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Samenvatting 

Voor de rapportering over de opvolging van het palingbeheerplan aan Europa moet het 
ontsnappingspercentage van zilverpaling in Vlaanderen berekend worden. De methode voor 
de berekening van het ontsnappingspercentage werd aangepast in vergelijking met de 
methode die voor het palingbeheerplan gebruikt werd (Stevens et al., 2009). Dit rapport 
beschrijft de aanpassingen in de methode en de belangrijkste resultaten. 

Voor deze tussentijdse rapportering werd het palinghabitat waarover gerapporteerd moet 
worden uitgebreid met de onbevaarbare waterlopen van 3de categorie in de polders en werd 
de methode voor de berekening van de densiteit verfijnd. Voor de berekening van de 
oppervlakte van het studiegebied werden de polygonen van het Grootschalig 
Referentiebestand (GRB) gebruikt. De berekening van de densiteit van paling werd verfijnd 
door gebruik te maken van nieuwe densiteitsschatters die nauwer aansluiten bij de ecologie 
van de waterlopen en dus ook bij de samenstelling van het visbestand. Hiervoor wordt 
gebruik gemaakt van de indeling van de waterlopen volgens de ecologische typologie. 

Door de nieuwe berekeningsmethoden kan een correctere schatting gemaakt worden van de 
potentiële en actuele ontsnapping van zilverpaling uit de stroomgebieden in Vlaanderen. De 
totale oppervlakte van waterlopen en stilstaande wateren in het palinghabitat in Vlaanderen 
bedraagt 18052 ha (i.t.t 17639 ha in het palingbeheerplan). Dit komt overeen met een 
natuurlijke ontsnapping van zilverpaling van 179 ton per jaar. De berekeningen tonen aan 
dat de huidige jaarlijkse ontsnapping van zilverpaling in Vlaanderen ongeveer 35 ton 
bedraagt. Dit is 19.6% van de biomassa die onder natuurlijke omstandigheden jaarlijks uit 
de stroomgebieden van Vlaanderen zou ontsnappen. 

De methode steunt echter nog op heel wat assumpties over de densiteit van paling en de 
transformatie van gele paling naar zilverpaling. In een volgende stap zou de methode geijkt 
moeten worden met veldgegevens over de productie en ontsnapping van zilverpaling.  
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English abstract 

For reporting on the follow-up of the eel management plans of the European member states, 
the escapement of silver eels from inland watercourses to the sea should be calculated. The 
method for the calculation of the silver eel escapement in Flanders was adjusted compared 
to the method that was used for the eel management plan (Stevens et al., 2009). This report 
describes the methodological changes and the main results of the calculations. 

For the Flemish part of the interim report, the eel habitat is extended with the non-navigable 
watercourses of 3rd category in the polders. For the calculation of the wetted habitat area, 
the polygons of the The Large-scale Reference Database (GRB) was used 
(http://www.agiv.be/gis/organisatie/?artid=1804). The calculation of the eel density was 
refined by using new density estimators that are based on the ecology of the watercourses 
and thus represent better the composition of the fish community in these watercourses. 

The new calculation method may be a more accurate estimate of the potential and actual 
escapement of silver eels from the river basins in Flanders. The total area of rivers and 
standing waters in the eel habitat in Flanders is 18 052 ha (as opposed to 17 639 ha in the 
eel management plan). This corresponds to a natural escapement of silver eels of 179 tonnes 
per year. The calculations show that the current annual escapement of silver eel in Flanders 
is approximately 35 tons. This is 19.6% of the biomass that would escape from the river 
basins in Flanders under natural conditions. 

The method is still based on many assumptions about the density of eels and the 
transformation of yellow eel into silver eel. In a next step, the method should be calibrated 
with field data on the production and escapement of silver eel. 
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1 Berekening zilverpalingproductie 

1.1 Berekening palingbeheerplan (2009) 
Bij de opmaak van het palingbeheerplan werd de jaarlijkse productie van zilverpaling in 
Vlaanderen geschat op 49.6 ton (Stevens et al., 2009). Hierbij werd alleen de productie in de 
bevaarbare waterlopen, de waterlopen van 1ste categorie en de waterlopen van 2de categorie 
in de polders in rekening gebracht. 

