
Bemonsteringsverslag van het kanaal van Bocholt naar Herentals 21-25 september 2020-Gerlinde Van 
Thuyne en Linde Galle 

Het Kanaal Bocholt-Herentals begint te Bocholt, aansluitend op de Zuid-Willemsvaart en loopt 
vervolgens via Kaulille, Sint-Huibrechts-Lille, Neerpelt, Overpelt, Lommel, Mol, Dessel, Geel en Olen om 
in Herentals uit te monden in het Albertkanaal. Het kanaal is ongeveer 54 km lang waarvan ca. 28 km op 
grondgebied van de provincie Antwerpen met een gemiddelde breedte van 20 m en ca. 26 km op 
grondgebied van de provincie Limburg met een gemiddelde breedte van 31.5 m. Het kanaal wordt 
opgedeeld door 10 sluizen.

Tabel 1 Situering van de staalnameplaatsen

Nummer Lambert-X Lambert-Y Waterloop Gemeente Omschrijving

10521100 233279 209277 KANAAL VAN BOCHOLT 
NAAR HERENTALS

Bocholt aan de zwaaikom

10521250 228499 213770 KANAAL VAN BOCHOLT 
NAAR HERENTALS

Neerpelt Broekkant

10521325 224673 214249 KANAAL VAN BOCHOLT 
NAAR HERENTALS

Neerpelt aan de zwaaikom

10521500 217386 215859 KANAAL VAN BOCHOLT 
NAAR HERENTALS

Lommel Mortels

10621100 206896 214511 KANAAL VAN BOCHOLT 
NAAR HERENTALS

Mol nabij natuurreservaat 
'De Maat'

10621300 197407 211677 KANAAL VAN BOCHOLT 
NAAR HERENTALS

Mol

10621550 187285 208653 KANAAL VAN BOCHOLT 
NAAR HERENTALS

Olen Grens Geel-Olen

10621650 182685 206631 KANAAL VAN BOCHOLT 
NAAR HERENTALS

Herentals

Figuur 1: Ligging van de meetplaatsen op het Kanaal van Bocholt naar Herentals in 2020

De visbestandopnames op de Kanaal werden uitgevoerd door middel van elektrovisserij en fuikvisserij.



Van op de boot werden verschillende oeverstroken van  250 m elektrisch afgevist. Voor de fuikvisserij 
werden schietfuiken met volgende afmetingen aangewend: hoogte eerste hoepel, 1.10 m; fuiklengte 
17.80 m en een tussenvleugel van 9.6 m.

Tabel 2: Specificaties van de uitgevoerde afvissingen (met LO= linkeroever en RO= rechteroever)

Nummer Datum Beviste afstand Methode

10521100 21-09-2020
in: 21/09/2020
uit: 23/09/2020

250 m RO + 250 m LO
2 dagen

elektrovisserij van op boot met 2 elektroden
2 schietfuiken 

10521250 21-09-2020
in: 21/09/2020
uit: 23/09/2020

100 m RO + 250 m LO
2 dagen

elektrovisserij van op boot met 2 elektroden
2 schietfuiken 

10521325 22-09-2020
in: 21/09/2020
uit: 23/09/2020

250 m RO + 250 m LO
2 dagen

elektrovisserij van op boot met 2 elektroden
2 schietfuiken 

10521500 22-09-2020 250 m RO + 250 m LO elektrovisserij van op boot met 2 elektroden

10621100 25-09-2020
in: 22/09/2020
uit: 24/09/2020

250 m RO + 250 m LO
2 dagen

elektrovisserij van op boot met 2 elektroden
2 schietfuiken 

10621300 25-09-2020
in: 22/09/2020
uit: 24/09/2020

250 m RO + 250 m LO
2 dagen

elektrovisserij van op boot met 2 elektroden
2 schietfuiken 

10621550 23-09-2020 250 m RO + 250 m LO elektrovisserij van op boot met 2 elektroden

10621650 in: 22/09/2020
uit: 24/09/2020

2 dagen 2 schietfuiken 

Tabel 3: Fysische en chemische metingen: pH, zuurstofconcentratie (O2 in mg/l), temperatuur 
(T in °C), conductiviteit (Cond in µS/cm), turbiditeit (Turb. in NTU) en de biotoopbeschrijving op 
het moment van de visbestandopname

Nummer pH O2 T Cond. Turb. Beschrijving

10521100 8,06 8,4 18,9 727 16 De oevers zijn overal verstevigd, drijvende waterplanten en hoornblad 
aanwezig, bomen langs de oevers en enige bebouwing langs de oevers. 
Doorzicht tot 63 cm. 

10521250 7,93 7,82 19,1 742 18,7 De oevers zijn overal verstevigd met beton en breuksteen, weinig 
natuurlijke schuilplaatsen aanwezig, bomen langs de oevers, er is een 
paaizone aanwezig. Doorzicht tot 78 cm.

