultaten. Het Inst i tuut voor
Bosbouw en 'vVi 1db eh eer te Groenendaal J werd daarom gevraagd rlÎ eromtrent
een studi e uit te voeren.

'? DOEL5TELL ING VAN HET ONDERZOEK.

Het onderzoek beoogt in eerste instantie een e'v'a1uatie en verbetering van
de herbepot i ngsresul taten met pootvi sin het VI aamse Gevvest. Concreet
betekent dit dat het herbepoti ngsbeI ei d wat di t deelaspekt betreft J onder
.je loupe zal genomen worden J geëvalueerd zal worden en daar waar nodig
blijkt zal bijgeschaafd worden. In de praktijk zal dit uiteindelijk
resulteren i neen updat i ng van het bestaande 1astenboek J dat reeds dateert
uit 1956.
Het onder-z 0 ek dat hi ert 0 e zaI Iei den kan 0 p9edeeId word en i n dri e
verschil I ende aspecten. Vooreerst i s er het pr-oefondervi nde I i j ke gedeelte.



Vi a overl evi ngsexperi menten met pootvi s bestemd voor uitzetting zal de
effi ci ënti e en de rendabil iteit van de herbepoti ngen zoals deze nu
p1aatsvi nden, nagegaen worden. Verder zal een vergel ijkend onderzoek
tussen de verschil1 ende pootvi sl everanci ers ui tgevoerd worden. Een aantal
kwal itat i eve espekten met betrekki ng tot de pootvi sl everi ngen zuIl en per
1everanci er negegeen worden. De herkomst ven de pootvi s, de pri j s, de

. senitai re toestand ven de kwekeri j en, de transportomstandi gheden en de
fysi eke conditi e van de vi ssen bi j uitzetting zi j n enkel e van de factoren
wearaan €landacht zel besteed worden. Tenslotte rest nog de aanpessing
ven het bestaand 1astencohi er. Dit zal op t weeër1 ei mani eren geschi eden.
Eerst zullen de conclusies die we kunnen trekken uit voornoemd onderzoek
ons in st.eet stellen om indien nodig een aental suggesties te doen ter
verbeteri ng ven het bestaand lastenboek. Verder zull en de 1astenboeken uit
het \'1ea1 se Gewest, evena1 s uit de ons omri ngende 1enden opgevreagd
....."orden. Deze zu11 en grondi g doorgenomen worden en waar mogel ijk zal het
lastenboek van het Vlaamse Gewest zoveel moge1 ijk op dat van onze
buurl €Inden afgestemd worden. Dit om betreffende deze materi e zo'n groot
mogelijke uniformiteit na te streven binnen het kader van de eenmeking'
ven Europa.

3. WERKv1IJZE.

3.1. Proefondervi ndel ijk gedeelte

In het expen menteel deel van riet onderzoek zal de over1 evi ng van poot vi s
na uitzetting i n vi j vers nagegaan worden. De Zoetwatervl sseri j di enst
st.e lt hi ervoor 20 vi j vers ter beschi kki ng in 2 kwekeri j en (8 vi j vers te
Bocho1t. en 12 te Ri j kevorsel). In de vi skwekeri j van het Inst ituut voor
Bosbouw en Wi 1dbeheer te Li nkebeek staan eveneens 8 vi j vers ter

beschi kki ng evena1 s een aantal betonnen bakken van ongeveer 2 m3 elk.
Door de Zoetwatervi sseri j di enst worden ook een aantal netkooi en voorzi en
\/oor deze experi menten. Zest i en van de vi j vers staan het. hel e j aar door ter
beschi kki ng voor over1 ev; ngsproeven. De total e oppervlakte di e hi erdoor
beschi kbaar komt bedraagt ongeveer 2he 33a. De overi ge vi j vers worden in
de peri ode ven begi n april tot ei nd juni 1992 gebrui kt voor de produkt ie
van pootsnoekj es en kunnen gedurende deze peri ode dus ni et worden
gebrui kt. Hi eri n zul1 en dus kortere experi menten moeten plaetsvi nden. De
oppervlakte v·/ater beschikbaar voor kortere experimenten bedraagt
ongeveer 1ha 69a. Een grondplan van el k van de 3 kweker; j en kan; n bi j lage
worden teruggevonden.