Bij het berekenen van de oppervlakte van de waterlopen in het studiegebied wordt gebruik 
gemaakt van het skeletbestand water en de Vlaamse Hydrografische Atlas (VHA v2008). Het 
skeletbestand bestaat uit polygonen van de voornaamste waterlopen in Vlaanderen. Uit dit 
bestand kan rechtstreeks de oppervlakte berekend worden. De oppervlakte van de 
waterlopen die niet in het skeletbestand zitten wordt berekend op basis van de lengte van de 
VHA-segmenten en schatters voor de rivierbreedte op basis van de strahlerorde en de 
riviertypologie (Stevens et al., 2009). Voor beken waarvoor geen typologie of strahlerorde 
bekend waren, werd de breedte gemeten op basis van luchtfoto’s. 

De berekening van de zilverpalingproductie gebeurt in drie stappen (zie ook Stevens et al., 
2009):  

Stap 1 – Berekening van de densiteit van ongedifferentieerde palingen 

De densiteit van palingen in de waterlopen van het palingbeheerplan wordt berekend op 
basis van de vangstgegevens uit het meetnet zoetwatervis (elektrische vangsten als 
aantallen per 100 meter). Via de breedte van het beviste traject worden deze aantallen 
omgezet in densiteiten. Omdat de berekende densiteiten bebaseerd zijn op éénmalige 
afvissingen (= onderschatting) in de oeverzone (= overschatting), worden deze densiteiten 
gecorrigeerd.  Het effect van een éénmalige afvissing wordt gecorrigeerd door de berekende 
densiteit te vermenigvuldigen met een factor 1.5. De overschatting die we bekomen door 
alleen langs de oevers te vissen corrigeren we door de densiteit te vermenigvuldigen met 
een factor die rekening houdt met de rivierbreedte en de breedte van het beviste transect 
(zie Stevens et al., 2009). Het resultaat van de berekeningen voor het palingbeheerplan zijn 
schatters voor de palingdensiteit per categorie en per bekken.  

Stap 2 – Correctie voor waterlopen waar geen palingen voorkomen 

Door migratieknelpunten en gebrekkige habitatkwaliteit komt paling echter niet in elke 
waterloop van elk bekken voor. Per bekken en per categorie (bevaarbaar/onbevaarbaar) 
wordt het percentage van de waterlopen berekend waar geen paling gevangen wordt. Dit 
percentage ‘lege’ waterlopen wordt vervolgens gebruikt om het totale palingbestand per 
bekken en categorie te corrigeren. 

Stap 3 – Omrekening van ongedifferentieerde palingen naar zilverpaling 

Als het totale aantal palingen per bekken en per categorie gekend is, moet hieruit het aantal 
zilverpalingen berekend worden dat jaarlijks naar de zee ontsnapt. Hiervoor wordt een 
productiemodel gebruikt dat rekening houdt met de lengtefrequentie van paling in elk van de 
rivierbekkens (Dekker et al., 2008). 

1.2 Berekening eerste opvolgingsrapportage (2012) 
De nieuwe methode voor de berekening van de zilverpalingproductie steunt zowel op een 
uitbreiding van het waterlopenstelsel (1.1.1) als op een verfijning van de berekeningen van 
de oppervlakte (1.1.2) en van de schatters voor de palingdensiteit (1.1.3). 
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1.2.1 Uitbreiding waterlopenstelsel 
Bij de eerste berekeningen in het kader van het palingbeheerplan werden enkel de 
onbevaarbare waterlopen van 2de categorie in de polders opgenomen. In het kader van het 
inventarisatieonderzoek voor pompgemalen bleek echter dat de onbevaarbare waterlopen 
van 3de categorie in de polders ook een belangrijke oppervlakte vertegenwoordigen en 
belangrijk opgroeigebied zijn voor paling (Stevens et al., 2011). De nieuwe berekening van 
de productie van zilverpaling houdt dan ook bijkomend rekening met de onbevaarbare 
waterlopen van derde categorie in de polders (Figuur 1). 