10521325 7,94 8,44 17,3 719 8,64 Beide oevers zijn verstevigd met beton, op de LO is er een kleine haven 
met aanlegsteigers, bomen langs de oevers. Doorzicht tot 1,2 m.

10521500 8,09 8,16 18,4 716 11,4 De oevers zijn deels verstevigd en deels natuurlijk, natuurlijke 
schuilplaatsen afwezig, dennenbos op rechteroever en loofbos op 
linkeroever. Doorzicht tot 87 cm.

10621100 7,85 8,6 17,3 679 10,1 De oevers zijn gedeeltelijk verstevigd, natuurlijke schuilplaatsen in de 
wortels van bomen en struiken, eilandje aanwezig, bomen langs de 
oevers, sluis vormt knelpunt, doorzicht tot 95 cm

10621300 8,16 10,45 17,4 561 4,49 Oevers verstevigd met houten paaltjes, natuurlijke schuilplaatsen 
afwezig, landbouw op rechteroever, verderop vormt een sluis een 



knelpunt. Doorzicht tot 3 m.

10621550 8,39 11,18 19,2 530 5,65 De rechteroever is verstevigd met stenen, de linkeroever is verstevigd 
met beton, geen natuurlijke schuilplaatsen aanwezig, sluis vormt 
knelpunt. Bos langs beide oevers. Doorzicht tot 1,1 m.

10621650 8,31 10,01 19,1 526 4,56 Oevers gedeeltelijk verstevigd, bomen langs de oevers en enige 
bebouwing aanwezig, sluis vormt knelpunt.

Tabel 4 : Overzicht van de aangetroffen vissoorten en het totaal aantal soorten op de verschillende 
locaties (met X gevangen door zowel elektrovisserij als fuikvisserij, * enkel met elektrovisserij, + enkel 
met fuikvisserij)
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10521100 X X + * + * X + X X 10

10521250 X X + X + X X X 8

10521325 X + X X X 5

10521500 * * * * * * * 7

10621100 X X * X * * + X * X * X X 13

10621300 X X * * * * X X 8

10621550 * * * * * * 6

10621650 + + + + + + 6



Tabel 5: Overzichtstabel van de totale vangsten op het kanaal met per soort: de geviste aantallen (N) 
met fuiken (f), elektrisch (e) en totaal (tot), de aantalpercentages (N%), de geviste biomassa (G in g) en 
de gewichtspercentages (G%).

 Ne Nf Ntot N% Ge Gf Gtot G%
baars 271 724 995 41,70 8252,6 13339,5 21592,1 32,04
blankvoorn 224 305 529 22,17 1536 13762,6 15298,6 22,70
Europese 
meerval 3 2 5 0,21 1238,2 589,2 1827,4 2,71
hybride  1 1 0,04  6,9 6,9 0,01
Kesslergrondel 4 1 5 0,21 62 9,2 71,2 0,11
kolblei 1 2 3 0,13 25 269,7 294,7 0,44
kopvoorn 1 0 1 0,04 1710,9  1710,9 2,54
marmergrondel 142  142 5,95 125,6  125,6 0,19
paling 35 19 54 2,26 6195,3 7988,2 14183,5 21,05
pos 12 15 27 1,13 162,9 146,9 309,8 0,46
rietvoorn 3 13 16 0,67 46,6 2178,5 2225,1 3,30
snoekbaars 2 5 7 0,29 911,9 994,9 1906,8 2,83
winde 1  1 0,04 1839,3  1839,3 2,73
zonnebaars 49 27 76 3,19 1292,5 757,8 2050,3 3,04
zwartbekgrondel 409 115 524 21,96 2286 1657,2 3943,2 5,85



