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DOELVAN EEN HENGELENQUÊTE. 

De omvang en de aard van visserijactiviteiten in de Watering "De Burggravenstroom" worden in beeld gebracht 
aan de hand van een hengelenquête. Met dergelijke enquête wordt informatie verzameld over de 
visserijactiviteiten op een hengelwater of in een bepaalde hengelregio. 
De gegevens over het visbestand verkregen via een enquête zijn minder nauwkeurig dan deze verkregen door 
een degelijke visbestandopname. De vangsten van de hengelaars geven immers slechts een gedeeltelijk beeld van 
het aanwezige visbestand. Dit belet evenwel niet dat een hengelenquête aanvullende informatie aanbrengt over 
o.m. de visstand, de hengeldruk, de kwaliteit van de wateren en de knelpunten die ervaren worden door 
hengelrecreanten. Deze informatie kan gebruikt worden voor de onderbouwing van het visstandbeheer en geeft 
een kwalitatief en kwantitatiefbeeld van de actuele en potentiële visserijontwikkelingen in een hengelgebied. 
De gegevens over de visstand uit de hengelenquête in de watering "De Burggravenstroom" zullen getoetst 
worden aan de gedetailleerdere gegevens uit het visstandonderzoek (Sam.soen, 1999), uitgevoerd op 10 
november 1998 door het Provinciaal Centrum voor Milieuonderzoek te Gent in samenwerking met de 
Provinciale Visserijcommissie Oost-Vlaanderen. 
Voor deze enquête werden 4 terreinbezoeken uitgevoerd (2 voormiddagen tijdens de week, 1 namiddag tijdens 
de week, 1 namiddag tijdens het weekend). Bij deze terreinbezoeken werden in totaal 54 hengelaars 
geënquêteerd over hun visserijactiviteiten. 

A. ALGEMENE INFOKMA TIE UIT DE ENQUÊTE. 

1. Data en weersgesteldheid. 

- Terreinbezoek 1 : maandag 21 juni 1999 (VM), ·regenachtige dag 
- Terreinbezoek 2 : maandag 9 augustus 1999 (VM), bewolkte, regenachtige dag, vakantieperiode 
- Terreinbezoek 3 : zaterdag 21 augustus 1999 (NM), zonnige nazomerdag, afwisselend zonnig/bewolkt, 

vakantieperiode 
- Terreinbezoek 4 : dinsdag 31 augustus 1999 (NM), zonnige nazomerdag, afwisselend zonnig/bewolkt, 

vakantieperiode 
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2. Spreiding van hengelrecreanten in de Watering "De Burggra,·enstroom" - Preferente bengelsites -
Aantal hengelaars. 

In de Watering "De Burggravenstroom" situeren de hengelrecreanten zich in hoofdzaak op de Lieve en op de 
Burggravenstroom. Occasioneel wordt ook het Brakeleiken en het Ringkanaal rond WPC Kluizen bevist. 

2.1. De Burggravenstroom 

De Burggravenstroom wordt bij voorkeur bevist in de zone tussen Schildeke en de Spiegelstraat (site 1 tot 5, 
kaart 1). Plaatselijk wordt door een particulier vanop de private oever gehengeld. Het hoogste aantal 
hengelaars, geteld bij 1 terrein bezoek, bedroeg 15 (op 31/09/99). 

T belt Aantal a la henlle ars m de verschillende hengelSites op de Burggr<!venstroo 
Waterloop Hengelsite Datum Aantal Totaal 

Hen~laars Zone 
Burggravenstroom Site 1 21/06/99 0 

09/08/99 0 
21/08/99 0 
31/09/99 3 3 

Site 2 21/06/99 0 
09/08/99 0 
21108/99 1 
31/09/99 3 4 

Site 3 21/06/99 0 
09/08/99 0 
21108199 0 
31/09/99 4 4 

Site 4 21/06/99 1 
09/08/99 1 
21/08/99 0 
31/09/99 3 5 

Site 5 21106/99 0 
09/08/99 0 
21/08/99 0 
31109/99 1 1 

Site 6 21106/99 0 
09/08/99 0 
21/08/99 0 
31/09/99 0 0 

Site 7 21106/99 0 
09/08/99 0 
21/08/99 0 
31/09/99 0 0 

Part. Oever 21/06/99 0 
09/08/99 1 
21/08/99 0 
31/09/99 1 2 

TOTAAL: 19 
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2.2. Bet Ringkanaal rond WPC Kluizen 

Het Ringkanaal rond WPC Kluizen wordt slechts occasioneel en plaatselijk bevist door hengelaars. 