 

Figuur 1. Overzicht van de waterlopen die in rekening gebracht worden bij de berekening van de 
zilverpalingproductie i.h.k.v. de eerste rapportering voor de opvolging van het 
palingbeheerplan. 

1.2.2 Verfijning oppervlakteberekening 
Bij de eerste berekeningen voor het palingbeheerplan werd met de lijnbestanden van het 
VHA-bestand gewerkt en moesten de oppervlaktes berekend worden via schatters voor de 
breedte op basis van de strahlerorde en de riviertypologie. Door het gebruik van uniforme 
schatters wordt een belangrijk deel van de natuurlijke variatie in de breedte van de 
waterlopen echter genegeerd.  

Bij de nieuwe berekeningen wordt in de eerste plaats gebruik gemaakt van het 
Grootschalig Referentiebestand (GRB - http://www.agiv.be/gis/diensten/geo-
vlaanderen/?catid=108), waarbij een groot deel van de waterlopen in Vlaanderen als 
polygonen worden weergegeven. Het voordeel van werken met polygonen is dat de 
oppervlaktes direct kunnen afgeleid worden uit het kaartmateriaal.  

Het GRB is echter nog in opmaak en niet elke waterloop is reeds als polygoon beschikbaar. 
Voor waterlopen waarvoor er nog geen GRB-polygoon beschikbaar is, wordt nog steeds 
gesteund op de minder nauwkeurige polygonen van het skeletbestand.  

Op termijn worden de meeste waterlopen in het GRB opgenomen, maar de kleinste 
waterlopen zullen alleen als lijnsegment beschikbaar blijven. Voor de kleinste waterlopen 
wordt bij de berekening van de oppervlakte dan ook nog steeds een beroep gedaan op 
schatters voor de breedte. Voor de schatters van de breedte wordt gesteund op de 
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berekeningen die werden uitgevoerd i.h.k.v. de inventarisatiestudie voor pompgemalen 
(Tabel 1 - Stevens et al., 2011). 

Tabel 1. Schatters voor de breedte van waterloopsegmenten in de bemalingsgebieden. Alleen de 
schatters die van toepassing zijn in de bemalingsgebieden van de verschillende bekkens 
werden bepaald. 

Bekken Polder categorie Breedte 
(m) Bekken Polder categorie Breedte 

(m) 

IJzer Polder 2 4.35 Dijle Polder 2 / 
  3 3   3 / 
 Rest 2 3.3  Rest 2 2 
  3 1.8   3 2.5 
Brugse polders Polder 2 4 Nete Polder 2 3.1 
  3 3   3 1 
 Rest 2 2.85  Rest 2 1.5 
  3 1.5   3 1.1 
Gentse kanalen Polder 2 3.5 Dender Polder 2 4.25 
  3 2.3   3 1.1 
 Rest 2 /  Rest 2 3 
  3 /   3 1.3 
Beneden-Schelde Polder 2 3.2 Demer Polder 2 4 
  3 2   3 3.05 
 Rest 2 2.25  Rest 2 1.5 
  3 1.4   3 / 

 

De volgorde voor de keuze van de methode voor het bepalen van de oppervlakte van de 
waterlopen is dus: 

1. Oppervlakte rechtstreeks via de polygonen van het GRB 
2. Indien er geen GRB-gegevens voor een waterloop beschikbaar zijn  

 Oppervlakte rechtstreeks via de polygonen van het skeletbestand 
3. Indien er geen GRB- of skeletgegevens voor een waterloop beschikbaar zijn 

 Oppervlakte via schatters voor de breedte van de waterloop (bekken x 
categorie) 

Via deze methode wordt de oppervlakte van alle waterlopen in het studiegebied berekend. In 
deze berekening zitten ook reeds een aantal stilstaande wateren (Waaslandhaven, Haven 
Antwerpen RO, Achterhaven Zeebrugge, Schulensmeer en Hazewinkel). De oppervlakte van 
de overige stilstaande wateren werd berekend via het polygonenbestand van stilstaande 
wateren voor de Kaderrichtlijn Water (KRW). 

