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1. INLEIDING 

In opdracht van de Administratie Waterwegen en Zeewezen, Afdeling Boven-Schelde, werden 

door het Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer in het voorjaar en najaar van 1998 

visbestandsopnames uitgevoerd op de Ringvaart en de waterlopen die ermee in verbinding staan. 

Deze visbestandsopnames vormen een eerste onderzoek naar vismigratie aansluitend bij de 

Startnota "De tweede sluis te Evergem". De bouw van een nieuwe sluis te Evergem zou een 

oplossing bieden voor de grote wachttijden veroorzaakt door defecten en door een beperktheid 

van de capaciteit van de sluis (A WZ, 1997). 

2. ONDERZOEK VISMIGRATIE 

2.1 Vismigratie: enkele principes 

Vismigratie is een complex gedrag dat van soort tot soort en afhankelijk van het levensstadium 

van de vis kan verschillen. Vissoorten vereisen in hun biotoop specifieke fourageer- , verblijf- en 

paaihabitats en kunnen zich in verschillende levensstadia in andere zones (habitats) van een 

oppervlaktewater ophouden. Deze zones worden onderscheiden in (1) een reproductiezone, (2) 

een opgroeizone voor de juvenielen en (3) een zone voor opgroei tot geslachtsrijpheid. Indien 

deze zones niet overlappen dan moeten vissen in de loop van hun levenscyclus migreren van de 

ene naar de andere zone. 

Globaal gezien treedt bij veel soorten een ruimtelijke scheiding op tussen het verblijfshabitat van 

de adulte vissen en de paaihabitat of verblijfshabitat van de juvenielen. Grotere individuen 

prefereren veelal de diepere kommen in de hoofdstroom of de diepere nevenstroomse wateren. 

Larven en juveniele vissen prefereren de ondiepere wateren in de oeverzone van de hoofdstroom, 

ondiepe overstromende zones in nevengeulen of de luwte in rivierbegeleidende wateren. Een 

groot deel van de migratie-activiteiten staat in relatie tot de voortplanting, waarbij volwassen 

individuen naar ondiep water trekken of juvenielen vanuit de (ondiepe) opgroeigebieden naar de 

hoofdstroom. 

In stromende wateren worden alnaargelang de preferentiezone voor het verblijf van adulte 

vissoorten en hun paai- en opgroeihabitats vijf hoofdgroepen onderscheiden (Schiemer en 

Waidbacher, 1992): 

1 ° - Soorten die leven in de hoofdstroom en die stromende kondities in bovenlopen vereisen voor 

het paaien en tijdens de eerste levensstadia (vb. kwabaal). 



2° - Soorten die leven in de hoofdstroom en die paaien in de hoofdstroom zelf (vb. barbeel, 

kopvoorn, serpeling, rivierdonderpad, sneep). 

3° - Hoofdstroomgebonden soorten met een voorkeur voor traagstromende kondities in zij

wateren in open verbinding met de hoofdstroom (fourageer- of overwinteringsplaatsen), 

paaiplaatsen en opgroei van jongbroed in de hoofdstroom (vb. winde, riviergrondel, kleine 

modderkruiper). 

4° - Eurytope soorten (habitat-generalisten) komen zowel in de hoofdstroom als in stagnante 

wateren voor (vb. snoek, baars, meerval, alver, blankvoorn, brasem, kolblei). Soorten zoals snoek 

en de wilde karper vereisen overstroomde vegetatierijke plaatsen als paaiplaatsen. 

5° - Limnofiele soorten zijn gebonden aan de micro-habitats van afgesloten rivier-meanders met 

een sterke ontwikkeling van onderwatervegetatie. 

Naast de uitgesproken trek van 'echte' migratoren (zalm, paling, elft, fint, steur, rivierprik. .. ) 

verplaatsen in feite zowat alle vissoorten van stromend water zich in min of meerdere mate. Grote 

afstanden worden afgelegd door de beekprik, beekforel, vlagzalm, barbeel, kopvoorn, serpeling, 

sneep, alver, snoek, winde en dit in tegenstelling tot karper, zeelt, brasem, baars, snoekbaars, 

blankvoorn, die eerder kleine afstanden afleggen (Coeck et al. , 1991 ). 

Redenen voor verplaatsing en trekbeweging zijn: het zoeken naar voedsel, een wisselend winter

en zomerverblijf naast het - afhankelijk van het levensstadium - wisselend leefmilieu. Vissen 

migreren eveneens voor het ontwijken van verontreinigingen (Belpaire, 1991). 

Migrerende vissoorten vertonen een grote verscheidenheid in hun levenscycli. Het verschil in 

migratiegedrag en migratietijdstip kan alnaargelang de soort variëren. Niet alle vissen trekken op 

dezelfde periode. Bij de ene vissoort is de migratieperiode kort en bij de andere veeleer 

uitgesmeerd over een aantal maanden. De reproductiezones verschillen alnaargelang de soort. 

Voor sommige soorten situeert de reproductiezone zich in zee, voor andere soorten in 

kontinentale zoete wateren. Hier treden dan nog verschillen op alnaargelang de reproductiezone 

zich op de boven- of de benedenlopen van een rivier bevindt. Bijkomend stellen verschillende 

migrerende vissoorten eisen aan het paaisubstraat (grind- of kiezelbedden, grof zand, 

overstromende weilanden ... ). 

De achteruitgang van migrerende vissoorten kan, zoals trouwens voor alle vissoorten, 

toegeschreven worden aan de slechte waterkwaliteit, aan de verregaande degeneratie van het 

biotoop in het algemeen en het specifieke paaibiotoop (vb. grindbedden) in het bijzonder. 

Door structurele aanpassingen van de waterlopen, vaak ten behoeve van de waterbeheersing of de 

economie, wordt de vismigratie danig gehinderd. Bodemvallen, watermolens, stuwen, etc. 

waarbij een hoogteverschil van 15 cm of meer ontstaat kunnen als knelpunt voor vismigratie 

worden beschouwd (V anden Auweele et al. , 1997). 
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2.2 De BENELUX-Beschikking rond vismigratie 

Op 26 april 1996 werd de 'Beschikking van het Comité van Ministers van de Benelux 

Economische Unie' goedgekeurd betreffende de vrije migratie van vissoorten in de 

hydrografische stroomgebieden van de Beneluxlanden. Bij voorrang moet de migratie van de 

grote anadrome en katadrome trekvissoorten van en naar de paai- en opgroeigebieden mogelijk 

gemaakt worden. Dit trekken moet voor 1 januari 2010 voor alle vissoorten in alle hydrografische 

stroomgebieden mogelijk gemaakt worden. 

2. 3 Het belang van de Ringvaart voor vismigratie 

Voor de studie naar de mogelijkheden van de bevordering van vismigratie op prioritaire 

waterlopen in het Vlaams Gewest is het van essentieel belang dat op de Ringvaart als belangrijke 

verbindingsroute tussen de zee (via het Kanaal Gent-Oostende, de Zeeschelde en het kanaal Gent

Terneuzen) en het binnenland (via Leieen Boven-Schelde) vrije vismigratie mogelijk is . Daarom 

is het noodzakelijk dat er bestudeerd wordt of de localisatie van het stuwsluiscomplex te Evergem 

een emstig migratieknelpunt betekent voor vissen in het stroomgebied van de Zeeschelde, 

Bovenschelde, Leie en Gentse Kanalen. 

2. 4 De drie onderzoeksluiken binnen het onderzoek vismigratie in de Ringvaart 

Het onderzoek naar vismigratie aansluitend bij de Startnota: "De tweede sluis te Evergem" 1s 

opgedeeld in 3 luiken. De onderhavige studie is een eerste onderzoeksluik waarin zal worden 

nagegaan of er van een visbestand kan worden gepraat in de Ringvaart en de waterlopen die 

hiermee in verbinding staan. Dit zal worden nagegaan door enerzijds historische 

visstandgegevens te verzamelen en anderzijds een aantal afvissingen uit te voeren op terrein. Een 

tweede onderzoeksluik zal d.m.v. radiotracking (uitrusten van vissen met zenders, meetpunten 

uitzetten, extensiefvolgen van de vissen) uitwijzen of er al dan niet vismigratie optreedt doorheen 

de sluizen. Indien dit niet het geval is, kan er besloten worden dat het stuwsluizencomplex een 

vismigratieknelpunt vormt voor vissen in het stroomgebied van de Zeeschelde, de Boven

Schelde, de Leie en de Gentse Kanalen. In dit geval zal er in een derde onderzoeksluik worden 

nagegaan hoe het knelpunt kan worden opgelost. 
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3. DE RINGVAART: SITUERING, WATERKWALITEIT EN VISBESTAND 

3.1 De historiek van de Ringvaart 

Tot in 1964 was Gent één van de voornaamste binnenscheepvaartknooppunten van België. De 

doortocht langs de kronkelige en nauwe kanalen met bijhorende ophaalbruggen nam tot ergernis 

van de schippers 2 à 3 dagen in beslag. De steeds drukker wordende binnenscheepvaart en ook de 

frequente overstromingen waarmee de regio Gent te kampen had, waren tussen de twee 

wereldoorlogen een discussiepunt dat tijdens de tweede wereldoorlog de aanleiding gaf tot een 

studie over de aanleg van de Ringvaart rond Gent. De Ringvaart zou een oplossing bieden om een 

snellere scheepvaart waar te maken en om de waswaters van de Schelde buiten de stad Gent te 

houden. De aanvang van de werken vond plaats in 1950 en in 1969 werd de volledige Ringvaart 

opengesteld. Hij beschrijft een driekwart cirkel en verbindt zo de haven van Gent met de 

Zeeschelde. Door twee sluizen wordt de Ringvaart in 3 panden verdeeld (figuur 3). Het 

Noordervak staat in vrije verbinding met het kanaal Gent-Terneuzen, het wordt verbonden met 

het Westervak door het stuwsluiscomplex te Evergem (El-BI). Het kanaal Gent-Oostende mondt 

uit juist achter het stuwsluiscomplex te Evergem in het Westervak. Vervolgens monden in het 

Westervak tevens de Leie en de Boven-Schelde uit. De verbinding van het Zuidervak met het 

Westervak wordt gevormd door het stuwsluiscomplex te Merelbeke (E2-B2). Juist achter dit 

stuwsluiscomplex mondt de tijarm uit in het Zuidervak. Het Zuidervak staat in vrije verbinding 

met de Boven-Zeeschelde waardoor het aan het tij onderhevig is (A WZ, 1997). 

3.2 Het stuwsluiscomplex te Evergem 

Het stuwsluiscomplex te Evergem omvat één sluis met de afmetingen 136 x 16 m en een verval 

van 1.16 m. Het biedt toegang aan schepen van 900-1350 ton. Aangezien er slechts één groot 

schip gelijktijdig in de sluisgeul kan, ontstaan er grote wachttijden. Naast de beperktheid van de 

capaciteit van de sluis worden tevens meer en meer wachttijden vastgesteld veroorzaakt door 

defecten. Deze problematiek gaf de aanleiding tot het voorstel een nieuwe sluis te bouwen van 

200 x 24 m. Deze sluis zou toegang verlenen aan scheepvaart van de klasse Vb. 