Tabel2: Aantal hengelaars op het Ringkanaal rond WPC Kluizen. 
Waterloop Bengelsite Datum Aantal Totaal 

Ben2elaars Zone 
RinPhn:t:tl WPC Site I 21/06/99 0 

09/08/99 0 
21/08/99 0 
31/09/99 2 2 

TOTAAL: 2 

2.3. Bet Brakeleiken 

Het Brakeleiken wordt eerder occasioneel bevist door hengelaars. Op site 1 werden geen hengelaars ondervraagd 
maar, afgaande op de sporen van hengelplaatsen, wordt hier gehengeld. Site 3, ter hoogte van de fabriek 
"Campina" is een potentiële site, er werden geen hengelaars opgemerkt. 

T b I 3 Aantal h a e enge laars. d m eversc hili d h I . h Brak 1 ik en e enge s1tes op et e e en. 

Waterloop Bengelsite Datum Aantal Totaal 
Bengelaars Zone 

Brakeleiken Site 1 21/06/99 0 
09/08/99 0 
21/08/99 0 
31/09/99 0 0 

Site 2 21/06/99 0 
09/08/99 0 
21108/99 0 
31/09/99 1 1 

Site 3 21/06/99 0 
09/08/99 0 
21/08/99 0 
31/09/99 0 0 

TOTAAL: 1 
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Kaart 1 : Preferente hengelsites in de watering "De Burggravenstroom" 

c:J. Grens v.d. watering 
~Preferente hengelsite 
J'VI Waterloop 



B. INFOKMA TIE OVER DE HENGELDRUK 

1. Visbezoeken per maand. 

Een zelfde hengelaar brengt per maand gemiddeld 9,4 hengelbezoeken aan een viswater in de watering "De 
Burggravenstroom". In totaal brachten 44 ondervraagde hengelaars over de periode van een maand 413 
bezoeken aan een viswater in de watering. Dit stemt overeen met een gemiddelde hengelbezetting van 13 à 14 
hengelaars per dag. •• 
Een wekelijkse hengeldag (4 tot 5 x per maand) en een hengelbeurt elke twee dagen (10-19 x per maand) zijn 
frequenties die het meest gangbaar zijn. 
Opvallend is dat 36,4% van de hengelaars relatief veel vist (meer dan 60 x per seizoen) wat hoog is in 
vergelijking met andere enquêtes. 6,8 %van de hengelaars \ist iedere dag. 
Slechts 18,1% van de hengelaars vissen weinig (minder dan 20 x per seizoen}, wat laag is in \ergelijking met 
andere enquêtes. Deze vaststelling onderstreept dat hengelaars uit deze regio een niet onbelangriJice doelgroep 
recreanten zijn langs de waterlopen in de watering en nog een zekere hengelcnltunr bezitten. 

T bel 5 Aantal h a : enge lbe urten per maan d op een water van "De Burggravenstroom'''. 
Hengelbezoeken Aantal Percentage 

Permaand 
1 x 2 4,5% 
2x 3 6,8% 
3x 3 6,8 % 
4x 6 13,6% 
Sx 5 11,4% 
6x 2 45% 
7x 3 6,8% 
8x 1 2,3% 
9x 3 6,8% 

10-19 x 9 20,5% 
20-29 x 4 9,1% 
>=30x 3 6,8% 

Totaal 44 100,0% 

"Mogelijk geeft de periode (vakantiema-anden) waarin de enquête werd uitgevoerd, een lichte overschatting van 
de gemiddelde hengeldruk bekeken over een volledig seizoen. Tijdens de terreinbezoeken kon eveneens worden 
vastgesteld dat de hengelbezetting op sombere, natte dagen veel geringer is, maar tijdens een zonnige dag een 
veelvoud van het gemiddelde kan zijn. 
Anderzijds werd vastgesteld dat op drukke dagen slechts een fractie van de die dag aanwezige hengelaars 
konden worden geënquêteerd. Dit geeft op zijn beurt aanleiding tot een onderschatting van de resultaten. 
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2. Gemiddelde duur van een bengelbeurt 

De gemiddelde duur van een hengelbeurt bedraagt 4,2 uren. Tijdens de -l terreinbezoeken brachten 4~ 
geënquêteerde hengelaars 185,5 uren aan hun hengelwater door. Een hengelbeun beslaat meestal een tijdspanne 
van 2 tot 5 uren. Gemiddeld besteden de hengelaars ongeveer 10 uren per ·week aan het 'issen. wat veel is in 
vergelijking met andere onderzoeken. Mogelijk speelt hierbij het effect van de \'3k:aotiemaand. 