Tabel 6: Effectieve vangst per soort en per staalnameplaats uitgedrukt in CPUE (elektrisch in G/100 m en N/100 m en fuiken in G/fuikdag en N/fuikdag met G = gewicht in g en 
N = aantal)
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10521100 G/100m 110,9 51,14 1,76 0,3 280,96 26,34 46,82 518,22
elektrisch N/100m 3,4 1 0,4 0,2 2 0,6 12,8 20,4
10521100 G/fuikdag 519,17 120,45 147,3 10,68 637,07 11 131,65 85,94 1663,26
fuiken N/fuikdag 25,25 4,75 0,5 0,25 1,5 0,25 4,25 5,5 42,25
10521250 G/100m 126,34 119,83 134,26 7,63 11,77 6,94 406,77
elektrisch N/100m 2,57 1,43 0,29 0,57 0,29 2,86 8,01
10521250 G/fuikdag 1142,12 145,18 1,72 448,3 6,65 82,77 14,68 82,88 1924,3
fuiken N/fuikdag 24 1,75 0,25 1,5 0,25 0,75 0,5 5 34
10521325 G/100m 60,36 1,4 51,06 46,16 158,98
elektrisch N/100m 1,2 0,2 0,6 9,6 11,6
10521325 G/fuikdag 400,5 14,4 2,3 203,53 123,13 743,86
fuiken N/fuikdag 8,5 0,75 0,25 0,75 8,75 19
10521500 G/100m 53,62 4,28 9,24 0,34 39,64 10,5 27,04 144,66
elektrisch N/100m 2,4 0,2 0,2 0,4 0,2 1,2 8 12,6
10621100 G/100m 364,96 144,22 221,08 5 342,18 3,68 3,58 3,98 182,38 367,86 45,08 21,22 1705,22
elektrisch N/100m 13,8 36,2 0,4 0,2 0,2 5,8 0,4 0,2 0,4 0,2 1,2 6 65
10621100 G/fuikdag 578,82 45,67 56,75 367,13 19,07 248,72 26,45 17,21 1359,82
fuiken N/fuikdag 92,25 9,75 0,25 0,5 3,25 1,25 1 1,75 110
10621300 G/100m 766 3,1 26,56 20,8 706,26 17,34 162,34 182,86 1885,26
elektrisch N/100m 27,2 1,2 0,2 22 3,6 0,6 7,2 17,8 79,8
10621300 G/fuikdag 124,41 57,3 13,48 60,26 255,45
fuiken N/fuikdag 20,5 11,75 0,75 4 37
10621550 G/100m 206,24 20,58 67,16 1,16 16,5 128,24 439,88
elektrisch N/100m 4,4 5,2 0,4 0,2 0,6 25,6 36,4
10621650 G/fuikdag 569,83 3057,68 341,02 461,85 3,2 44,83 4478,41
fuiken N/fuikdag 10,5 47,5 0,5 2,5 0,25 3,75 65



Figuur 2: Lengte-histogram van de 700 gemeten baarzen op het Kanaal van Bocholt naar Herentals

Figuur 3: Lengte-histogram van de 360 gemeten blankvoorns op het Kanaal van Bocholt naar Herentals



Figuur 4: Lengte-histogram van de 142 gevangen marmergrondels op het Kanaal van Bocholt naar Herentals

Figuur 5: Lengte-histogram van de 496 gemeten zwartbekgrondels op het Kanaal van Bocholt naar Herentals



Bespreking 

Tijdens deze afviscampagne bemonsterden we acht staalnameplaatsen op het kanaal van Bocholt naar Herentals 
door middel van fuik- en elektrovisserij of een combinatie van deze twee technieken. Over de totale lengte van 
het kanaal vingen we 2386 vissen en 67 kg vis verdeeld over 15 soorten, nl., baars, blankvoorn, Europese 
meerval, een hybride soort, Kesslergrondel, kolblei, kopvoorn, marmergrondel, paling, pos, rietvoorn, 
snoekbaars, winde, zonnebaars en zwartbekgrondel. Qua aantallen en biomassa domineert baars met 
respectievelijk 42% en 32%. Qua aantallen volgen blankvoorn (22%) en de zwartbekgrondel (22%), een invasieve 
exoot die sinds 2010 in Vlaanderen gevangen wordt. In de campagne van 2012 vingen we deze soort nog niet op 
het kanaal maar zijn aanwezigheid kon wel sinds 2014 vastgesteld worden op het kanaal. De eveneens invasieve 
exoot marmergrondel is nog goed voor een aantalspercentage van 5%, de overige soorten maken elk minder dan 
4% van het visbestand uit. Marmergrondel vingen we voor het eerst in 2012 op het kanaal, anno 2020 vingen we 
er bijna dubbel zoveel. Naast de zwartbekgrondel en marmergrondel troffen we nog een derde Ponto-Kaspische 
grondel aan nl. de Kesslergrondel, al werden er van deze soort maar enkele exemplaren gevangen. Het is de 
eerste keer dat deze soort op het kanaal gevangen werd.

Qua biomassa domineert zoals eerder vermeld de baars, gevolgd door blankvoorn (23%) en paling (21%).

De vangstdiversiteit per locatie varieert van 5 tot 13 soorten met een gemiddelde van 7,9.

Van de frequent gevangen soorten maakten we lengtehistogrammen. 

De gemiddelde lengte van de 700 gemeten baarzen bedraagt 10,5 cm (minimum van 5,7 cm en maximum van 
42,2 cm). Het lengtehistogram (figuur 2) toont de aanwezigheid van een duidelijke eerste  jaarklasse tussen 6 cm 
en 12 cm met een piek op 7 cm. Daarnaast nog een tweede kleinere jaarklasse tussen 13 cm en 20 cm en een 
nog kleinere jaarklasse tussen 21 cm en 26 cm. Daarnaast vingen we nog een 15-tal exemplaren > dan 28cm. 