In het onderzoek voor de nieuwe sluis kadert dit onderzoek naar vismigratie (A WZ, 1997). Het 

onderzoek zal uitwijzen of er al dan niet een vispassage zal moeten aangelegd worden parallel 

met de nieuwe sluis om zo voldoende vismigratie mogelijk te maken. 
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3.3 Waterkwaliteit (VMM, 1997) 

Uit de VMM-gegevens van 1997 blijkt dat op basis van het zuurstofgehalte (PlO) de meeste 

waterlopen in het bekken van de Gentse Kanalen verontreinigd tot matig verontreinigd. Op de 

meeste meetplaatsen is de biologische kwalitieit (BBI) matig. Het kanaal Gent-Terneuzen, 

evenals de Ringvaart heeft ter hoogte van Gent een matige biologische waterkwaliteit. De Leie 

heeft een slechte biologische kwaliteit en er is gedurende de grootste periode van het jaar een 

zuurstofgebrek. De Boven-Schelde vertoont op de meeste plaatsen een biologische kwaliteit 

tussen zeer slecht en matig. Op basis van de zuurstofhuishouding zijn de meeste waterlopen in het 

bekken van de Boven-Schelde verontreinigd. Te Zwijnaarde-Gent ter hoogte van de tijarm wordt 

een matige biologische kwaliteit vastgesteld, dit in tegenstelling tot de slechte tot zeer slechte 

biologische kwaliteit over de rest van het traject. De biologische kwaliteit van het Kanaal Gent

Oostende is overwegend slecht. 

Evolutief gezien is er voor de periode 1990-1997 een positieve trend waarneembaar op het 

Kanaal Gent-Oostende en het Kanaal Gent-Terneuzen. Ook op de Leieis er een gunstige evolutie 

merkbaar als gevolg van de waterkwaliteitsaneringsprogramrnas's (VMM, 1997). 

3. 4 Historische gegevens betreffende het visbestand 

De Ringvaart 

Er zijn geen historische gegevens over de visstand in de Ringvaart. 

De Beneden-Schelde 

Het archeologisch onderzoek van Van Neer en Ervynck (1993) geeft een indirect, maar 

kwalitatief beeld van de visfauna op de Beneden-Zeeschelde in vroegere eeuwen. In de 16de en 

17de eeuw waren zoetwatersoorten die hoge zoutgehaltes kunnen verdragen zoals blankvoorn en 

baars, evenals enkele zeevissen die wat zoetwater kunnen hebben zoals bot en harder typisch voor 

de brakyvaterzone (spieringzone). Ook kwamen in deze zone veel migrerende vissoorten (zalm, 

zeeforel, houting, elft, fint, spiering en paling) voor waarvan de meeste soorten door 

overbevissing en de toenemende vervuiling zijn verdwenen. Volgens de auteurs was de Europese 

steur reeds voor de Middeleeuwen uitgestorven op de Zeeschelde. 

De Selys-Longchamps (1842) vermeldt voor de Beneden-Schelde volgende zoetwatervissoorten: 

zeeprik en rivierprik, Europese steur, haring, sprot, elft, fint, zalm, houting, spiering, paling, 

kwabaal, rivierbaars, tiendoornige stekelbaars, bot en tong. Tesamen met mariene soorten noteert 

de auteur in totaal38 soorten. 
De Selys-Longchamps (1867) vermeldt voor de Schelde dat zalm, forel en vlagzalm afwezig zijn. 
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Paling en driedoornige stekelbaars zijn er in overvloed. In de polderwateren langs de Schelde 

wordt karper gekweekt en komt grote modderkruiper voor. Accidenteel trekt de Europese steur en 

de zeeprik stroomopwaarts de Beneden-Schelde. 

Het "Vademecum voor Vissers en Visserijbeambten" van 1902, uitgegeven door de toenmalige 

administratie van Waters en Bossen, maakt gewag van o.a. kwabaal en rivierprik op de Schelde 

en rivierdonderpad op enkele zijwateren van de Schelde. De bittervoorn komt overvloedig voor 

op de Leie ter hoogte van Gent. Winde komt algemeen en overvloedig voor op de Schelde. Grote 

en kleine modderkruiper komen in zijwateren van de Schelde voor. Europese steur wordt op de 

Beneden-Schelde als zeldzaam omschreven. Zeeprik trekt de Schelde op en zelfs tot op de Leie. 

Beekprik komt op sommige zijwateren van de Schelde voor. 

Voor de _Beneden-Schelde maken Rentiers en Van Aelbroeck ( 1913) gewag van de elft die in het 

voorjaar de rivier optrekt tot Antwerpen en Temse. In het voorjaar wordt's nachts met netten op 

deze vissoort gevist. In het najaar trekt spiering stroomopwaarts de grote rivieren. Op de 

Beneden-Schelde ter hoogte van Temse wordt deze soort als algemeen omschreven. Ter hoogte 

van Dendermonde wordt melding gemaakt van bot, kwabaal en alver. 

Poll (1945) vermeldt in een soortenlijst van de Beneden-Zeeschelde 40 mariene soorten en 11 

zoetwatersoorten tussen Antwerpen en de Belgisch-Nederlandse grens. 

Van Damme ( 1995) beschrijft op basis van historische literatuurgegevens en recent 

wetenschappelijk werk gedetailleerd de evolutie van de visfauna en de visserij op de Beneden

Schelde sinds de Middeleeuwen. Belangrijkste vaststelling is de geleidelijke achteruitgang van de 

migrerende riviervissoorten (Atlantische zalm, Europese steur, rivierprik, zeeprik en elft) ten 

gevolge van overbevissing tijdens de late middeleeuwen en het uiteindelijk verdwijnen van de 

meeste soorten eind vorige eeuw ten gevolge een verregaande degeneratie van habitats en een 

verslechtering van de waterkwaliteit door pre-industriële vervuiling (vlasindustrie en de groei van 

de stedelijke bevolking) tijdens de 19de eeuw. Deze pre-industriële vervuiling, met aanvankelijk 

plaatselijke verstoringen van de nog aanwezige visbestanden, wordt gevolgd door een algehele 

verontreiniging van de Schelde en zijn zijrivieren tijdens de opeenvolgende industriële revoluties 

naar het einde van de 19de eeuw en het begin van de 20ste eeuw. Tijdens de beide oorlogperiodes 

deze eeuw herstelde het visbestand in de oppervlaktewateren zich vermits de industriële 

activiteiten en de ermee gepaard gaande waterverontreinigingen tot stilstand kwamen. Nochtans 

was het herstel nooit van die aard (vb. migrerende riviervissen zoals elft of meivis) dat de 

variëteit en diversiteit van de visbestanden van voor de pre-industriële periode ook maar werden 

benaderd. 
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Potenties voor de migrerende riviervissoorten dient men volgens Van Damme (1995) te zoeken in 

het vrijwaren van de paaigronden welke in belangrijke mate zijn gesitueerd op riviertrajecten met 

grofkorrelige bodemsubstraten. Een gebied dat door Van Damme aangeduid wordt als potentiële 

paaizone voor grindsubstraatbroeders is gesitueerd op de Boven-Schelde in Wallonië. Met name 

tussen Doornik en Antoing loopt de Boven-Schelde een zestal kilometer over Carboonkalksteen. 

Het bereikbaar maken van dit gebied voor migrerende vissoorten heeft repercussies op het 

inrichten van de Boven-Schelde. Met name de migratie tussen Beneden-Schelde en de potentiële 

paaizone tussen Doornik en Antoing dient mogelijk gemaakt te worden om anadroom migrerende 

vissoorten de mogelijkheid te geven hun paaigebieden te bereiken. De functie van de Boven

Schelde als migratieroute vereist een goede waterkwaliteit en de mogelijkheid om te migreren 

nabij de stuw- en sluiscomplexen (vispassages). Naast de grotere afgebakende gebieden zijn er 

nog de kleinere paaizones in de bovenlopen van zijbeken van de Boven-Schelde. Zo doorsnijden 

de bovenloopbeken van de Zwalmbeek (Verrebeek, Dorenbosbeek, Vaanbuikbeek, Molenbeek) 

het tertiair substraat wat een grofkorrelig grindbodemsubstraat geeft (Van Der Putten, 1996). Het 

grindsubstraat tesamen met het verval (10-15m IlOOOm offorelzone) geeft in de bovenlopen van 

de Zwalm potenties voor grindsubstraatbroeders als beekforel, rivierdonderpad en prikken. 

Vermits de Schelde een laaglandrivier is moeten de paaigronden, door afzetting van 

erosiemateriaal, echter onderhevig geweest zijn aan een periodische, geheel of gedeeltelijke, 

dichtslibbing wat fataal is voor het ontwikkelen van de afgezette viseieren. Hieruit ontstaat bij 

Van Damme het vermoeden dat de habitatgeschiktheid als paaigebied voor een aantal anadrome 

vissoorten in het Scheldebekken reeds voor de 19de eeuw laag moet zijn geweest. Door toename 

van de akkerbouw blijft de sedimenterosie en -afvoer stijgen waardoor een hypotheek wordt 

gelegd op het herstel van paaigronden van anadrome grindpaaiers. 

De extreme vervuiling van de oppervlaktewateren tijdens de na-oorlogse periode drong de 

visserij-activiteiten terug naar de afgesloten wateren in de Scheldevallei. Volgens Van Damme 

(1995) leidde vervolgens het na-oorlogse visstandbeheer, louter gericht op het vrijwaren en!of 

optimaliseren van hengelvangsten door herbepotingen en (re)introducties, tot een degeneratie van 

vis als waardevol natuur- en consumptieprodukt tot wergwerpprodukt. Het bepotingsbeleid heeft 

bovendien een verdere degeneratie van de schaars overblijvende biotopen (afgesloten wateren, 

oude Scheldemeanders) die omwille van een betere waterkwaliteit nog voor visserij konden 

worden gevrijwaard, in de hand gewerkt. Het gebrek aan aandacht voor het visserijkundig beheer 

van biotopen, habitats en ganse ecosystemen heeft zeer nefaste invloeden gehad op de diversiteit 

en de kwaliteit van de visbestand. Als belangrijke verarming of degeneratie vermeldt de auteur 

o.a. de genetische vermenging van de bevisbare soorten met uitgezette pootvis waardoor 

sommige soorten, vb. snoek, momenteel uitsluitend door een artificieel bestand worden 

vertegenwoordigd. Tevens valt eveneens het verlies aan of de achteruitgang in biodiversiteit en 
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van unieke genenpoelen te betreuren en dit van relictpopulaties van zowel vissen, invertebraten 

en aquatische planten, ten gevolge van een verstoring van de biotopen door te intensieve en niet

ingepaste visserij en door ingrepen welke de milieu- en biotoopkwaliteit aantasten 
(watertappingen, bemesting, pesticiden, .... ). 

De meest recente gegevens over de visfauna op de Zeeschelde worden het laatste decennium 

voornamelijk aangebracht door het visserijkundig onderzoek van het Laboratorium voor Ecologie 

en Aquacultuur van de K.U.Leuven (Maebe, 1992; Van Damme et al. , 1994; Van Bouwel, 1995; 

Taillieu, 1995; Maes, 1994). Belangrijke abiotische variabelen welke de diversiteit en de densiteit 

van het visbestand bepalen zijn het zoutgehalte en de mustofconcentratie (relatie met vervuiling) 

van het water. De open verbinding met de zee geeft aanleiding tot het ontstaat van een 

saliniteitsgradiënt merkbaar stroomafwaarts van Antwerpen. De Boven-Zeeschelde tussen Gent 

en Antwerpen vervoert zoet water. De Beneden-Zeeschelde vanaf Antwerpen tot de Belgisch

Nederlandse grens bestaat uit brak water. Naast een zoutgradiënt is er eveneens een 

zuurstofgradiënt aanwezig. De laagste zuurstofconcentraties worden gemeten in de Boven

Zeeschelde en de zuurstofconcentratie neemt stroomafwaarts toe. Momenteel worden in het 

brakwatergebied stroomafwaarts Antwerpen meer soorten aangetroffen dan in het zoete deel, met 

lagere zuurstofconcentraties, gesitueerd tussen Gent en Antwerpen. Tussen Gent en Antwerpen 

worden 21 vissoorten aangetroffen waarbij naast karperachtigen als blankvoorn en brasem, 

voornamelijk stekelbaars domineert. Tijdens de periode 1994-1996 worden tussen Antwerpen en 

de grens met Nederland niet minder dan 60 verschillende vissoorten waargenomen, bestaande uit 

mariene en estuariene soorten, zoetwatersoorten, katadroom en anadroom migrerende soorten. 

Haring, sprot en drie grondelsoorten (Potamoschistus sp.) domineren het visbestand. Van de 

typische trekkende riviervissoorten worden de laatste jaren opnieuw, maar uitzonderlijk 

rivierprik, fmt en zeeforel gevangen, vermoedelijk als dwaalgasten. 

De Boven-Schelde 

In de vooroorlogse literatuur worden gegevens vermeld over het voorkomen van barbeel (Gens, 

1885), kopvoorn en grote modderkruiper (De Selys-Longchamp, 1842), kleine modderkruiper 

(De Selys-Longchamp, 1842; Lameere, 1895; Maes, 1910), winde (Rousseau, 1915) en kwabaal 

(Maes, 1898; Rousseau, 1915) op de Boven-Schelde. Verscheidene auteurs refereren voor deze 

vissoorten naar de 'Haut-Escaut' of de westelijke Schelde, maar het is onduidelijk of hiermee de 

Boven-Zeeschelde, dan wel de Boven-Schelde zelf wordt bedoeld. De opgesomde soorten geven 

immers een indicatie dat de waterkwaliteit en de habitats op het bedoelde deel van de Schelde 

toentertijd goed tot plaatselijk uitstekend moeten zijn geweest vermits verscheidene van deze 

vissoorten hoge eisen aan de biotoopkwaliteit stellen. In contradictie hiermee vermeldt Gens 
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reeds in 1885 dat de waterkwaliteit op de Boven-Schelde zeer negatief wordt beïnvloed door de 

wolverwerking in de Noordfranse regio Tourcoing-Roubaix, waarvan de afvalwateren via de 

gekanaliseerde Spiere in de Boven-Schelde terechtkwamen. In de tweede helft van de 19de eeuw 

was, aldus de auteur, de waterkwaliteit van de Boven-Schelde reeds zo slecht dat hierdoor 

vissterfte voorkwam tot aan Dendermonde. De hogergenoemde referenties van vissoorten 
verwijzen dan ook vermoedelijk naar de Boven-Zeeschelde. 

De grensoverschrijdende verontreiniging en de negatieve invloed op de visserij was reeds van 

halverwege de 19de eeuw een punt van discussie. De ' Spierecarrousel' , opgestart in 1854, en de 

polemieken hierover in Kamer en Senaat werden door de Belgischebeleidsverantwoordelijkenen 

de industriële lobby eind 19de eeuw, begin 20ste eeuw gebruikt om de industriële vervuiling als 

een onvatbaar grensoverschrijdend probleem voor te stellen, de verantwoordelijkheid voor de 

teloorgang van de Schelde bij de Fransen te leggen en de sanering van industriële effluenten voor 

zich uit te schuiven (Gens, 1885; Anoniem, 1892, 1909, 1919, 1920; De Baenst, 1943). 

In 1924, volop in de periode van industrialisatie na Wereldoorlog I, vermeldt de toenmalige 

administratie van Waters en Bossen dat op de Boven-Schelde geen bevissing meer voorkomt 

door de constante verontreiniging van het water (Anoniem, 1924). Op de afgesloten meanders 

wordt er wel gevist. Door het afgesloten karakter wordt het biotoop van de meanders gevrijwaard 

van pollutie vanuit de Schelde en blijft er een bevisbaar visbestand aanwezig. Op de meanders 

wordt kleine witvis (waarschijnlijk wordt blankvoorn bedoeld), karper, brasem, zeelt en snoek 

gevangen. 

Legrand en Rouleau (1949) vermelden in hun "Gids voor de Belgische Visser" dat de Boven

Schelde, met uitzondering van enkele coupures, geen enkel belang heeft voor vissers. De 

omschrijving is overduidelijk : " Ses eaux sant naires, peu sympathiques. Les quelques 

malheureux paissans qui ant résisté aux taxiques ne valent pas la peine d'un déplacement". De 

Beneden-Schelde daarentegen wordt omschreven als visrijk met soorten als paling, brasem, 

snoek, blankvoorn, baars en karper. 

De Atlas van België (Poll, 1956) vermeldt, vermoedelijk doelend op de vooroorlogse periode, dat 

kwabaal eertijds algemeen voorkwam, vooral in het Scheldebekken. In 1956 is deze soort ten 

gevolge van de toenemende "bevuiling onzer rivierwaters" , grotendeels verdwenen. De winde 

wordt beschreven als eigen aan het Scheldebekken, zowel in de rivier zelf, als in kanalen en 

vijvers. De kopvoorn kwam eertijds voor in sommige rivieren van het Scheldebekken doch 

verdween door de verontreiniging van het water. De beekforel werd uitgezet in de bovenlopen 

van de oostelijke zijrivieren van de Schelde. Om hun voortbestaan in dit gebied veilig te stellen 

werd toentertijd reeds gewaarschuwd voor het vrijwaren van de zuiverheidsgraad van het water. 
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Op heden zijn er nog restpopulaties van beekforel op de bovenlopen van de Zwalmbeek (Boven

Scheldebekken) en de Halterbosbeken (Zennebekken). Kopvoorn komt nog voor op de 
Markebeek (Boven-Scheldebekken). 

Een Franse studie (Conseil Superieur de la Pêche, 1968) over de Boven-Schelde tussen Noyelles 

(F) en Honnecourt (F) vermeldt als soorten: baars, driedoornige stekelbaars, zeelt, 

rivierdonderpad en modderkruiper. Te Bantouzelle (F) wordt de densiteit van het visbestand 
geraamd op 150 kg/ha. 

Archeologisch onderzoek (Van Neer en Ervynck, 1993) van historische etensresten (visbotten) in 

de abdij van Ename levert interessante informatie op over de consumptie van vissoorten tijdens 

de 15e-16e eeuw in de regio Boven-Schelde. Bij de botten werden, naast mariene vissoorten, 

resten gevonden van trekkende vissoorten, m.n. steur, houting, zalm of forel. Steur trok volgens 

de auteurs tot in Gent de Schelde op. De meerderheid van de visbotten te Ename (63%) komt 

echter van zoetwatervissen met soorten als paling (20% ), karper (70%) en karperachtigen, snoek, 

kwabaal, pos, baars, blankvoorn en rietvoorn. Vermoed wordt dat de grote hoeveelheid karper 

afkomstig was uit lokale kweekvijvers of afgesneden meanders die in de Middeleeuwen ten 

behoeve van de voedselvoorziening door de abdij werden uitgebaat. Op een neolithische site te 

Oudenaarde (Donk) worden resten gevonden van barbeel, kopvoorn, rietvoorn, zeelt, Europese 

meerval, snoek, baars en karperachtigen. Bij archeologisch onderzoek (16e eeuw) in de Beaulieu 

abdij te Petegem (Van Neer en Ervynck, 1994) worden, naast resten van mariene vissoorten, ook 
overblijfselen van zeelt en karper gevonden. 

Vermoed mag worden dat de archeologische overblijfselen een indicatie geven van het visbestand 

op wateren in de regio van de Boven-Schelde, alhoewel voor consumptie de aanvoer van 

sommige (mariene) vissoorten uit een andere regio waarschijnlijk mag worden geacht. 

In 1996 werd het visbestand opgemeten door het Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer op de 

Boven-Schelde. Er werd o.a. gevist te Merelbeke, op de tijarm en dit zowel stroomopwaarts als 

stroomafwaarts van de stuw. Stroomopwaarts van de stuw werden geen vissen aangetroffen. 

Stroomafwaarts werden 3 vissoorten gevangen nl. brasem, giebel en karper. In totaal werden op 

de Boven-Schelde 42 plaatsen bemonsterd en slechts op 15 plaatsen werd er vis aangetroffen. Er 

werden 12 vissoorten aangetroffen in relatief kleine densiteiten (paling, brasem, kolblei, giebel, 

blankvoorn, karper, driedoornige stekelbaars, zeelt, blauwband, rietvoorn, winde, vetje). Uit dit 

onderzoek werd er besloten dat de vangsten op de Boven-Schelde zeer laag waren. De lage 

visstand is vooral te wijten aan de waterkwaliteit die nog onvoldoende stabiel is (Van Thuyne et 

al., 1996). 
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Het Kanaal van Gent naar Terneuzen 

Literatuur uit 1892 vermeldt de aanwezigheid van snoek, baars, paling, zeelt, karper, brasem, 

voorn, grondel, rivierdonderpad en kwabaal (Anoniem, 1892). 

In 1996 werd door het Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer het visbestand opgemeten op de 

Moervaart. Deze mondt te Desteldonk uit in het kanaal van Gent naar Terneuzen. Er werden 

onder andere vis bestandsopnam es uitgevoerd te Mendonk aan de J. Kennedybrug en aan de 

koeltoren van de Elektrabel te Rodenhuize, Desteldonk. Te Mendonk werden 3 vissoorten 

aangetroffen nl. paling, giebel en blankvoorn. Te Desteldonk werden pos en paling gevangen. 

Over het ganse traject (13 staalnameplaatsen) werden 12 vissoorten aangetroffen in relatief kleine 

densiteiten (paling, brasem, kolblei, giebel, karper, vetje, blankvoorn, rietvoorn, zeelt, 3D 

stekelbaars, pos, baars). Uit het onderzoek werd geconcludeerd dat de visstand weinig divers en 

weinig dens was en hoofdzakelijk bestond uit resistente soorten (Van Thuyne et al., 1996). 

Het Kanaal van Gent naar Oostende 

Een document van 1919 vermeldt de aanwezigheid van brasem, baars en snoek (Anoniem, 1919). 

In september 1998 werden door het Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer visbestandsopnames 

uitgevoerd op Kanaal Gent naar Oostende. Er werd o.a. gevist te Schipdonk en Vlinderhoute. Te 

Schipdonk werden 6 vissoorten gevangen (karper, rietvoorn, blei, blankvoorn, giebel en zeelt) en 

in Vinderboute werden 5 vissoorten teruggevonden (blauwbandgrondel, blankvoorn, giebel, 

rietvoorn en zeelt). Gedurende het ganse traject werden er 17 vissoorten gevangen (paling, giebel, 

karper, blankvoorn, kolblei, baars, bot, 3D-stekelbaars, dunlipharder, snoekbaars, rietvoorn, 

zeelt, brasem, 1 GD-stekelbaars, bermpje, snoek, blauwbandgrondel (Van Thuyne et al. , 1996). 

De Leie 

Rousseau (1915) vermeldt de aanwezigheid van de zeeprik in de Leie. Rond de eeuwwisseling 

werd ook kwabaal in de Leie aangetroffen (Maes, 1898). Stroomafwaarts van Astene wordt het 

voorkomen gemeld van blankvoorn, brasem, karper, baars en snoek. Stroomopwaarts van Astene 

echter blijkt de Leie rond 1924 al dood (An, 1924). Algemeen wordt echter aangenomen dat er al 

sedert enkele decennia geen visleven meer mogelijk is op de Leie. 

In 1996 werden op de Leie 23 plaatsen bemonsterd en slechts op 2 plaatsen werd vis 

aangetroffen. In Deinze werden ter hoogte van de Oude Leiearm 9 vissoorten gevangen (nl. 

blankvoorn, giebel, vetje, karper, paling, rietvoorn, brasem, kolblei en snoekbaars). Dit is te 

verklaren door het feit dat hier water van een goede biologische kwaliteit van de Leiearm 

doorheen de afgesloten kleppen in de Leie sijpelt. Zo wordt een plaatselijk biotoop gecreëerd 

waar vissen kunnen overleven. In Menen stroomafwaarts van de sluis, waar het water een hoger 

zuulstofgehalte heeft werd paling, blankvoorn, giebel driedoornige stekelbaars aangetroffen. Met 
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uitzondering van deze 2 plaatsen wordt de Leie als 'dood viswater' beoordeeld omwille van de 

slechte waterkwaliteit. Het visbestand in zijbeken van de leieis tevens zeer laag (Van Thuyne et 

al., I996). 

4. MATERIAAL EN METHODE 

De visbestandsopnames werden uitgevoerd met behulp van elektrovisserij vanop een booten/of 

fuikvisserij . Het toepassen van meerdere bemonsteringsmetboden geeft immers een beter 

kwalitatief beeld van de samenstelling en diversiteit van het vis bestand. 

Elektrovisserij 

Vanopeen boot werden 8 oeverstroken van 500 mafgevist (250 mop de linkeroever en 250 mop 

de rechteroever). Het gebruikte toestel was van het type Deka 7000. Er werd bemonsterd met I 

elektrode. 

De vangstresultaten worden per soort omgerekend als aantal/I 00 m oeverlengte of gewicht/I 00 m 

oeverlengte. 

Fuikvisserij 

Er werd geopteerd voor het gebruik van schietfuiken (dubbele fuiken met een tussenvleugel) met 

de volgende afmetingen: hoogte van de eerste hoepel, 1 m; fuiklengte 6.4 m, een tussenvleugel 

van 9.6 men een maaswijdte van I cm (zie figuur 1). De praktijk leert ons dat schietfuiken het 

beste resultaat leveren op de in het algemeen moeilijk te bemonsteren kanalen. Op kanalen is 

golfslag, afkomstig van de scheepvaart, immers niet gering wat een grote impact kan hebben op 

de geplaatste fuiken. De fuiken werden evenwijdig op de oever geplaatst en bleven gedurende 1 

of 2 dagen in het water. De vangstgegevens worden per soort omgerekend als aantal/24 uur 

bemonstering of gewicht/24 uur bemonstering. 

Een eerste reeks visbestandsopnames werd uitgevoerd in het voorjaar (periode 1 ). Gedurende 

twee dagen werd er met 2 ploegen gewerkt. Op 17 juni 1998 werd er op 8 plaatsen elektrisch 

gevist en werden 9 fuiken geplaatst. Op I8 juni I998 werd er op 5 plaatsen elektrisch gevist en 

werden de fuiken leeggehaald. Een tweede reeks visbestandopnames werd uitgevoerd in het 

najaar (periode 2). Er werd gedurende twee dagen met 1 ploeg gewerkt. Op 7 oktober 1998 heeft 

men 9 fuiken geplaatst en twee dagen later, op 9 oktober werden ze leeggehaald. De vissen 

werden individueel op de boot gewogen en gemeten, tevens werden op elke bemonsteringsplaats 

de oevers beschreven en fysicachemische metingen uitgevoerd. 
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Figuur 1: Schietfuiken gebruikt voorafvissing Ringvaart (G. Van Thuyne et. al, 1996) 

Tabel 1 geeft een omschrijving van de staalnameplaatsen. Figuur 2 geeft specifiek de 

staalnameplaatsen in de stuwsluiscomplexen te Evergem (a) en Merelbeke (b). Figuur 3 situeert 

de staalnameplaatsen 

Tabel 1: Situering van de staalnameplaatsen 

Nr Naam waterloop Lambertcoördinaten Gemeente + beschrijving 

X-Y 

I Kanaal Gent-Terneuzen 105,876-199,832 Evergem, ter hoogte van de uitmonding van het Sifferdok 

2 Ringvaart (Noordervak) I 05301-199-304 Evergem, nabij Kanaal Gent-Terneuzen 

3 Ringvaart (Noordervak) 104,571-199,619 Evergerm, onder brug van Industrieweg (R4) 

4 Ringvaart (Noordervak) 103,547-199,294 Evergem, ter hoogte van het kasteel 

5 Ringvaart (Noordervak) 103,372-199,161 Evergem, ter hoogte van Westbeeksluis 

6 Ringvaart (stuwsluizencomplex) I 0 I ,286-198,058 Evergem, in stuwarm aan de kant van Kanaal Gent-Terneuzen 

7 Ringvaart (stuwsluizencomplex) 101 ,087-197,987 Evergem, in stuwarm aan de kant van Kanaal Gent-Terneuzen 

8 Ringvaart (stuwsluizencomplex) 101 ,182-198,020 Evergem, in dode arm, aan de kant van Kanaal Gent-Terneuzen 

9 Ringvaart (stuwsluizencomplex) 100,494-197,788 Evergem, in stuwarm aan de kant van Kanaal Gent-Oostende 

10 Ringvaart (stuwsluizencomplex) I 00,734-197,863 Evergem, in dode arm, aan de kant van Kanaal Gent-Oostende 

11 Ringvaart (stuwsluizencomplex) 100,332-197,714 Evergem onder brug van Brugse Steenweg (N9) 

12 Kanaal Gent-Oostende I 00,054-197,830 Vinderhaute ter hoogte van bemalingsstation op de Kale 

13 Ringvaart (Westervak) 100,158-195,917 Vinderhoute, onder Beekstraatbrug 

14 Ringvaart (Westervak) 100,166-195,726 Vinderhoute, iets verder ten zuiden van Beekstraatbrug 

15 Ringvaart (Westervak) 100,983-194,100 Drongen, iets ten noorden van de Drongenbrug 

16 Ringvaart (Westervak) 101 ,647-192,636 Afsnee, onder spoorwegbrug 

17 Leie 101 ,929-191 ,806 Afsnee, onder brug van de Buitenring Drongen 

18 Leie 101,854-191 ,462 Afsnee, kromme Leie 

19 Ringvaart (Westervak) 103,339-190,612 St. Denijs-Westrem, onder Maaltebrug 

20 Ringvaart (Westervak) 105,384-189,388 Zwijnaarde, onder brug van de Ottergemse steenweg 

21 Ringvaart (Westervak) 105,712-189,222 Zwijnaarde, ten zuiden van de uitmonding van de Boven-Schelde 

22 Ringvaart (stuwsluizencomplex) I 06,496-188,849 Merelbeke, stuwgeul aan de kant van de uitmonding van de tijarm 
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Figuur 3: Staalnameplaatsen van visbestandsopnames op de Ringvaart 
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Tabel 2 geeft een specificatie van de uitgevoerde afvissingen met de vermelding van de 

bevissingsmethode, de datum en de beviste afstand of tijd en eventuele opmerkingen. 

Tabel 2: Specificaties van de uitgevoerde afvissingen 

Plaats Datum Beviste afstand of tijd Bevissingsmetbode Opmerkingen 

I 18/06/98 I dag schietfuik 

2 17/06/98 500m elektrovisserij 

3 9110/98 2 dagen schietfuik 

4 9110/98 2 dagen schietfuik 

5 17/06/98 500m elektrovisserij 

6 9110/98 2 dagen schietfuik 

7 18/06/98 I dag schietfuik fuik losgeslagen 

8 17/06/98 500m elektrovisserij 

18/06/98 I dag schietfuik 

9 17/06/98 500m elektrovisserij 

18/06/98 I dag schietfuik 

10 17/06/98 500m elektrovisserij 

18/06/98 I dag schietfuik 

11 17/06/98 500 m elektrovisserij 

12 9110/98 2 dagen schietfuik 

13 17/06/98 500 m elektrovisserij 

9110/98 2 dagen schietfuik fuik gestolen 

14 18/06/98 I dag schietfuik fuik gedraaid 

15 17/06/98 500 m elektrovisserij 

16 18/06/98 I dag schietfuik fuik losgeslagen 

18/06/98 500m elektrovisserij 

9110/98 2 dagen schietfuik 

17 18/06/98 500m elektrovisserij 

18 18/06/98 500m elektrovisserij 

19 18/06/98 500m elektrovisserij 

18/06/98 I dag schietfuik 

9110/98 2 dagen schietfuik 

20 18/06/98 I dag schietfuik 

9110/98 2 dagen schietfuik 

21 18/06/98 500 m elektrovisserij 

22 9/10/98 2 dagen schietfuik 
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5. RESULTATEN 

5.1 Oeverbeschrijving en fysicachemisch onderzoek 

De onderstaande tabel 3 geeft de resultaten van de fysicochemische metingen op een aantal 

plaatsen tijdens periode 1 (17-18 juni 1998) evenals een beschrijving van de oevers. 

Tabel 3: Fysicachemische metingen (pH, zuurstofconcentratie (02 in mg/1), temperatuur (Tin °C) en conductiviteit 

(in pS/cm)) op een aantal plaatsen tijdens periode 1 en oeverbeschrijvingen 

Nr pH Üz (mg/1) T(OC) Cond (JLS/cm) Oeverbeschrijving 

I 

2 7,53 17,5 1130 LO gebetonneerd, RO breuksteen, steile taluds 

3 gebetonneerd, matig taluds 

4 gebetonneerd, matig talud 

5 7,53 17,5 1013 gebetonneerd met steil talud 

6 gietasfaltpenetratie van breuksteenbestorting met steil 

talud 

7 

8 1,25 gietasfaltpenetratie van breuksteenbestorting met steil 

talud en waterplanten 

9 7,51 2,22 17,5 1035 LO gebetonneerd, RO stortsteen, steil taluds 

10 7,47 1,25 17,6 907 gietasfaltpenetratie van breuksteenbestorting met steil 

talud 

11 7,53 2,1 17,6 985 gebetonneerd met steil talud 

12 breuksteen met flauw talud 

13 7,47 2,15 17,5 990 gebetonneerd met steil talud 

14 

15 7,49 2,48 18 980 houten damwanden 

16 7,51 2,98 17,5 923 betonnen damwanden met breuksteen en steil talud 

17 6,05 2,6 17,6 922 houten paalljes 

18 7,43 2,9 18 922 natuurlijk met gras en struiken en steil talud 

19 5,62 3,75 18 999 betonnen damwanden met steil talud 

20 betonnen damwanden met steile talud 

21 7,43 1,93 18,9 802 betonnen damwanden 

22 gebetonneerd met matig talud 

De oevers zijn over de gehele Ringvaart kunstmatig verstevigd met betonnen damwanden, 

breuksteen of gietasfaltpenetratie van breuksteenbestorting. De taluds zijn in de meeste gevallen 
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steil. Er is praktisch geen oever- of watervegetatie wat naast de golfslagdynamiek, een gebrek aan 

paaimogelijkheden met zich meebrengt. Het zuurstofgehalte is op alle plaatsen erg laag en 

voldoet in geen geval aan de basiskwaliteitnorm voor zuurstof (5 mg) (VMM, 1997). Wat de 

zuurtegraad betreft voldoen 2 staalnameplaatsen (17 en 19) niet àan de basiskwaliteitsnorm (6.5~ 

pH ~8.5) (VMM, 1997). De conductiviteit overschrijdt op 3 staalnameplaatsen (2,5 en 9) de 

basiskwaliteitsnorm (<lOOOJ.Ls/cm) (VMM,1997). De temperatuur voldoet aan de 

basiskwaliteitsnorm. Uit de gegevens van de VMM ( 1997) en de opgemeten fysicochemische 

gegevens uit de onderhavige studie kunnen we besluiten dat de basiswaterkwaliteitsnormen op de 

Ringvaart regelmatig worden overschreden en onvoldoende zijn om stabiele en evenwichtige 
vispopulaties toe te laten. 

5. 2 De resultaten van de visbestandsopnames 

In het voorjaar werden er in totaal 1475 vissen gevangen, met een biomassa van 33962.7 g. In het 

najaar werden 403 vissen gevangen, met een biomassa van 30995.8 g. In totaal werden 1878 

vissen bemonsterd met een totale biomassa van 64958.5 g. We bemerken duidelijk dat er in het 

voorjaar kleinere vissen bemonsterd zijn. Dit kan verklaard worden door het feit dat in het 

voorjaar zowel elektrisch bemonsterd werd als met schietfuiken en in het najaar enkel met 

schietfuiken. Met elektrovisserij worden specifiek de oeverzones bemonsterd waarin juveniele en 

dus kleinere vissen zich gedurende de eerste levensstadia ophouden. Kleinere vissoorten worden 

ook frequenter gevangen door elektrovisserij aangezien zij doorheen de mazen van de fuiken 

kunnen ontsnappen. Zo bemerken we de meeste driedoornige stekelbaarzen en alle tiendoornige 

stekelbaarzen inderdaad gevangen werden met behulp van elektrovisserij. Wanneer we de 

gemiddelde lengte van blankvoorns, gevangen met behulp van elektrovisserij (9.5 cm) 

vergelijken met de gemiddelde lengte van de blankvoorns, gevangen met behulp van fuikvisserij 

(11.1 cm) dan bemerken we tevens een groter gemiddelde lengte van de blankvoorns gevangen 

met behulp van fuikvisserij. 

Tabel4 geeft een overzicht weer van de vissoorten op de Ringvaart en het totaal aantal soorten op 

de verschillende staalnamepunten. Figuur 4 illustreert enkel het aantal soorten aangetroffen op 

elke staalnameplaats. 
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Tabel 4: Overzicht van de aangetroffen vissoorten en het totaal aantal soorten (N) op de verschillende 

staalnamepunten (pa=paling; br=brasem; gi=giebel; ko=kolblei; bl=blauwband; ka=karper; ve=vetje; wi=winde; 

bv=blankvoor; rv=rietvoorn; ze=zeelt; 1 Od=tiendoornige stekelbaars; 3d= driedoornige stekelbaars; ba=baars; 

sb =snoekbaars). 

!plaats lp a br lgi ka 
1 x x x x 
2 x 
... x x x .) 

4 x x x 
5 

6 x x x 
7 

8 x x x x 
9 x x 
10 x x 
11 
12 x x 
13 
14 
15 

16 x x x 
17 
18 
19 x x 
20 x x 
21 
22 x x x x 
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jij 4 - 4 c 
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fa 
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x x x 
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x x x x x 

x x x x x x x x 
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Figuur 4: Aantal soorten gevangen op elke staalnameplaats in het voor- en najaar 
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Over het ganse traject werden 15 vissoorten aangetroffen (paling, giebel, brasem, karper, 

blauwband, kolblei, baars, snoekbaars, driedoornige stekelbaars, tiendoornige stekelbaars, 

rietvoorn, blankvoorn, vetje, winde, zeelt) (tabel 4 , figuur 4). De systematische indeling en 

soortbespreking vindt men in 5.3. De visstand bestaat voomarnelijk uit resistente vissoorten. 

Geen enkele gevangen vissoort is opgenomen in de lijst van de door de visserijwetgeving 

beschermde vissoorten. Vetje daarentegen is wel opgenomen als beschermde vissoort in de 

Conventie van Bern (1989) en werd gevangen te Evergem in het stuwsluiscomplex op 

staalnameplaats 8 (8 individuen) en 9 (2 individuen). De aanwezigheid van hoofdzakelijk 

resistente vissoorten is hoogstwaarschijnlijk te wijten aan de matige waterkwaliteit en een slechte 

biologische kwaliteit (BBI). Het opgemeten zuurstofgehalte is over het ganse traject laag en ligt 

tussen 1 en 3 mg/1 (tabel 3). De oevers zijn over de gehele lengte van het kanaal verstevigd met 

breuksteen en betonnen damwanden en de taluds zijn vrij steil waardoor er gebrek is aan schuil

en paaiplaatsen (tabel 3). 

De grootste soortendiversiteit treffen we aan op staalnameplaats 8 (12 vissoorten) (tabel 3, figuur 

4). Deze staalnameplaats is gelegen op een dode arm behorende tot het stuwsluiscomplex te 

Evergem. Een combinatie van: de ondiepe bedding waardoor afvissen gemakkelijker wordt, 

plantenrijke oevers en de afwezigheid van scheepvaart (Linfield, 1985), kunnen deze 

soortendiversiteit verklaren. In het stuwsluiscomplex te Merelbeke werd tevens een diversiteit 

van 9 vissoorten waargenomen in de stuwarm. 

De roofvisstand bestaat uit snoekbaars en baars. Geen enkele snoek werd aangetroffen 

waarschijnlijk door de afwezigheid van onderwatervegetatie. Dit is het gevolg van de vrij hoge 

troebelheid eigen aan eutrofe waters. 

De aanwezigheid van de Amerikaanse rivierkreeft (Orconectes limosus) (staalnameplaats 12) en 

de Chinese wolhandkrab (Eriocheir sinensis) (staalnameplaats 19 en 22) werd aangetoond. 

De visbestandsopnames op de staalnameplaatsen 17 en 18 in de Leie leverden niets op, wat in 

vergelijking met de visbestandgegevens van 1996 niet abnormaal is aangezien de Leie als 'dood 

viswater' wordt beschouwd omwille van de slechte waterkwaliteit. 

Op het Kanaal Gent-Terneuzen werd er 1 schietfuik geplaatst (staalnameplaats 1). Er werd een 

hoge biomassa gevangen maar er werden slechts 4 soorten aangetroffen namelijk: paling, brasem, 

giebel en karper (tabel 4, figuur 4). In 1996 heeft het Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer 

visbestandsopnames uitgevoerd op de Moervaart, een waterloop die uitmondt in het Kanaal Gent

Terneuzen. Over het ganse traject werden 12 vissoorten gevangen (zie pagina11). 
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Op het Kanaal Gent-Oostende, staalnameplaats 12 te Vlinderhaute werden 6 vissoorten gevangen 

namelijk giebel, karper, blauwbandgrondel, blankvoorn, rietvoorn en zeelt (tabel 4, figuur 4). 

Door het Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer werden in september 1998 visbestandopnames 

uitgevoerd op het Kanaal Gent-Oostende en in Vlinderhaute werden dezelfde vissoorten 

gevangen behalve zeelt. Over het ganse kanaal werden niet minder dan 16 vissoorten gevangen. 

In Tabel 5 vindt men de morfometrische specificaties (de gemiddelde lengten en gewichten, 

minima en maxima) terug van de gemeten en gewogen vissoorten op elke staalnameplaats en 

tabel 6 geeft de effectieve vangst per soort en per staalnameplaats weer uitgedrukt in g/1 OOm of 

g/24 uur. 

Figuur 5 geeft de visbiomassa weer in g/24 uur en het aantal vissoorten gevangen op elke 

staalnameplaats door middel van fuikvisserij in het voorjaar. Figuur 6 geeft hetzelfde weer met de 

elektrovisserijgegevens van het voorjaar. De biomassa wordt uitgedrukt in gil OOm. Figuur 7 

illustreert hetzelfde als figuur 5 maar met de fuikvisserijgegevens van het najaar. 

Uit fuikgegevens in figuur 5 en 6 stellen we in het voorjaar de grootste biomassapiek van 14627 

g/24uur op plaats 1 (in het kanaal van Gent naar Terneuzen) vast. Opmerkelijk is dat deze 

biomassa slechts bestaat uit 4 vissoorten (paling, karper, brasem en giebel). In het voorjaar op 

plaats 8, een dode arm in het stuwsluiscomplex te Evergem bedraagt de biomassa 5909 g/24uur. 

In het najaar werd er een biomassa gevangen van 8411 g/24uur in de stuwarm van het 

stuwsluiscomplex te Merelbeke. Op de andere plaatsen in het najaar is de bemonsterde biomassa 

veel lager. Op de overeenkomstige plaatsen 16, 19 en 20, allen gelegen in het Westervak van de 

Ringvaart, is de biomassa laag. Dit zou kunnen samenhangen met de slechte waterkwaliteit en het 

lage visbestand van de Leie. Op sommige plaatsen werden met de schietfuiken geen vissen 

gevangen, de oorzaak is misschien niet zozeer de afwezigheid van vis maar de moeilijkheid om in 

bevaarde waterlopen fuiken te plaatsen. Door de golfwerking werden de fuiken losgeslagen of 

gedraaid. Een andere fuik was gestolen (tabel 2). Met behulp van elektrovisserij werd in het 

voorjaar op plaats 9 de hoogste biomassa (1500g/100m) gevist (figuur 7). Ook de 

soortendiversiteit was hier het hoogste (9 soorten). Elektrovisserij was in de meeste gevallen 

moeilijk uit te voeren op de Ringvaart. Meestal waren de oevers direct heel diep zodat elektrisch 

vissen bijna onmogelijk was, in deze gevallen werd er dan ook zelden of niets gevangen. Dit was 

het geval op de staalnameplaatsen 5, 11 , 13, 15, 16, 19 en 21. 

19 



Tabe15: Monometrische specificaties van de gemeten en gewogen vissoorten op elke staalnameplaats. 



Tabel5: Monometrische specificaties van de gemeten en gewogen vissoorten op elke staalnameplaats. 



Tabel 6: Effectieve vangst per soort en per staalnameplaats uitgedrukt in OI I OOm en NI I OOm (G=gewicht, N=aantal, METH=methode, PER=periode (/=voorjaar, 
2=najaar)). 

Nr. METH-PER PA BR GI KA DL KO VE WI BV RV ZE IOD 3D BA SB TOT 
I fuik-I Gl24 u 3015,1 308 1678,8 9625,5 14627 

Nl24 u 15 2 11 7 35 

2 elektrisch-I GIIOO m 418,4 3,68 3,84 212,9 

NI 100 m 0,4 1,2 1,2 1,4 

3 fuik-2 Gl24 u 27,5 120,2 384,7 5,5 5,45 4,1 18,5 3,9 569,9 

Nl24 u 0,5 2 1,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 6,5 

4 fuik-2 Gl24 u 25,4 68,1 1420,3 46,5 111 ,2 24,5 32,3 1728,5 

Nl24 u I I 6,5 2 0,5 0,5 I 12,5 

5 elektrisch-I GIIOO m 0,2 0,1 

NI 100 m 0,8 0,4 

6 fuik-2 Gl24 u 2,5 1291 ,2 526,2 54,6 22,4 543,7 8,35 1,65 2450,9 

Nl24 u 0,5 6 2 2 I 17 0,5 1,5 30,5 

7 fuik-I Gl24 u 0 

Nl24 u 0 

8 fuik-I Gl24 u 1232,9 5,3 2467,1 747,5 7,9 153,9 1163,1 38 5,9 78,6 5909 

Nl24 u 7 I 42 6 2 16 77 4 I 5 161 

elektrisch-I GIJOOm 552 13,4 5,8 2,2 6,2 289,8 

NI 100 m 1,2 20,4 1,2 0,8 28 25,8 

9 fuik-I Gl24 u 134,2 134,2 

Nl24 u I I 

elektrisch-I GllOO m 569,4 87,3 1,2 211 ,4 1,56 2049 96,3 1,8 5,2 1511 ,6 

NI 100 m 25,6 1,2 0,4 28,8 0,8 293 ,2 24,4 1,2 3,2 189,4 

10 fuik-I Gl24 u 11 ,2 65,5 1,9 36,6 19,4 51 ,7 186,3 

Nl24 u I I I I 2 I 7 

elektrisch-I G/100 m 95 55,9 75,4 

NI 100 m 0,4 0,4 0,4 

11 elektrisch-I G/100 m 24,2 12,08 

NI 100 m 0,4 0,2 

12 fuik-2 Gl24 u 201,7 638,5 3,1 130,2 92,6 18,6 2169,6 

Nl24 u 2 5_2__0~ __ L__ 7 5 0,5 20,5 
-

PA=pa/ing, BR=brasem, GI=giebel, KA =karper, BL=blauwband, KO=kolblei, VE=velje, Wl=winde, BV=blankvoorn, RV=rietvoorn, ZE=zeelt, /OD=tiendoornige stekelbaars, 3D= driedoornige stekelbaars, 
BA =baars, SB=snoekbaars 



Tabe/6: Effectieve vangst per soort en per staalnameplaats uitgedrukt in GIJOOm en NI/OOm (G=gewicht, N=aantal, METH=methode, PER=periode (/=voorjaar, 
2=najaar)). 

Nr. METH-PER PA BR GI KA BL KO VE WI BV RV ZE IOD JD BA SB TOT 

13 elektrisch-I G/100 m 146,4 73,2 

N/100 m 0,4 0,2 

fuik-2 G/24 u 0 

N/24 u 0 

14 fuik-I G/24 u 0 

N/24 u 0 

15 elektrisch-I G/100 m 0 

N/100 m 0 

16 elektrisch-I G/100 m 0 
N/100 m 0 

fuik-I G/24 u 0 

N/24 u 0 

fuik-2 G/24 u 18,5 14,5 129,6 14,2 89,8 57,7 324,4 

N/24 u 0,5 0,5 I 0,5 2 1,5 6 

17 elektrisch-I G/100 m 0 

N/100 m 0 

18 elektrisch-I G/100 m 0 

N/100 m 0 
' 

19 elektrisch-I G/100 m 2,72 0,7 1,72 

N/100 m 0,4 0,4 0,4 

fuik-I G/24 u 131 ,2 127,7 59,1 9,5 939,4 297,1 1578,5 

N/24 u 4 2 16 I 100 33 157 

fuik-2 G/24 u 145,5 2,6 10,4 137,3 169,8 465,8 

N/24 u 3,5 0,5 0,5 6,5 7,5 18,5 

20 fuik-I G/24 u 414,7 102,2 70,9 32,1 28,5 648,4 

N/24 u 4 I 11 5 2 23 

fuik-2 G/24 u 430,8 6,5 25,5 462,8 

N/24 u 6 0,5 1,5 8 

21 elektrisch-I G/100 m 3,4 1,7 

N/100 m 0,4 0,2 

22 fuik-2 G/24 u 190 29 854,8 6671 ,4 31 ,8 86,6 189,5 134,1 223,7 8411 

N/24 u I 0,5 13 33 4,5 4 24 5,5 13 ,5 99 

PA =paling, BR=brasem, Gl=giebel, KA =karper. BL=blauwband, KO=kolblei, VE=vetje, WJ=winde, BV=blankvoorn, RV=rietvoorn, ZE=zeelt, IOD=tiendoornige stekelbaars, 3D= driedoornige stekelbaars, 
BA =baars, SB=snoekbaars 
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Figuur 5: Fuik\ isserijgegevens van het voorj aar: visbiomassa in g/24 uur (balkjes) en soortenaantal (-•-; per 

staalnameplaats. Figuur 6: Fuikvisserijgegevens van het najaar: visbiomassa in gl2-l uur (balf..jes) en 

soortenaantal (-._1 per staalnameplaats. Figuur 7: Elektrovisserijgegevens van het voorjaar: visbiomassa in 

gi J OOm (balkjes) en soortenaantai(- ._J per staalname plaats. 
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5. 3 Bespreking van de vissoorten aangetroffen in de Ringvaart 
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Figuur 8: Aantal individuen gevangen per vissoort in het voor-en najaar (pa=paling; br=brasem; gi=giebel; 

ko=kolblei; bl=blauwbandgrondel; ka=karper; ve=vetje; wi=winde; bv=blank:voorn; rv=rietvoorn; ze=zeelt; 

JOd=tiendoornige stekelbaars; 3d= driedoornige stekelbaars; ba=baars; sb =snoekbaars) 

Tabel 7: Klassijicatie van de bemonsterde vissoorten 

O RDE FAJ'\IULIE SOORT NEDERLANDSE NAAM 

Anguillifonnes Anguillidae Anguillaanguilla paling 

Cyprinifonnes Cyprinidae A bramis brama brasem 

8/icca bjoerkna kolblei 

Car<ISSius auralus gibelio giebel 

Cyprinus carpio karper 

Leucaspius delineallls vetje 

Leuciscus idus winde 

Pseudorasbom parva blauwbandgrondel 

Ruli/usmti/us blankvoorn 

Scardinius erythrophthalmus rietvoorn 

Tincatinca zeelt 

Gasterosteifonnes Gasterosteidae Gasterosleus aculeatus driedoornige stekelbaars 

Pungitius p rmgitius tiendoornige stekelbaars · 

Percifonnes Percidae Percajluviatilis baars 

Srizostedionlrrcioperca snoekbaars 
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De bespreking van de verschillende vissoorten die werden aangetroffen in de Ringvaart bestaat 

uit een alinea met algemene informatie met betrekking tot de oorsprong en habitatverreisten van 

de vissoorten, vervolgens wordt de verspreiding ervan in Europese en Belgische wateren 

besproken. De informatie inzake habitatverreisten en verspreiding werd verstrekt uit de volgende 

publicaties: Vandelannoote et al., 1998;. Nijssen en De Groot, 1987; Gilson, 1994; Denayer, 
1995; Denayer, 1998. 

In een voorlaatste puntje zal worden ingegaan op de verspreiding van de vissoort in de Ringvaart 

en tenslotte wordt de lengte-frequentiedistributie van de vissoorten besproken die het grootste 

aandeel vormen in het visbestand van de Ringvaart in het najaar teneinde een beeld te vormen van 

de jaarklasseverdeling van de populaties. Hieruit kan men afleiden of de populatie natuurlijk is en 

ze zich zelfstandig kan handhaven. Bij de interpretatie van deze tabellen moet men rekening 

houden met het feit dat in het najaar enkel met fuiken is gevist. Vissen kleiner dan de gebruikte 

maaswijdte konden hierdoor niet worden bemonsterd. Een normale lengte-frequentie distributie 

bestaat uit een groot aantal kleine vissen, een minder groot aantal grotere vissen en een klein 
aantal geslachtsrijpe vissen. 

Anguillidae (palingen) 

paling. Anguillaanguilla (Linnaeus. 1758) 

- Paling is een inheemse vissoort en leeft voornamelijk in zoet en brak water. Volwassen 

exemplaren trekken in het najaar naar de Sargasso Zee om zich voort te planten (katadroom). 

Gedurende deze tocht van enkele maanden voeden zij zich niet. De leptocephaluslarven drijven 

mee met de Golfstroom en bereiken zo de Europese kust. Gedurende deze passieve migratie 

veranderen de larven geleidelijk in de palingvormige, maar nog steeds transparante glasaaltjes. 

De glasaaltjes trekken de stroommondingen in, pigmenteren en migreren verder tot in de kleinste 

beekjes. Na een verblijfvan minstens 8 jaar wanneer de wijfjes een lengte van 50-100 cm bereikt 

hebben en de mannetjes een lengte van 30-50 cm, ondergaan de geslachtsrijpe palingen 

aanpassingen die van belang zijn voor de trek naar zee: de gele buik wordt zilverachtig, de rug 
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donker, de bek wordt spitser en de ogen groter. In dit stadium spreekt men van schieraal. Palingen 

zijn vrij goed bestand tegen watervervuiling. Ze jagen vooral 's nachts en voeden zich met vis, 

aas, insectenlarven, slakken, mossels, amfibieën, kreeftachtigen en wormen. Gedurende de dag 

vindt men ze ingegraven in de modder. Door de verregaande graad van vervuiling en een gebrek 

aan migratiemogelijkheden gaat de natuurlijke recrutering van de paling sterk achteruit en daalt 
het aantal glasaaltjes jaar na jaar. 

-De paling is verspreid doorheen geheel Europa met uitzondering van het meest oostelijke deel. 

In Vlaanderen en Wallonië wordt de paling algemeen aangetroffen in het gehele Maasbekken. De 

migratiemogelijkheden en de redelijke waterkwaliteit maken dit mogelijk. In de Schelde worden 

steeds meer glasaaltjes gevangen. Door de jaarlijkse uitzettingen is de stand echter goed in het 

Netebekken. Glasaal trekt ook te Nieuwpoort de IJzer op. De aantallen zijn nog teleurstellend. 

- Op de Ringvaart werd hij aangetroffen op 4 plaatsen (pl. 3, 8, 16, 22). Op het Kanaal Gent

Terneuzen (pl.l) werden 15 palingen aangetroffen. Het Kanaal Gent-Terneuzen staat in open 

verbinding met pl. 8 (dode arm in stuwsluiscomplex te Evergem) op de Ringvaart. Op pl. 8 

werden dan ook 7 palingen waargenomen. Op de drie andere plaatsen waar paling gevangen is 

werden er telkens slechts 1 of 2 exemplaren aangetroffen. We bemerken dus duidelijk een 

afnemende gradiënt in de densiteit van paling in de Ringvaart gaande van het Kanaal Gent naar 

Terneuzen naar het stuwsluiscomplex te Merelbeke. 