Tabel 6 : Duur van een h enge lbe . d urt m e watering "De Burggrave nstroom". 
Duurvan een Aantal Percentage 
ben2elbeurt 

I uur I 2,3% 
1,5 uur 3 6,8 % 
2uur 7 15,9 % 

2,5 uur - -
3uur 8 18,2 % 

3,5 uur 2 4,5 % 
4uur 5 11,4% 

4,5 uur 3 6,8 % 
5uur 5 11,4% 

5,5 uur - -
6uur 3 6,8% 

6,5 uur 1 2,3% 
7uur 2 4,5 % 
8uur 2 4,5% 
9uur - -
10 uur - -
11 uur 2 4,5% 

Totaal 44 100,0% 
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3. Raming van de bengeldruk. 

Onder voorbehoud van een iets drukkere vakantiemaand augustus waarin de hengelenquête werd trilgevoerd (30 
% overschatting afgaande op vroegere enquêtesj en onder voorbehoud van slechts een fraaie 'cm de bengelaars 
ondervraagd te hebben op drukkere dagen (30 % onderschatting afgaande op andere enquêtes) is bet mogelijk op 
basis van de hengelbezetting en de duur van het visbezoek een ruwe raming te maken 'cm de bengeldruk 
Hiervan mag worden aangenomen dat ze de reële situatie weergeeft. Nauwkeuriger ramingen vergen 
intensievere enquêtes die gespreid worden over een volledig seizoen en over de versebillende men -..m een dag. 
Dergelijke enquêtes dienen met meerdere enquêteurs te worden uitgevoerd. 
Het beviste oppervlak van de Burggravenstroom wordt geraamd op 1,0 ha, van de Lie-.--e op 28 ha, het 
Ringkanaal 0,5 ha en het Brakeleiken 1,0 ha. 

Alhoewel meer hengelaars geteld worden op de Lieve blijkt uit de raming dat de Burggravenstroom een hogere 
relatieve hengeldruk heeft dan de Lieve. De hengeldruk is eerder laag (Lieve, totale mnering) tot normaal 
(Burggravenstroom). 
Ter vergelijking en als referentie : op de Damse Vaart, een hengelwater met hoge hengel~ berekend men een 
hengeldruk van 632 hengelbeurtenlha/jaar. 

3.1. Totaal voor de watering (5,3 ba) 

Duur van een hengelbezetting : 4,2 uur 
Gemiddeld aantal hengelbezoeken per maand : 9,4 
Gemiddeld aantal hengelaars tijdens terreinbezoeken : 13 à 14 
Hengelseizoen : 6 maanden 

Tabel 7 : Geraamde hengeldruk voor de waterin "De Burggravenstroom" 

Aantal ben eluren 3079 - 3318 3,2 - 3,5 

Een hengeldruk van 138 tot 149 hengelaarslha/jaar voor gans de watering kan beoordeeld worden als laag. 

3.2. De Burggravenstroom (1,0 ba) 

Duur van een hengelbezetting : 4,2 uur 
Gemiddeld aantal hengelbezoeken per maand: 9,4 
Gemiddeld aantal hengelaars tijdens terreinbezoeken : 4 à 5 
Hengelseizoen : 6 maanden 

Tabel 8 ··Geraamde hengeldruk op de Burggravenstroom . 
Per seizoen Gaar) 

Aantal bengelbezoeken 226 - 282 
Aantal bengeluren 948 - 1184 

Per dag I per beetare 
1,3 - 1,6 
5,3 - 6,6 

Een hengeldruk van 226 tot 282 hengelaarslhaljaar op de Burggravenstroom kan beoordeeld worden als normaal. 

3.3. De Lieve (2,8 ba) 

Duur van een hengelbezetting : 4,2 uur 
Gemiddeld aantal hengelbezoeken per maand : 9,4 
Gemiddeld aantal hengelaars tijdens terreinbezoeken : 8 à 9 
Hengelseizoen : 6 maanden 

Tabel 9 · Geraamde hengeldruk op de Lieve . 
Per seizoen (jaar) 

Aantal ben2elbezoeken 451 - 508 
Aantal hen2eluren 1895 - 2132 

Per dag I per hectare 
0,9 - 1,0 
3,8 - 4,2 

Een hengeldruk van 161 tot 181 hengelaarslha/jaar op de Lieve kan beoordeeld worden als laag. 
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C. IN FORMA TIE OVER DE V ANGSTEN 

1. De vangsten 

Tijdens de enquêtedagen worden slechts 3 soorten (blanhoom, giebel en zeelt) gevangen (tabel 10). De 
vangsten vertonen weinig diversiteit en zijn eerder één.zijdig. 
Aanvullend hierbij melden de hengelaars dat ze bij ander hengelbeurten ook nog kolblei, karper. baars.. snoek en 
paling vangen (tabell2). 
Bij het visserijkundig onderzoek in 1998 (Samsoen, 1999) werden, in aanvulling bij hogergenoemde soorten, op 
de Burggravenstroom ook nog brasem en drie- en tiendoornige stekelbaars aangetroffen. 

Tb 110 Ge .. d d h a e : vangen VIssoorten llJ ens e engelenquête. 
Gevangen Burggraven- Ringkanaal Brakeleiken Lieve Totaal 

soorten stroom WPC 
Blankvoorn 9x - 1 x 4x 14 x 
Rietvoorn - - - - -

Brasem - - - - -
Kolblei - - - - -
Karper - - - - -
Giebel 1 x 2x 1 x 15 x 19 x 
Baars - - - - -
Snoek - - - - -
Zeelt - - - (1)* x (l)* x 

Paling - - - - -.. * I ondwdelijke vangstmelding van vermoedelijk zeelt ("groene VIS"'). 

Tabelll : Effectieve vangsten in stuks 
Gevangen soorten Burggraven- Ringkanaal Brakdeiken Lieve 

stroom WPC 
Blankvoorn 10 30 - -

Blankvoorn <15cm 32 - 1 8 
Blankvoorn > 15 cm 7 - - 1 

Rietvoorn - - - -
Brasem - - - -
Kolblei - - - -
Karper - - - -
Giebel - - - 10 

Giebel <15cm - - - 66 
Giebel > 15cm 2 1 4 31 

Baars - - - -
Snoek - - - -
Zeelt - - - (1)? 

Paling - - - -
Totaal 51 31 5 117 

Op de Burggravenstroom wordt voornamelijk blankvoorn gevangen. 18% of ongeveer l op 5 is maatse 
blankvoorn. Sommige hengelaars maken de bemerking dat ze meer maatse voorn \Villen vangen en dat er dus 
meer maatvis dient uitgezet te worden. Deze uitspraken dienen deels genuanceerd te worden. In een oormaal 
ontwikkelende voornpopulatie met een goede groei is een verhouding van I op 4 maatse 'issen normaal en 
getuigt van een evenwichtige verdeling van de jaarklassen. 'Bij het visserijkundig onderzoek in 1998 op de 
Burggravenstroom blijkt de blankvoornpopulatie ter hoogte van de hengelsites te bestaan uit I op 6 maatse 
blankvoorn. Stroomopwaarts van de stuw aan de Heidebrug bestaat de populatie trit 3 op 4 maatse blankvoorn. 
De stuw isoleert deze vispopulaties. Een beheersmaatregel ter bevordering van meer maatse blankvoorn 
stroomafwaarts de stuw kan gevonden worden in het gelijkschakelen van het waterpeil voor en na de stuw in 
bepaalde perioden van het j aar (vb. vooijaar tijdens paaiperiode en najaar tijdens regenperioden). Dergelijke 
maatregel zal de vismigratie over gans de Burggravenstroom bevorderen. 
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Opvallend zijn de slechte vangsten van snoek. Nochtans wijst het visserijkundig onderzoek uit dal er een goede 
snoekstand is. In verhouding tot het witvisbestand is de roofvisstand eerder te boog (biomassaverbooding 2,4 I 
1). Zeelt en paling worden weinig gevangen. Nochtans blijlct uit het visserijonderzoek dal er eveneens een goede 
zeeltpopulatie aanwezig is. 
Daarentegen worden de lage palingvangsten bevestigd door de resultaten van bet visserijkundig oodetzoek. Er 
zit te weinig paling op de Burggravenstroom. Om de palingstand te verhogen (en tegemoet te komen aan de 
vraag van een groot deel van de hengelaars, cf. tabell4) kunnen twee beheersmaatregelen genomen worden: 
1 °) het opbouwen van het palingbestand via bepoting met glasaal. De vegetatierijke wateren van de mnering zijn 
goede opgroeibiotopen met voldoende schuilmogelijkheden. 
2°) natuurlijke optrek van paling naar de watering bevorderen door de waterpeilen stroomop- en sttoomafwaarts 
de stuw op de Averijevaart in het vomjaar (april-mei) gelijk te schakelen zodat spontane ,ism.igi3lie naar de 
watering kan plaatsvinden. 