1.2.3 Verfijning densiteitschatters 
In de oorspronkelijke berekeningen voor het palingbeheerplan werden schatters gebruikt 
voor de palingdensiteit per bekken en per categorie. In de inventarisatiestudie voor 
pompgemalen werd deze methode verfijnd door aparte schatters per bekken en per 
beektype te berekenen. De indeling van de waterlopen op basis van de ecologische typologie 
i.p.v. de categorie sluit beter aan bij de ecologie van de waterlopen en dus ook bij de 
samenstelling van het visbestand (Bijlage1 - Tabel 2).  

1.2.4 Mortaliteit zilverpaling 
Om het onsnappingspercentage voor zilverpaling te berekenen, zijn naast schattingen voor 
de zilverpalingproductie ook schattingen voor de sterfte van zilverpaling nodig.  

www.inbo.be INBO.R.2013.18 9 



 

Voor de sterfte door pompgemalen werden de resultaten van de inventarisatiestudie van 
pompgemalen gebruikt (Stevens et al., 2011). In deze studie werden alle pompgemalen in 
Vlaanderen geïnventariseerd. Voor elk van deze pompgemalen werd de oppervlakte van de 
waterlopen in het bemalingsgebied bepaald en werd berekend hoeveel zilverpalingen er 
jaarlijks uit dit gebied langs het pompgemaal migreren. Op basis van de zilverpalingproductie 
en de schadelijkheid van de pompen kan vervolgens de sterfte van zilverpalingen per 
pompgemaal berekend worden. Voor de schatting van de sterte van zilverpaling door 
pompgemalen werd het gemiddelde genomen van de maximale en minimale 
mortaliteitsschattingen uit de inventarisatiestudie (Stevens et al., 2011). 

De totale mortaliteit door recreatieve visserij met hengel en peur werd in 2009 geschat op 
33.5 ton gele paling per jaar. Na omrekening op basis van de lengtefrequentieverdeling van 
paling komt dit uit op een mortaliteit voor zilverpaling van 8 ton per jaar (Vlietinck et al., 
2010). Bij de nieuwe berekening van de zilverpalingmortaliteit door sportvisserij wordt 
rekening gehouden met het geschatte effect van enkele beperkende maatregelen inzake 
palingvisserij die in 2010 werden ingevoerd. Het effect van deze maatregelen op de 
mortaliteit wordt geschat op een vermindering van ongeveer 3.5 ton gele paling per jaar. De 
totale sterfte van gele paling door recreatieve visserij met hengel en peur sinds 2010 wordt 
bijgevolg geschat op 30 ton per jaar. Omgerekend betekent dit een mortaliteit van 6.7 ton 
zilverpaling per jaar. De verdeling van deze sterfte over de stroomgebieden van de Schelde 
en de Maas gebeurt a.d.h.v. het respectievelijk aandeel van deze stroomgebieden in de 
totale productie van zilverpaling in Vlaanderen (90% Schelde en 10% Maas). 

Voor de mortaliteit door predatie (aalscholvers) en hydroturbines werden de schattingen uit 
het palingbeheerplan behouden. Aalscholvers foerageren vooral  in de grotere waterlopen. 
De 3de categorie waterlopen in de polders dragen dus weinig bij aan het foerageergebied van 
de aalscholvers waardoor het effect op de mortaliteitsschatting gering is. Ook voor 
hydroturbines heeft de toevoeging van 3de categorie waterlopen aan het studiegebied geen 
effect op de mortaliteitsschattingen omdat deze uitsluitend op kanalen en grote waterlopen 
liggen. 

1.3 Resultaten 
Tabel 4 geeft een overzicht van de belangrijkste resultaten van de berekeningen voor het 
opvolgingsverslag van het palingbeheerplan (Vlietinck et al., 2012). 