De proeven i n deze vi j vers zuil en hoofdzakel ijk pl aatsvi nden met
blankvoorn (RIltilliS nltilllS. Hiernaast zal echter ook de overleving van
andere soorten zoal s wi nde. (L 8llCisClIS idllSJ en zeelt (Ti/7C8 tj/7C~
nagegaan worden.
Normal erwi j ze starten de experi menten van zodra de t1erbepot i ngen
starten in het najaar van 1991. Een uitgebreid proefplan kan op dit
ogenbl i k echter nog ni et worden voorgel egd, aangezi en de noodzakel i j ke
detai 1s betreffende de data van uitzet tingen i n het najaar van 1991 en het
voorj aar van 1992 nóg ni et bekend zi j n. Van zodra hi eromtrent concrete
gegevens voorhanden zijn kan met de practische planning van het
experimenteel gedeelte begonnen worden.
In de prakt ijk zal de vi sseri j beambte het Inst ituut voor Bosbouw en
'vIi 1dbeheer op de hoogte brengen van de uitzet tingen van zodra hi j hi ervan
zelf geïnformeerd werd door de Provinciale Visserijcommissies. Op het
ogenblik van uitzetting, waarbij normaal gezien de leverancier,
af9evaard i gden van de Vi sseri j commissie, een be ambt e van de
Vi sseri j di enst en een vertegenwoordi ger van het Inst'i tuut voor Bosbouw
en Wi 1dbeheer aanwezi g zi j n, zul1 en stal en van de pootvi s genomen worden
door het Instituut voor Bosbou'vv en Wildbeheer. Een deel van deze vissen
zu11 en op de proef'v'i j vers 'v'v'orden ui tgezet voor de
overl eVl ngsexperi ment en met een densiteit van ongeveer 200 kg/ha' (2 x
20 kg per- 'y'i j ver). Een aanta1 'v'i ssen zal echter zo sne1 moge1ijk onderzocht
worden op eventuel e zi ekten of verwondi ngen.
In de stockagebekkens te Linkebeek kunnen kortstondige proe'v'en
p1aatsvi nden met stalen genomen bi j uitzetting. Deze zull en een kl aarder
beel d geven van de morta1iteit ti j dens de eerste dagen na uitzett ing.
.Bi j het afl aten van de vi j vers, zal het overl evi ngspercentage evenal s de
condit i e van de resterende vi ssen nagegaan worden.

3.1.1. Verdel i ng· van de vi ssen over de vi j vers

De resultaten van de experi menten uitgevoerd gedurende de vori ge jaren
. 1aten sterk vermoeden dat de overl e'v'i ng van pootvi s uitgezet i n het najaar
veel beter is dan van diegene uitgezet in het voorjaar. Dit heeft
waarschi j n1ijk ni et zozeer te maken met het ti j dst i P op zi ch maar vv'e1
met de voorgeschi edeni s van deze vi ssen. Vi skwekers di e loten vi s 1everen
i n het najaar hebben hun kweekvi j vers gewoon1ijk pas af gevi st zodani g dat
deze vissen slechts korte tijd gestockeerd of getransporteerd zijn. Na de
wi nter zi j n de loten gel everde vi s vaak afkomst i g van bi j vangsten zoals
bi j voorbeel d fui kenvi sseri j op pal i ng en worden zi j soms zelfs
ge ïmport eerd uit het buiten1and waar zij i n het wil d ge vi st werd en. De ze
vi ss en werden vaak 1angduri g gestockeerd en hebben vaak te 1i j den gehad



onder de lange transporten.
Het i s dus van bel ang hi eraan aandacrlt te besteden en i n ons onderzoek een
onderschei d te maken tussen kweekvi s rechtstreeks afkomst i g van
vi skwekers en i ngevoerde pootvi s afkomst i 9 van wat men zou kunnen
noemen "vi strensporteurs".
Deerom is het belengrijk bij het uitkiezen ven de stalen zoveel mogelijk
te weten te komen over de ori gi ne van de loten poot vi s en een de hend ven
dezei nform atie uit temaken hoe de verdeli ng ven de vi ss ene f kom stig van
de verschill ende 1everanci ers over de beschi kbere vi j vers ze 1 geschi eden.
Om uit temaken wel kede bel an9ri j kste 1everanciers i n het 'v' 1aamse
Gewest zi.i n werd een rondschri j ven gestuurd near el ke Provi nci el e
Vi sseri j commi ssi e. Hi eri n werden zi j verzocht de bi j gevoegde
in 'vulf ormul i er-en t.e vervo 11 edi gen en terug te sturen. Aan de hand van deze
i nformat i eis het moge1ijk vast te stell en van rwevee 1 vi sI ever-anci ers er
loten pootvi s zu11 en onderzocht worden. De i nformet ie WElarover we nu
r-eeds beschikken stelt ons in steet te verrnoeden dat het aantal
1everanci er-s da t uitei nde1ijk in eenmerki ng za1 kornen voor dit onderzoek
zel 1i ggen tussen 6 en 9. \/an el k van deze 1ever-anci ers zu11 en i ndi en
moge1ijk mi nstens 3 loten bI enkvoorn gecontroleerd worden: één i n het
najaar, één eind december en eén in t1et voorjaer. In totaal zullen hiervoor
1 1 vi j vers in Bocholt en Ri j kevorsel gebrui kt worden di e het ganse jaar
besct1i kbaar zi j n. Deze vi j vers zu11 en sI echts afge'vi st worden in j uni of
juli 1992 om de overleving van de verschillende loten te bepalen. De
vi j vers die sI echts tot ma ert 1992 kunnengebru i kt word en zuIl en inriet
nejaer ven 1991 bepoot worden. Hier zullen de vijvers echter begin maart
1eegge1aten worden om de mortaliteit gedurende de wi nter en voordat er
ni euwe poot vi sin het voorj aar wordt bi j uitgezet, ne te gean.
De vi j vers t.e Li nkebeek zuIl en worden bepoot met zeelt en wi nde.