Op de Lieve wordt in hoofdzaak kleine giebel (2 op 3) gevangen, alhoewel ook grotere giebels 1/3 \'311 de vangst 
uitmaken (tabel 11). Buiten blankvoorn en giebel vangt men weinig andere soorten. Alleen vermoedelijk een 
zeelt werd als bijkomende soort door een hengelaar opgegeven. Bij andere beurten (tabel12) werden er eveneens 
paling en karper gevangen. 

T b 112 Vi a e : tssoorten gevangen b" d IJ an ere beurten 
Gevangen Burggraven- Ringkanaal Brakeleiken Lieve Tota.al 
soorten bij stroom WPC 

andere 
beurten 

Blankvoorn 7 - - 1 8 
Rietvoorn - - - - -
Brasem - - - - -
Kolblei 2 - - - 2 
Karper 1 - - 1 2 
Giebel 1 - - - 1 
Baars 1 - - - 1 
Snoek 1 - - - 1 
Zeelt 2 - - 1 3 

Paling 1 - - 4 5 

2. Succesvolle bengelaars 

De succesvolle hengelaars vangen op de Burggravenstroom gemiddeld 2,15 vissen per uur (tabel l3). Op de 
Lieve krijgen succesvolle hengelaars meer vangstvoldoening want men vangt er gemiddeld 3,29 'issen per uur. 
Dergelijke vangsten dienen als goed te worden beoordeeld Door in de berekening alleen rekening te houden met 
succesvolle hengelaars wordt de· invloed van de hengelkunde (negatieve invloed door niet-succesvolle vissers) 
uitgeschakeld 
Immers, 40 %van de hengelaars is niet succesvol en vangt geen vis. Dikwijls oiJtstaaD bij deze vissers klachten 
over een slecht visbestand. Deze klachten dienen door visstandbeheerders onderkend en genuanceerd te worden. 
Indien het visbestand ondermaats of slecht zou zijn, zouden ook kundige vissers slechte vangsten realiseren. 
Wanneer niet-succesvolle hengelaars in het gemiddelde worden meegerekend dan wordt op de 
Burggravenstroom gemiddeld 1,13 vissen per uur gevangen en op de Lieve 2,00 vissen per uur. Slechts 6,6 % 
van de bengelaars zijn zeer succesvol en vangen meer dan 6 vissen per uur (max .. 18 st/h). Van de 117 gevangen 
vissen op de Lieve vangen deze 3 zeer succesvolle bengelaars 68 stuks (= de helft). 
Uit de ~yse blijkt op de wateren in "De Burggravenstroom" een voldoende aantal vissen voor te komen om 
goede vangsten te kunnen realiseren, weliswaar door kundige hengelaars. 
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T b I 13 Aant3.1 a e : gevangen vissen per uur op wateren in de "BurggraYenstroomn. 
Vangstsucces Burggraven- Ringkanaal Brakeleiken Lieve Totaal Percentage 

stroom WPC 
Geen vangst 9 - - 9 18 40,0% 

0,5 st/h 1 - - 1 2 4,4% 
1,0 st/h 2 - 1 5 8 17,8% 
1,5 st/h - - - 2 2 4,4% 
2,0 st/h 3 - - 2 5 11,1% 
2,5 st/h 1 - - 1 2 4,4% 
3,0 st/h 1 - - - 1 2,2% 
3,5 st/h 1 2 - - 3 6,7% 
4,0 st/h 1 - - - 1 2,2% 
4,5 st/h - - - - - -
5,0 st/h - - - - - -
6-9 st/h - - - 2 2 4,4% 
> 10 st/h - - - 1 1 2,2% 

Succesvol gemiddeld 2,15 st/h 3,50 st/h 1,00 st/h 3,29 st/h 
Tot. Gemiddeld 1,13 st/h 3,50 st/h 1,00 st/h 2.00 st/h 45 100,0% 

3. Raming van de totale vangsten 

De raming van de totale vangsten op de Burggra enstroom en de LieYe werd gedaan aan de hand van de 
hengeldruk (cf. par. B.3.), de gemiddelde duur van een hengelbeurt (cf. par. B.2.) en het aantal gevangen vissen 
per uur (cf. par. C.2.). 