1.3.1 Oppervlakte studiegebied 
Tabel 2 geeft een overzicht van de oppervlakte van de waterlopen en stilstaande wateren in 
de stroomgebieden van de Schelde en de Maas die deel uitmaken van het studiegebied.  

Tabel 2. Oppervlakte van de waterlopen en stilstaande water in het studiegebied voor de rapportering 
over de opvolging van het palingbeheerplan 

Stroomgebied 
Waterlopen 

(RGB + skelet + methode 
schatters breedte) 

Extra stilstaande 
wateren (KRW) 

Totaal 

Schelde 15559 ha 1054 ha 16613 ha 
Maas 987 ha 452 ha 1439 ha 
 

De totale oppervlakte van waterlopen en stilstaande wateren voor het palingbeheerplan in 
Vlaanderen bedraagt 18052 ha. De oppervlakte van de waterlopen in het palingbeheerplan 
bedroeg 17639 ha (Vlietinck et al., 2010). Het verschil met de nieuwe berekening is te wijten 
aan de opname van de 3de categorie waterlopen in de polders (+ 712 ha) en de verfijning 
van de berekening van de oppervlakte van de andere waterlopen. 
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1.3.2 Productie zilverpaling 

1.3.2.1 Natuurlijke omstandigheden 

De jaarlijkse productie van zilverpaling in het studiegebied onder natuurlijke 
omstandigheden, wordt berekend door de oppervlakte van het studiegebied te 
vermenigvuldigen met een productie van 10 kg zilverpaling per ha (Stevens et al., 2009). 
Voor het stroomgebied van de Schelde betekent dit een jaarlijkse productie van 166 ton 
zilverpaling en voor het stroomgebied van de Maas een productie van 14.4 ton zilverpaling. 

1.3.2.2 Huidige situatie 

De jaarlijkse productie van zilverpaling onder de huidige omstandigheden bedraagt 40.6 ton 
en 4.5 ton voor respectievelijk de stroomgebieden van de Schelde en de Maas in Vlaanderen. 
Zonder antropogene mortaliteit zou hiervan jaarlijks 39 ton uit het stroomgebied van de 
Schelde en 4.3 ton uit het stroomgebied van de Maas ontsnappen. Deze schattingen voor de 
ontsnapping houden rekening met de natuurlijke mortaliteit (o.a. predatie door 
aalscholvers). 

1.3.3 Mortaliteit zilverpaling 
Tabel 3 geeft een overzicht van de sterfte van zilverpaling door antropogene factoren en 
door predatie door aalscholvers. De gemiddelde sterfte door pompgemalen onder de huidige 
omstandigheden wordt geschat op 1.2 ton per jaar. Onder natuurlijke omstandigheden 
(productie van 10 kg zilverpaling/ha) zou de sterfte door pompgemalen jaarlijks echter 9.1 
ton bedragen. De totale jaarlijkse antropogene mortaliteit voor zilverpaling wordt geschat op 
7.3 ton in het Schelde stroomgebied en op 0.9 ton in het stroomgebied van de Maas. 

Tabel 3. Overzicht van de sterfte van zilverpaling (ton/jaar) door antropogene factoren en predatie 
door aalscholvers. 

 Pompgemalen Hydroturbines Sportvisserij Predatie 
Schelde 1.20 0.07 6.04 1.51 
Maas 0.00 0.24 0.66 0.18 

 

1.3.4 Ontsnappingspercentage 
Het ontsnappingspercentage voor zilverpaling in Vlaanderen wordt berekend door de huidige 
ontsnapping (Bhuidig) te delen door de ontsnapping onder natuurlijke omstandigheden (B0). 
De ontsnapping van zilverpaling (ton/jaar) wordt berekend door de huidige productie te 
verminderen met de antropogene en natuurlijke mortaliteit. De jaarlijkse ontsnapping van 
zilverpaling in Vlaanderen wordt geschat op 35 ton (Bhuidig - Tabel 4). Dit is 19.6% van de 
biomassa die jaarlijks uit de stroomgebieden van Vlaanderen zou ontsnappen onder 
natuurlijke omstandigheden. 

  

www.inbo.be INBO.R.2013.18 11 



 

Tabel 4. Synthese van de belangrijkste resultaten van de berekeningen voor de eerste rapportering 
over de opvolging van het palingbeheerplan (alleen Vlaanderen). 

 
Oppervlakte 

waterlopen (ha) Bo Bbest ΣF ΣΗ ΣΑ 
=ΣF+ΣH 

Bhuidig 

=Bbest-ΣA 
R 

% huidige 
onstnapping 

=Bhuidig/B0 

Schelde 16613 165 39 6.0 1.27 7.3 32 0 19% 
Maas 1439 14 4.3 0.7 0.24 0.9 3 0 24% 

 

Bo: De biomassa van zilverpaling (ton) die jaarlijks uit het stroomgebied zou ontsnappen 
indien er geen menselijke invloed op de palingstock zou zijn. 

Bcurrent: De biomassa van zilverpaling (ton) die jaarlijks onder de huidige omstandigheden uit 
het stroomgebied ontsnapt. 

Bbest:  De biomassa van zilverpaling (ton) die jaarlijks onder de huidige omstandigheden uit 
het stroomgebied zou ontsnappen indien er geen antropogene impact zou zijn. 

ΣF:  De mortaliteit door visserij. 
ΣΗ:  De mortaliteit door menselijk toedoen, zonder visserijmortaliteit. 
R:  De hoeveelheid glasalen die in het studiegebied gevangen worden en voor 

herbepoting gebruikt worden. 
ΣΑ:  De totale antropogene mortaliteit, i.e. ΣΑ = ΣF + ΣΗ. 
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2 Besluit 

Voor de rapportering over de opvolging van het palingbeheerplan aan Europa moet het 
ontsnappingspercentage van zilverpaling in Vlaanderen opnieuw berekend worden. 
Methodologisch wordt hiervoor gesteund op de resultaten van de inventarisatiestudie voor 
pompgemalen (Stevens et al., 2011). In deze studie werd een inschatting gemaakt van de 
mortaliteit van zilverpaling door pompgemalen in Vlaanderen en werd de 
berekeningsmethode voor de productie van zilverpaling verfijnd.  

In de nieuwe berekeningen worden ook de onbevaarbare waterlopen van 3de categorie in de 
polders in rekening gebracht. Uit de inventarisatiestudie blijkt immers dat ook deze 
polderlopen een belangrijke oppervlakte vertegenwoordigen en belangrijk opgroeigebied zijn 
voor paling.  

Daarnaast wordt een nieuwe methode gebruikt voor de berekening van de oppervlakte van 
het studiegebied en worden de schatters voor de densiteit van paling verfijnd. Voor de 
oppervlakteberekening wordt de voorlopige en onvolledige versie van het Grootschalig 
Referentiebestand (GRB) gebruikt. Uit deze polygonenkaart van de waterlopen in Vlaanderen 
kan de oppervlakte rechtstreeks bepaald worden. Het GRB is echter nog in opbouw, 
waardoor voor een aantal waterlopen nog geen polygoongegevens beschikbaar zijn. Voor het 
berekenen van de oppervlakte van de waterlopen waarvoor nog geen polygonen beschikbaar 
zijn wordt nog steeds de methode gebruikt waarbij schatters voor de breedte van de 
waterlopen gecombineerd worden met de lengte van de waterloopsegmenten. In de 
toekomst zal het GRB gebiedsdekkend zijn voor Vlaanderen en kan de methode met 
schatters voor de breedte beperkt worden tot de allerkleinste waterlopen. Hierdoor 
vermindert de onzekerheid in de schatting van de oppervlakte en bijgevolg ook van de 
schatting van de zilverpalingproductie. 

De berekening van de densiteit van paling werd verfijnd door gebruik te maken van nieuwe 
densiteitsschatters die nauwer aansluiten bij de ecologie van de waterlopen en dus ook bij de 
samenstelling van het visbestand. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de indeling van de 
waterlopen volgens de ecologische typologie. 