3.1.2. Onderzoek near de mortel Hei t gedurende de eerste pen ode na
ui tzet t. i ng

Ven el k lot waarvan vi s werd uitgezet op de proefvi j ver-s za 1 een
honderdta1 vi ss en meegenomen worden naar de kwekeri j te Li nkebeek en 1n

betonnen stockagetanks van 2 m3 gezet worden. Hi er zuIl en wi.i ons een
i dee kunnen vormen van de bel angri j khei d van de marta1iteit gedurende de
eerste degen na uitzetting.

3.2. Onderzoek naar de kVv'a 1iteit van de poot vi ssen

Het onderzoek nElar de kwal iteit van poot vi sper 1everenci er beoogt



vooreerst het beoordelen van de uitgezette vis. Hiervoor zal voorafgaand
aan het ei gen1 i j ke onderzoek een 1iteratuurstudi e gemaakt worden
aangaande de meest voorkomende pathogenen bi j b1 ank'v'oorn} zeel t en
wi nde. Bi j de uitzetting van de vi ssen zu11 en telkens staal names van een
honderdta1 speci mens genomen worden. Hi ervan zal het i ndi vi dueel
gewi cht en de 1engte bepaal d worden. De hoeveel hei d wi 1dvi sin dit staal
zal ook onderzocht worden. Eventuele ziekten en venvondingen worden
eveneens onderzocht. Een deel van dit onderzoek kan gebeuren op het
Inst ituut voor Bosbouw en \'1 i 1dbeheer te Groenendaal. r1eer
gespeci al i seerd onderzoek (bacteri 01 ogi e) kan worden uitgevoerd door het
Laboratori um voor Ecol ogi e en Aquacultuur van de K.U. Leuven.

3.3. Onderzoek omtrent de 1ever-anci er

Om zoveel mogel ijk te weten te komen over de achtergrond van de poot vi s
za I eerst vi a een enquete geri cht. ean de 1everanci ers i nformat ie
verzameld 'v'v'orden over de herkomst van de vissen} het stockeren} het
mani pul eren en Ilet transport. Eveneens zal getracht worden gegevens te
verzamel en betreffende de pri j s. Naderhand zu11 en de i ndi vi d!Je1e
viskwekers bezocht worden met het oog op een beoordeling van de
insta 11 ati es en het man i pul eren van de vi ssen. Dit za lans i n staat ste 11 en
een idee te vormen van de stress waarean de poot.vis voorafgaandelijk aen
een ui tzett i ng wordt blootgestel d.
Eveneens za 1 een waterstaa I afkomst i g ui t de transport.bakken van de
1everanci er onderzocht worden om de condi ties tij dens transport te
control eren. Hi ervan zuIl en de meest voorkomende parameters di e de
gezondhei d van V1 ssen kunnen schaden nagegaan worden (de temperatuur}
het zuurstofgehelte} de zuurtegraad} het nitri etgel1al te en het
ammoni umgeha1 te).

3.4. Vereisten die moeten ges .e1d worden aan poot.vis bestemd voor
ui tzet t i ng i n openbare wateren.

Aan de hand van de kenni s opgedaan gedurende het proef ondervi nde1ijk
gedeelte evenals gedurende het kwal itat i eve onderzoek naar de
visleveranciers toe} zullen wij in staat zijn een aantal vereisten te
for-mu1 eren waaraan pootvi s bestemd voor uitzetting zoal moet vol doen.
Het bestaande 1astenco~ti er zeI 11i eraen getoetst 'v'v'orden en weer nodi 9
zuIl en suggesti es ter verbeter-i ng van het hui di ge 1astenboek geuit worden.
In Ilet kader van de eenmaki ng van Europa i s het bel angri j k dat de
1astenboeken i n de versc~li 11 ende 1enden zO'v'ee1 moge I ijk overeenstemmen.



Om deze unitormiteit zo vee1 moge 11 j k na te streven zull en de
1astencohi ers betreffende dH onderwerp uH de ons omri ngende 1anden
opgevraagd worden en ter verge~ i j ki ng bi j het eventueel opste 11 en van een
vernl euwd 1astenboek gebrul kt worden.
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Vijver nr. 8, 9, 25, 26 en 32-33:

Vijvers beschikbaar voor overlevingsproeven:

Vijver nr. 7, 40 en 41: periode van 09/91 tot 03/92
en van 09/92 tot 12/92

periode van 09/91 tot
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Vijvers beschikbaar voor overlevingsproeven:

Vijver nr. 1, 2 en 3: periode van 09/91 tot 03/92
en van 09/92 tot 12/92

Vijver nr. 6, 7, 8, 9 en 10: periode van 09/91 tot 12/92
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Vijver nr. 5, 6, 7, 8, 9 en 10: periode van 09/91 tot 12/92
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Vijver nr. 15, 16, 17, 18, 19 en 20: periode van 09/91 tot 03/92
en van 09/92 tot 12/92

Vijvers beschikbaar voor overlevingsproeven:




