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3.2 De Visstand

3.2.1 Inleiding

In onderlinge samenwerking tussen het Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer, de
Mdeling Visserij van de Dienst Waters en Bossen en de Provinciale Visserijcommissies,
worden jaarlijks een aantal vjsbestandsopnames uitgevoerd in het Vlaamse Gewest. Dit
gebeurt met het oog op het actualiseren van de kennis inzake het visbestand op de
openbare waters. De resultaten van deze afvissingen in combinatie met voorgaande of
parallelle afvissingen op andere waterlopen laten toe bepaalde evoluties in dit kader vast te
stellen. Deze informatie stelt ons in staat de oorzaken voor de verschuivingen in het
visserijbiologisch evenwicht op te sporen en maatregelen te treffen om waar nodig het
visbestand terug bij te sturen door initiatieven in het kader van de natuurtechnische
milieubouw ofdoor herintroducties na vissterftes.
Binnen deze context werd in maart 1993 in het Denderbekken de Mark bemonsterd.
De Mark behoort over het hele trajekt op Vlaams grondgebied op grond van het lage
verval, tot het brasem viswatertype. Slechts op enkele zeer korte stroken, vlak achter de
molenstuwen is er sprake van een ietwat groter verval en zou men kunnen spreken over
barbeel-zone.

- Onderzoek

Bij visbestandsopnames op waterlopen van het type van de Mark is het aangewezen
elektrovisserijapparatuur te gebruiken. Stalen werden genomen op verschillende stroken
(zie onderstaande tabel). Telkens werd de éénrnalige vangstinspanningsmethode gebruikt
wat niet toelaat de totale visbiomassa te berekenen.

Tabel: Data, staalnamepunten en lengtes van de trajekten die werden bemonsterd in maart
1993 op de Mark.

datum nummer staalnamepunt lengte

24/03/1993 1 Molen van Nerom (stroomafwaartS) 100 m
24/03/1993 2 Boesmolen (stroomafwaarts) 100 m
24/03/1993 3 Molen van Tollembeek (stroomafwaarts) 100 m
23/03/1993 4 Van Eetvelde Molen (stroomafwaarts) 100 m
23/03/1993 5 Dries~aardmolen (stroomafwaarts) lOOm
23/03/1993 6 Molen van Viane lstroomopwaarts) 150 m
23/03/1993 7 Twee-Akren (stroomopwaarts) 100 m
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- Resultaten en bespreking van de visbestandopname

In totaal werden er tijdens de bemonsteringscampagne in maart 1993 7 vissoorten
waargenomen op de Mark (zie tabel). De meest verspreide vissoort is de Driedoornige
Stekelbaars die op 6 van de 7 bemonsterde plaatsen voorkomt.

Tabel : Aangetroffen vissoorten op de Mark.

vissoort wetenscháppelijke naam aantal
plaatsen

Cyprinidae
Blankvoorn Ruti/us nlti/us 2
Rietvoorn Scardinills erythrophta/mus 3
Riviergrondel Gobiogobio 1
Kroeskarper Carassius carassius 3
Zeelt Tinca tinca 1
Gasterosteidae
Driedoornige GasterostelIs acu/eatlls 6
stekelbaars
Tiendoornige Plingitilis pungitius 4
stekelbaars

Figuur: Aantal waargenomen vissoorten per staalnamepunt op de Mark in maart 1993.
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De driedoornige stekelbaars (74 %) is wat de aantallen over de 7 afvissingsplaatsen
betreft, de belangrijkste vissoort die op de Mark nog voorkomt. Hiernaast werd er nog
Rietvoorn (9 %), Blankvoorn (6 %), Kroeskarper (5 %), Tiendoornige Stekelbaars (4 %),
Riviergrondel (1 %) en Zeelt (1 %) gevangen.

De populatiestruktuur van de verschillende soorten laat vaak te wensen over. Dit is te
wijten aan de opeenvolging van enerzijds het periodisch practisch totaal verdwijnen van de
aanwezige populatie omwille van factoren zoals slechte waterkwaliteit of doorbreken van
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stuwen, en anderzijds de regelmatige visherbepotingen. Het gevolg hiervan is dat zich
voor de meeste soorten zeer moeilijk een stabiele en evenwichtige populatie kan
ontwikkelen, laat staan voor een heel visbestand.

De bekomen resultaten tonen aan dat het ronduit slecht gesteld is met het natuurlijk
visbestand op de Mark.
Verschillende faktoren liggen aan de basis van de teloorgang van het natuurlijke karakter
van het visbestand op de~k en belemmeren nog steeds het herstel van een biologisch
evenwicht.
Vooreerst is er de waterkwaliteit. De Mark heeft als bestemming vis- en drinkwater
gekregen. Deze norm wordt tot op heden voor verschillende parameters en op
verscheidene plaatsen regelmatig overschreden.

Een tweede factor die een belangrijke invloed heeft gehad op de achteruitgang van het
visbestand is de normalisatie van de waterlopen in het algemeen, waaraan ook de Mark
gedeeltelijk niet is ontsnapt. Dit heeft voor gevolg dat op tal van vlakken belangrijke
ecologische veranderingen zijn opgetreden, vaak ten nadele van de meeste levende
organismen en in het bijzonder van het visbestand. Zo zijn de schuilplaatsen en
rustplaatsen (bijvoorbeeld diepere kuilen ter hoogte van meanders, aquatische vegetatie of
verbredingen met lagere stroomsnelheden door afkalving) die vissen konden gebruiken
tijdens hoge waterstanden en debieten in bepaalde perioden op een aantal plaatsen
verdwenen.

Een derde belangrijke factor die het visbestand nadelig beïnvloed is het gebrek aan
migratiemogelijkheden. Ten behoeve van de meest uiteenlopende belangen zijn in de
loop der tijden in waterlopen zoals de Mark een heel aantal migratiebarrières voor de
vissen opgeworpen. Dit kan gaan van roosters over drempels tot stuwen van allerlei
formaten en modellen. Meestal werd hierbij geen rekening gehouden met de impact op het
aanwezige visbestand. Hierdoor ontstonden na verloop van tijd min of meer afgezonderde
populaties. Zolang echter de waterkwaliteit voldeed en de piekdebieten niet te hoog
werden, leverde dit niet al te veel problemen op. Bij het verslechteren van de
waterkwaliteit en het meespoelen van vissen bij piekdebieten kwam hierin echter
verandering. De meeste laaglandvissen kunnen hieraan, bij gebrek aan de nodige schuil- en
rustplaatsen, slechts tijdelijk het hoofd bieden en migreren passief mee stroomafwaarts.
Door deze migratiebarrières zijn zij echter niet meer in staat de stroomopwaartse
gedeelten van de waterlopen terug te bereiken. Voor menige vissoort is het juist de
bovenloop van de waterloop die het geschikte paaibiotoop vormt, met alle gevolgen van
dien.