De gemiddelde lengte van de 360 gemeten blankvoorns bedraagt 11,4 cm (minimum van 6,1 cm en maximum 
van 29,6 cm). Het lengtehistogram (figuur 3) toont de aanwezigheid van drie jaarklassen. Eén tussen 7 cm en 10 
cm met een piek op 8 cm, een kleinere jaarklasse tussen 11 cm en 15 cm, met een piekje op 13 cm en opnieuw 
een grotere jaarklasse tussen 16 cm en 24 cm met een piek op 19 cm Daarnaast vingen we nog 3 blankvoorns 
>26 cm.

Van de kleinere vissoorten werden van zwartbekgrondel en marmergrondel lengtehistogrammen gemaakt.

De gemiddelde lengte van de gevangen marmergrondels bedraagt 4,3 cm (minimum van 2 cm en een maximum 
van 6,5 cm)(figuur 4). Meer dan 75% bevinden zich in de klasse >3 cm en < 6 cm. De maximale lengte van een 
marmergrondel bedraagt slechts 10 cm.

De gemiddelde lengte van de 496  gemeten zwartbekgrondels is 7,5 cm (minimum 2,3 cm en maximum 16,7 
cm)(figuur 5). Er zijn twee minder duidelijke jaarklassen aanwezig. Eén tussen 3 cm en 6 cm en één tussen 17 cm 
en 14 cm. We vingen 4 exemplaren > 15 cm. Zwartbekgrondels worden maximaal 25 cm groot.

De CPUE-waarden (Catch per Unit Effort) van de elektrovisserijvangsten variëren van 145 g/100m tot 1885 
g/100m met een gemiddelde van 751 g/100m. Op basis van de vangstindeling in kwartielen van eerder elektrisch 
bemonsterde kanalen variëren deze CPUE-waarden tussen ‘kleine’ tot ‘zeer goede vangsten’ met een 
gemiddelde dat wijst op een ‘ goede vangst’ (tabel 6). 

De CPUE-waarden (Catch per Unit Effort) van de fuikvangsten variëren van 255 g/fuik/dag tot 4478 g/fuik/dag 
met een gemiddelde van 1738 g/fuik/dag. Op basis van de vangstindeling in kwartielen van eerdere met fuiken 
bemonsterde kanalen variëren deze CPUE-waarden tussen ‘kleine tot goede vangsten’ met een gemiddelde dat 
wijst op een ‘gemiddelde vangst’ (tabel 6).

Met de gebruikte technieken konden geen densiteitsschattingen worden bekomen. Toch geven de CPUE 
waarden een idee over visdensiteiten in het kanaal.

Op bijna alle plaatsen vingen we ook gevlekte Amerikaanse rivierkreeften ( 55 in totaal). We vingen ook een 
Chinese wolhandkrab. 



Bij de CPUE-waarden bekijkt men enkel de visdensiteiten en niet de samenstelling van de vispopulatie, de 
visindex of Ecologische kwaliteit ratio (EQR) houdt hier wel rekening mee. De EQR scoort 0,41 wat wijst op een ‘  
ontoereikende kwaliteit’.

Het kanaal werd ook nog in vorige campagnes in 1996-1997, 2002, 2007 en 2012 bevist. 

Tijdens al deze campagnes waren blankvoorn en baars de dominante soorten op het kanaal. In 1996-1997 en 
2002 en 2007 was daar ook nog paling bij. In 2002 en 2007 vingen we nog een 200-tal palingen, in 2012 was dit 
bestand al teruggevallen naar 69 stuks, in de campagne van 2020 vingen we 54 exemplaren.  De grote wijziging 
van de visstand op het kanaal komt natuurlijk door de opkomst van de Ponto-Kaspische exoten.  Marmergrondel 
voor het eerst in 2012 gevangen, zwartbekgrondel in 2014 en de Kesslergrondel in 2020. De Europese meerval 
wordt sinds 2012 op het kanaal gevangen. Ook de exoot zonnebaars is steeds in vrij grote aantallen op het 
kanaal aanwezig geweest.

Samenvattend:

Het kanaal van Bocholt naar Herentals is een kanaal dat anno 2020 minstens 15 soorten herbergt. Naar 
vissamenstelling toe zijn het de soorten baars, blankvoorn, en zwartbekgrondel die domineren.  De  gemiddelde 
CPUE-waarden voor de fuikvisserij en elektrovisserij wijzen op de aanwezigheid van gemiddelde tot goede 
visdensiteiten. De EQR wijst op een ‘ontoereikende toestand’ van het kanaal.

Zeer opvallend is de explosieve kolonisatie van de invasieve soort zwartbekgrondel op het kanaal maar ook 
marmergrondel gedijt er goed. Sinds 2020 vangen we nu ook Kesslergrondel in kleine aantallen.
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