Door de nieuwe berekeningsmethoden kan een correctere schatting gemaakt worden van de 
potentiële en actuele ontsnapping van zilverpaling uit de stroomgebieden in Vlaanderen. De 
methode steunt echter nog op heel wat assumpties over de densiteit van paling en de 
transformatie van gele paling naar zilverpaling. In een volgende stap zou de methode geijkt 
moeten worden met veldgegevens over de productie en ontsnapping van zilverpaling. 
Momenteel wordt in het poldergebied dat bemaald wordt door het pompgemaal van 
Boekhoute (noorden van Oost-Vlaanderen) onderzocht wat de densiteit is van gele paling en 
hoeveel zilverpaling er jaarlijks uit het gebied migreert. Om een correct beeld te krijgen van 
de ontsnapping uit alle waterlopen in Vlaanderen moeten gelijkaardige studies echter ook in 
andere systemen uitgevoerd worden (o.a. natuurlijke waterlopen / boven- en 
benedenstroomse waterlopen).  

De berekeningen tonen aan dat de jaarlijkse ontsnapping van zilverpaling in Vlaanderen 
ongeveer 35 ton bedraagt. Dit is 19.6% van de biomassa die onder natuurlijke 
omstandigheden jaarlijks uit de stroomgebieden van Vlaanderen zou ontsnappen. 
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Bijlage 1: Schatters voor densiteit gele paling 

Tabel 5.  Schatters voor de densiteit van gele paling per ecologische waterlooptype in de rivierbekkens 
in Vlaanderen. De densiteit werd (N/100m²) is gecorrigeerd voor de breedte van de waterloop 
en het feit dat elk traject maar één keer wordt afgevist. 

Bekken Typologie N/100m² % geen paling 

Benedenschelde Grote beek 1.15 68% 
 Grote beek Kempen 1.67 44% 
 Kanaal 0.41 6% 
 Kleine beek 1.92 47% 
 Kleine beek Kempen 1.93 7% 
 Polderloop 0.44 8% 
 Overgangswater 0.45 0% 

Bovenschelde Grote beek 1.18 19% 
 Grote rivier 0.36 25% 
 Kanaal 0.42 33% 
 Kleine beek 1.20 42% 

Brugse polders Grote beek 0.55 19% 
 Kanaal 0.56 0% 
 Kleine beek 2.03 20% 
 Polderloop 0.65 75% 

Demer Grote beek 0.95 82% 
 Grote beek Kempen 0.49 60% 
 Kleine beek 1.27 78% 
 Kleine beek Kempen 1.33 88% 
 Kleine rivier 0.38 0% 

Dender Grote beek 0.99 26% 
 Grote rivier 0.37 19% 
 Kleine beek 2.88 91% 

Dijle Grote beek 0.63 41% 
 Kanaal 0.43 8% 
 Kleine beek 1.31 67% 
 Kleine rivier 0.50 45% 
 Overgangswater 0.37 38% 

Gentse kanalen Grote beek 0.41 25% 
 Kanaal 0.43 18% 
 Kleine beek 0.82 96% 
 Kunstmatige waterloop 0.49 29% 
 Polderloop 0.60 0% 

Ijzer Grote beek 0.92 28% 
 Grote rivier 0.58 0% 
 Kanaal 0.54 5% 
 Kleine beek 2.68 20% 
 Polderloop 0.86 12% 
 Overgangswater 0.45 0% 

Leie Grote rivier 0.37 4% 
 Kanaal 0.37 20% 
 Kleine beek 1.33 91% 

Maas Grote beek Kempen 0.53 41% 
 Kanaal 0.36 10% 
 Kleine beek 0.82 55% 
 Kleine beek Kempen 1.72 42% 
 Maas 0.41 0% 

Nete Grote beek Kempen 1.16 0% 
 Kanaal 0.43 17% 
 Kleine beek 1.40 46% 
 Kleine beek Kempen 2.07 8% 
 Overgangswater 2.05 37% 
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