Cyprinidae (karpers) 

blankvoorn. Rutilus rutilus (Linnaeus. 1758) 
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Figuur 9: Lengte-frequentiedistributie van de blankvoorn in de Ringvaart in het najaar 
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- De blankvoorn is een inheemse vissoort Hij leeft in scholen en vertoont zowel beperkte lokale 

migraties als migraties tussen hoofdstroom en zijwateren en dit over verscheidene kilometers. Hij 

verkiest stilstaand of traagstromend water (brasemzone) en is vrij resistent tegen 

waterverontreiniging en structurele degradatie van het milieu. De blankvoorn paait van april tot 

juni in ondiep water met dicht plantengroei. Hij is weinig selektief bij zijn voekselkeuze: 

aanvankelijk verkiest hij zoöplankton en benthos maar naarmate hij ouder wordt consumeert hij 

meer planten (voornamelijk draadalgen). 

- Hij komt zeer algemeen voor ten noorden van de Alpen, deels ten gevolge van de veelvuldige 

uitzettingen als sportvis, of als voedsel voor roofvissen (baars, snoekbaars, snoek en meerval). Hij 

komt zowel in Vlaanderen als in Wallonië algemeen voor en ontbreekt enkel in te sterk vervuilde 

of te kleine waters. In onze grote rivieren is hij de soort met de hoogste biomassa. Hierbij moet 

echter opgemerkt worden dat deze vissoort, ondanks zijn hoge weerstandsvermogen tegen 

watervervuiling en zijn lage habitateisen, de laatste jaren sterk achteruitgegaan is. Momenteel 

worden op vele plaatsen de populaties enkel in stand gehouden door uitzetting van pootvis eerder 

dan door natuurlijke recrutering. 

- Blankvoorn vormt het grootste aandeel in de visstand van de Ringvaart en werd dan ook op 13 

staalnameplaatsen gevangen. In totaal werden er 416 blankvoorns gevangen (figuur 9). 

- De lengte- frequentiedistributie vertoont een maximum bij een 7 cm. Natuurlijke recrutering 

blijkt uit het relatief groot aantal kleine individuen. (tussen 5 en 12 cm). Geslachtsrijpe 

blankvoorns(> 15 cm) werden veel minder frequent gevangen. We kunnen besluiten dat figuur 9 

overeenkomt met een lengte-frequentietabel voor een populatie die zich zelfstandig kan 

handhaven. 

blauwband~ondel. Pseudorasbora parva (Schlegel. 1842) 

- De blauwbandgrondel is een uitheemse vissoort. Hij verkiest traagstromend of stilstaand water 

maar komt ook voor in stromende wateren. Zijn voedselvoorkeur gaat uit naar ongewervelde 

bodemdieren, algen en plankton. Na een jaar is de vissoort reeds geslachtsrijp. De eitjes worden 

in verschillende periodes afgelegd. 
- In 1960 werd vanuit China deze vissoort accidenteel ingvoerd in Roemenië. Via het 

stroomgebied van de Donau bereikte hij de Rijn, Rhöne en Maas. In 1992 werd hij voor het eerst 

in Vlaanderen gesignaleerd. Op een vijftal jaar tijd heeft hij zich over de meeste stroombekkens 

van Vlaanderen verspreid. 
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- Deze exoot werd op 7 staalnameplaatsen gevangen in de Ringvaart. In totaal werden 42 

individuen bemonsterd. Hij werd gevangen vanaf staalnameplaats 8 in Evergem tot en met 

staalnameplaats 22 in Merelbeke. In het Noordervak was hij dus afwezig in onze staalnames. Bij 

het visbestandsonderzoek van de Moervaart (Van Thuyne, 1996) blijkt hij hier eveneens afwezig 

te zijn. 

brasem. Abramis brama Q.-innaeus. 1758) 

- Brasem komt vooral voor in diepere vijvers en meren en in traagstromende en warmere 

rivierdelen (brasernzone). Hij voert regionale migraties (stroomop- of afwaarts) en interne of 

lokale migraties (naar oeverzone, zij-wateren) uit. Hij voedt zich met wormen, slakjes, 

kreeftachtigen, insectenlarven, zaden en ander plantenmateriaal. Paaien gebeurt tussen mei en 

juli. Hij is bestand tegen tegen vervuiling en prefereert geëutrofieerde wateren met algenbloei. In 

deze wateren verdwijnen de hogere plantensoorten en treedt eveneens een verarming op van het 

aantal vissoorten ten voordele van de brasem (de zgn. "verbraseming" van het water). 

- Brasem kent een wijde verspreiding in bijna gans Europa. Hij komt algemeen voor in 

Vlaanderen. Hij komt meer voor in kanalen en stilstaande wateren dan in stromende waterlopen. 

- Hij werd op 7 staalnameplaatsen aangetroffen maar in zeer lage densiteiten. In totaal werden 

slechts 12 brasems gevist. Dit is waarschijnlijk te wijten aan de gebruikte bevissingsmethoden 

(elektrovisserij, fuikvisserij). Brasem vertoeft vooral in de middelste laag van het water en wordt 

hierdoor met fuikvisserij of elektrovisserij minder gevangen. Het gebruik van kieuwnetten en 

sleepnetten is een efficientere methode om brasem te vangen. 

~iebel. Carassius auratus g,ibelio (Bloch. 1782) 

- Giebels komen voor in stilstaande tot traagstromende wateren voorzien van vegetatie en een 

zachte bodem. Ze voeren regionale (stroomop-en stroomafwaarts) en lokale (naar oeverzones en 

zij-waters) migraties uit. In de maanden mei tot juli leggen ze hun eitjes af op planten. Ze 

verdragen lage zuurstofconcentraties en voeden zich met insektenlarven, slakjes, en plantendelen. 

- De giebel is oorspronkelijk afkomstig van Zuidoost- Azië en China. Na de laatste ijstijd heeft 

hij zich uitgebreid over grote delen van Azië en in bijna gans Europa. In Vlaanderen heeft hij een 

zeer ruime verpreiding en komt hij voor in alle grote rivieren. 
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Figuur JO: Lengte-frequentiedistributie van de giebel in de Ringvaart in het najaar 

-Hij is naast blankvoorn de meest dominante vissoort uit onze visbestandsopnames. Er zijn 175 

vissen gevist op 11 staalnameplaatsen. Hij komt frequent voor aangezien het een vis is die lage 

zuurstofconcentraties verdraagt en stilstaande wateren prefereert. 

- De lengte-frequentiedistributie vertoont een maximum bij 19 cm. De eerste jaarklasse werd 

(<7cm) niet gevist. Giebels met een lengte tussen 8 cm en 21 cm cm werden veel gevangen. De 
lengteklasse van 22 tot 31 cm werd minder gevangen. 

karper. Cvvrinus carpio Linnaeus. 1758 
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Figuur 11: Lengte-frequentiedistributie van de karper in de Ringvaart in het najaar 

-Het voorkeursbiotoop van karpers zijn stilstaande en traagstromende waterlopen (brasemzone). 

Ze voeren lokale en regionale migraties uit. Hun voedsel bestaat hoofdzakelijk uit algen, 

waterplanten, detritus, insectenlarven, kleine kreeftachtigen, weekdieren en wormpjes. Ze 

vertroebelen het water bij het zoeken naar voedsel door te wroeten in de bodem. De voortplanting 
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gebeurt in wateren met een temperatuur die meestal hoger is dan de temperatuur in onze 

stromende waterlopen. De wilde boerenkarper paait ook bij lagere temperaturen. 

- Karpers kwamen oorspronkelijk enkel voor in Centraal-Azië. Vanuit China hebben ze zich op 

natuurlijke wijze naar het Westen tot de Donau verspreid. Hun . verspreidingsgebied werd 

uitgebreid door introductie- en kweekpogingen van Romeinen en Middeleeuwse monniken. In 

Vlaanderen komt de karper in de drie stroomgebieden, de meeste kanalen en visvijvers voor. 

- De vertegenwoordiging van de karper in de Ringvaart is sterk uitgesproken. Er werden in totaal 

173 vissen gevangen op 12 plaatsen verspreid over de Ringvaart, kanaal Gent-Oostende en 
Kanaal Gent-Terneuzen. 

-De vangstgegevens tonen een afwezigheid van -1 jaar ofO+ (< 10 cm) en geslachtsrijpe karpers 

(> 40 à 45 cm). Enkel de middenklasse is vertegenwoordigd. 

kolblei. B/icca bjoerkna (Linnaeus. 1758) 

- De kolblei is een inheemse vissoort uit de brasemzone met een voorkeur voor diepe plassen en 

kanalen. Hij vertoont regionale migraties d.w.z. migraties tussen hoofdstroom en zijwateren. Hij 

eet insecten en hun larven, wormen en plantendelen. De eieren worden op planten afgelegd in 

ondiep water van juni tot juli. In tegenstelling tot de brasem is de kolblei echter minder 

bodemgebonden en verkiest hij een goed ontwikkelde vegetatie. 

- Hij is aanwezig vanaf midden-Frankrijk en meer noordwaarts tot het zuiden van Zweden en 

Finland. In België komt de vis bijna uitsluitend voor in traagstromende kanalen, vijvers en 

afgesloten rivierarmen. In stromend water komt de kolblei verpreid voor over gans Vlaanderen. 

- De kolblei komt frequent voor in de Ringvaart. Hij werd opgevist op 9 plaatsen gespreid over de 

Ringvaart. Er werden in totaal 104 individuen gevist. 
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rietvoorn. Scardinius erythrovhthalmus (Linnaeus. 1758) 

- De rietvoorn is een inheemse vissoort die bij voorkeur leeft in traagstromende (brasemzone) of 

stilstaande wateren met een rijke plantengroei. 'Hij is een schoolvis die lokaal migreert van en 

naar de oeverzone oftussen hoofdstroom en zijwateren. Hij voedt zich met algen, hogere planten, 

insectenlarven en andere kleine dierlijke prooien. De voortplanting vindt plaats bij een 

watertemperatuur van 18°C en loopt over een vrij lange periode. Meestal vertoeft hij in ondiep 

water maar in de winter trekt hij zich terug in dieper water. 
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Figuur 12: Lengte-frequentiedistributie van de rietvoorn in de Ringvaart in het najaar 

- De vissoort is in Europa algemeen verspreid tussen de 60e breedtegraad en het noorden van de 

Pyreneeën. In België wordt de rietvoorn in de meeste traagstromende of stilstaande waters 

teruggevonden. Zowel in Vlaanderen als in Wallonië is de densiteit van de rietvoornpopulaties 

echter laag (Vlaanderen) tot zeer laag (Wallonië). De voornaamste factoren voor de achteruitgang 

van de rietvoorn is de vervuiling van de oppervlaktewaters, maar ook het verdwijnen van de 

hogere waterplantenvegetatie en de typische rietvoornbiotopen (Bruylants et al. , 1989). 
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-Er was een hoge aanwezigheid van rietvoorn (116 ex.) in de Ringvaart. Hij werd opgevist op 10 
staalnameplaatsen gespreid over de Ringvaart. 

- De eerstejaarsklasse ( <6cm) en de geslachtsrijpe rietvoorns (> 15cm) zijn respectievelijk niet en 
weinig vertegenwoordigd in onze staalname. 

vetje. Leucaspius delineatus (Heckel. 1843) 

-V etje is een schoolvis die vertoeft in traagstromend of stilstaand plantenrijk water (brasemzone, 

dode riverarmen, moerassen, kanalen). Zijn voeding bestaat hoofdzakelijk uit dierlijk plankton en 

plantaardig materiaal. Het vetje is gevoelig voor waterverontreiniging maar kan toch worden 

aangetroffen op plaatsen met middelmatige waterkwaliteit. 

- Hij komt vooral voor ten oosten van de Rijn en ten westen van de Volga. Hij is afwezig in 

Groot-Brittannië en het grootste deel van Scandinavië. In Vlaanderen werd hij teruggevonden in 

het Demerbekken, de Boven-Schelde, de Zeeschelde, de Leieen de IJzer. 

- Niettegenstaande de matige waterkwaliteit in de Ringvaart werden door middel van 

elektrovisserij 10 vetjes aangetroffen op staalnameplaatsen 8 en 9. Beide staalnameplaatsen zijn 

rustig gelegen in de dode armen behorende tot het stuwsluiscomplex te Evergem. Het is een 

beschermde vissoort volgens de Conventie van Bern (1989). 

winde. Leuciscus idus (Linnaeus. 1758) 

-De winde verkiest langzaam stromende of stilstaande wateren. Hij is een migrerende vissoort 

die in de lente belangrijke stroomopwaartse migraties onderneemt om zijn eitjes in ondiepe 

wateren afte zetten. Bij deze paaitrek kunnen belangrijke afstanden overbrugd worden. Het eerste 

levensjaar blijven de juvenielen in de kleinere, stroomopwaarts gelegen wateren om er in de loop 

van het tweede levensjaar tesamen met de afgepaaide adulte windes terug stroomafwaarts te 
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migreren naar de grotere wateren op de benedenloop (zomerverblijf). Het is een scholenvis die 

leeft van insecten, kleine visjes en amfibiëen. 

_Hij komt in Europa voor vanaf Noord-Frankrijk en meer noordwaarts tot in Scandinavië met 

uitzondering van Noorwegen. In Vlaanderen komt de winde wellicht meer voor in kanalen en 

vijvers dan in rivieren. In Wallonië is de winde verdwenen. 

- Deze trekvis kwam in de Ringvaart voor met een zeer lage densiteit op staalnameplaatsen 6 en 

13. Er werden in totaal slechts 3 exemplaren gevangen door middel van elektrovisserij . 

zeelt. Tincatinca 0--innaeus. 1758) 

- De zeelt is een inheemse vissoort die traagstromende tot stilstaande waters met modderige 

bodem en goede plantenontwikkeling verkiest. Hij is 's nachts actief en eet dan voomarnelijk 

insecten, mosselen, kreeftachtigen en soms planten of detritus. De zeelt is een warmteminnende 

soort en komt pas tot voortplanting bij 18-20°C, gedurende verscheidene perioden van het jaar. 

Hij verdraagt goed lage zuurstofconcentraties en is daarmee goed bestand tegen lichte vervuiling. 

-Zeelt komt voor in geheel Europa ten zuiden van de 61e breedtegraad. In België komt hij , mede 

dankzij geregelde uitzettingen, op vele plaatsen voor, verpreidover de drie grote stroomgebieden. 

Daarnaast komt deze soort talrijk voor in stilstaande wateren zoals vijvers en kanalen 

_ Hij werd in lage densiteiten aangetroffen. Er werd telkens 1 exemplaar gevangen op 

staalnameplaats 4 en 8 in de Ringvaart en op staalnameplaats 12 in het Kanaal Gent-Oostende. 

Percidae (zoetwaterbaarzen) 

baars. Perca tluviatilis Linnaeus. 1758 
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Figuur 14: Lengte-frequentiedistributie van de baars in de Ringvaart in het najaar 
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- De baars is een inheemse vissoort die in niet sterk stromend water vertoeft van de barbeelzone 

tot in brakwater. Jonge exemplaren leven in scholen en lewmen over grote afstand migreren. 

Adulte baarzen zijn eerder solitair en leven binnen een zekere home-range (enkele 100-en meter 

op grote rivieren of meren). Hij verkiest helder water met een redelijk zuurstofgehalte maar is vrij 

resistent tegen eutrofiëring en hoge watertemperaturen. Jonge vissen hebben een gevarieerd dieet 

bestaande uit zoöplankton, benthos en kleine visjes. Oudere individuen leven solitair en eten 
uitsluitend vis. 

- Hij komt voor van de Pyreneeën tot in Siberië. Hij komt tevens algemeen voor in de meeste 
delen van België waar de waterkwaliteit en de waterdiepte dat toelaten. 

- Gedurende de visbestandsopnarnes werden in totaal 34 individuen gevangen op 5 

staalnameplaatsen verspreid over de Ringvaart (plaatsen 3,4,8,19 en 22). 

- Uit figuur 14 blijkt dat voomarnelijk kleine baarzen blijken voor te komen in de Ringvaart. (tot 

16 cm) Grote baarzen werden niet bemonsterd. Een mogelijke verklaring is dat adulte baarzen 

zich meer in het pelagiaal ophouden en door elektro- en fuikvisserij niet bemonsterd worden. 

snoekbaars. Stizostedion lucioverca (Linnaeus. 1758) 

- De snoekbaars komt voor in grote tot middelgrote meren, kanalen en grote rivieren. Hij leeft 

zowel in scholen als solitair. Hij is het meest actief in de ochtend -en avondschemering en kan 

dan naar de ondiepere (oever) zones trekken om op visbroed en jonge vis te jagen. Alhoewel hij 

troebel water verkiest, eist hij een zuurstofgehalte van minimum 3.5 mg/1. Jonge snoekbaarzen 

voeden zich aanvankelijk met dierlijk plankton, bij een lengte van 2-5 cm beginnen zij vis te eten. 

De groei en overlevingskansen van snoekbaarsbroed is erg afhankelijk van de aanwezigheid van 

dierlijk plankton en van een relatief hoge watertemperatuur. De snoekbaars ondervindt geen 

hinder van de "verbraseming" van een water door eutrofiëring of biotoopdegeneratie. 

-Oorspronkelijk was zijn verpreidingsgebied van de Elbe tot het Aralmeer. Nu is hij aanwezig in 

het zuiden tot in het Donaubekken en in het noorden in Scandinavië en Finland tot de 64e 

breedtegraad. In Vlaanderen werd hij aangetroffen in de Grote en de Molse Nete, in de 

Grensmaas, de IJzer en de Zeeschelde. Hij werd tevens reeds in de Leie gevangen en in de Maas. 

Hij blijkt ook vrij algemeen voor te komen in sommige vijvers, dokken en kanalen. 

-De snoekbaars (5 individuen) werd slechts op drie staalnameplaatsen gevangen (3 , 4 en 20). 
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Gasterosteidae (stekelbaarzen) 

.Qriedoorni"e stekelbaars. Gasterosleus aculeatus Linnaeus. 1758 

- Deze inheemse vissoort is ruim verspreid in stilstaande tot traag stromende waters en in 

grachten, vijvers en kanalen. Hij eet plankton, grotere ongewervelde waterdiertjes en soms ook 

kuit en broed. De driedoornige stekelbaars vertoont een hoge tolerantie voor vervuiling en stelt 

geen hoge habitateisen. Er bestaan anadrome trekpopulaties en landingesloten populaties die 's 
winters slechts trekken naar diepere beektrajecten. · 

- Hij komt voor in Europa tussen de 35e en de ?oe breedtegraad maar is in Centraal-Europa 

zeldzaam geworden en is afwezig in het gehele stroomgebied van de Donau. In Vlaanderen is de 

driedoornige stekelbaars de meest algemene soort en enkel in te sterk vervuilde enlof te snel 

stromende waters komt geen stekelbaars voor. De anadrome trekpopulaties zijn verdwenen door 

vervuiling en fysische barrières. 

-Er werden in totaal 14 exemplaren gevist op 4 staalnameplaatsen. (5 ,6,9 en 19). Deze kleine 

vissoort werd voornamelijk gevist door middel van elektrovisserij . 

Tiendoorni"e stekelbaars. Pungitius oungitius. Linnaeus 1 7 5 8 

- De tiendoornige stekelbaars is een inheemse vissoort die vertoeft in ondiepe, traagstromende tot 

stilstaande wateren met plantenbegroeiing. Hij vertoont regionale migraties, tussen hoofd -en 

zijwaterlopen. Zijn dieet bestaat uit kreeftachtigen, watervlooien en insectenlarven. Hij vertoont 

enige tolerantie voor lage zuurstofconcentraties en relatief vervuild water. In de winter verhuist 

hij naar dieper gelegen beektrajecten. 
-De tiendoornige stekelbaars is noordelijker verspreid dan de driedoornige stekelbaars: hij komt 
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voor in geheel Noordwest-Europa en zijn areaal wordt in het zuiden begrensd door het bekken 

van de Loire. Alhoewel hij in Europea plaatselijk zeldzaam is is hij in België momenteel niet 

bedreigd. In België komt deze vissoort algemeen voor maar in lagere densiteiten en met een 

kleiner verspreidingsgebied dan de driedoornige stekelbaars. Hij is zeldzamer in het westelijk 

deel van ons gewest. 
_ Hij werd minder bemonsterd dan de driedoornige stekelbaars en enkel elektrisch. In totaal 

werden 5 exemplaren aangetroffen in de rustig gelegen dode armen behorende tot het 

stuwsluiscomplex te Evergem (8 en 9). Uit visbestandopnames uitgevoerd in 1996 01 an Thuyne 

et al., 1996) blijkt dat hij tevens aanwezig is in het Kanaal Gent-Oostende. 
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6 CONCLUSIES 

Niettegenstaande de minder goede water- en structuurkwaliteit van de Ringvaart en de 

aansluitende waterwegen, werd in de onderhavige studie de aanwezigheid van 15 vissoorten 

aangetoond (karper, giebel, kolblei, paling, vetje, winde, blauwbandgrondel, blankvoorn, 

rietvoorn, driedoornige stekelbaars, tiendoornige stekelbaars, snoekbaars, baars, brasem, 

zeelt). Het betreft hoofdzakelijk resistente vissoorten die niet zijn opgenomen in de lijst van 

de beschermde vissoorten volgens de visserijwetgeving van Vlaanderen. Wel werd het vetje 

aangetroffen, een beschermde vissoort volgens de Conventie van Bern (1989). Het merendeel 

van de vissoorten vertonen lokale of regionale migraties over enkele km, maar paling en 

winde kunnen over grotere afstanden migreren. Opmerkelijk is de aanwezigheid van rietvoorn 

en zeelt op een kanaal als de Ringvaart vermits deze vissoorten voor de reproductie 

aangewezen zijn op submerse aquatische vegetatie. 

Met een verbetering van de waterkwaliteit wordt een verbetering van het visbestand verwacht 

waardoor de Ringvaart en de aansluitende waterwegen hun functie als migratieroute tussen de 

zee naar het binnenland terug zullen kunnen vervullen. De Ringvaart vormt hierbij een 

draaischijf. Daarom is het toch wel belangrijk verder aandacht te besteden aan het aspect 

vismigratie op de Ringvaart. 

Zoals vooropgesteld in de Startnota (A WZ, 1997) is het derhalve wenselijk het tweede 

onderzoeksluik inzake het onderzoek naar het stuwsluiscomplex als vismigratieknelpunt, op te 

starten. Dit zal aantonen of de aanleg van een vispassage in parallel met het stuwsluiscomplex 

te Evergem vereist is om een voldoende vismigratie mogelijk te maken. 
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Bijlage 1: Foto-illustratie visbestandsopnames op de Ringvaart: linksboven: herkenningsboei van de geplaatste fuik; rechtsboven: leegmaken van de fuiken; 

linksonder: meten van de vissen; rechtsonder: uitvoeren vanfysica-chemische metingen. 
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