Op de Burggravenstroom worden 1073 tot 1339 vissen/haljaar gevangen, op de Lieve 1352 tot 1520 vissen. 
Alhoewel de hengeldruk op de Burggravenstroom hoger is dan op de Lieve, worden er jaarlijks minder vissen 
per hectare gevangen omdat de gemiddelde vangsten per uur er lager zijn. 
DergeliJke vangsten zullen geen noemenswaardig effect hebben op het visbestand Er wordt immers weinig vis 
meegenomen (recent verboden volgens de wetgeving) en de uitval ten gevolge van de hengelvangsten moet door 
natuurliJke rekrutering kunnen worden opgevangen. 

4. Gewenste en niet gewenste soorten 

Tabell4 geeft de desiderata van de hengelaars wat betreft gewenste en niet gewenste vissoorten in de watering. 

Tabel14 ·Gewenste en niet-gewenste vissoorten op de wateren in de "Burggravenstroomn 

Soorten Burggraven- Ringkanaal LieYe Totaal 
stroom WPC 
Meer Minder Meer Minder Meer Minder Meer Minder 

Blankvoorn - - - - 4 - 4 -
Maatse 1 - - - - - 1 -

blankvoorn 
Rietvoorn - - - - - - - -
Brasem - - - 2 - - - 2 
Kolblei - 4 - - - - - 4 
Karper 3 1 - - - - 3 1 
Giebel 2 

. - - - - 1 - 3 
Baars 3 - - - - - 3 -
Snoek 5 - - - 4 - 9 -
Zeelt l - - - 1 - 2 -

Paling 4 - 2 - 14 - 20 -
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5. Toetsing van vangsten en wensen aan het visserijkundig ondenoek. 

Na toetsing van de desiderata van hengelaars (tabel 14) aan het wetenschappelijk onderzoek (Samsoen.. 1999) 
kan voor de Burggravenstroom opgemerkt worden : 

De vraag naar meer rnaatse blankvoorn dient genuanceerd te worden. Het is normaal dat de 
vangstverhoudingen kleine tegenover maatse vis een illustratie zijn van het natuurlijk even\\icht op de 
Burggravenstroom (momenteel l I 5 à 6 ondermaatse I rnaatse blankvoorn). Nochtans kan aan de vraag voor 
meer maatse blankvoorn tegemoet worden gekomen door beheersmaatregelen ter hoogte van de stuw aan de 
Heidebrug. Het uitzetten van meer maatse blankvoorn is slechts in tweede instantie aangewezen. 
De vraag naar meer karper is terecht. Wilde karper wordt weinig gevangen en ook het visserijkundig 
onderzoek toont een achteruitgang van de karperpopulatie. Daarentegen neemt de giebelpopulatie toe. 
De vraag naar meer baars en meer snoek is niet terecht. Het visserijkundig onderzoek toont aan dal deze 
soorten in voldoende mate aanwezig zijn. 
De vraag naar meer paling is terecht. Er zit te weinig paling in de watering. 
Uit de vangsten blijkt niet dat er een teveel aan kolblei ("platzak") zit, alhoewel sommige hengelaars dit 
opmerken. Ook het visserijkundig onderzoek bevestigt dat kolblei en brasem maar sporadisch aanwezig zijn. 
De opmerkingen over een teveel aan kolblei of brasem zijn niet relevant · 

Omdat er geen wetenschappelijk onderzoeksgegevens voor de Lieve beschikbaar zijn, is het moeilijk objectieve 
uitspraken te doen over de gefundeerdheid van hengelaarswensen : 

Het visbestand en de vangsten worden er gedomineerd door giebel. Het lijkt een terechte wens om deze 
soort minder tè moeten vangen. De vraag naar meer blankvoorn sluit hierbij aan en zal een diversificatie' 11 

het visbestand in de hand werken. Een blankvoornbepoting kan overwogen worden. 
Vermoedelijk, en gezien het afgesloten karakter van de Lieve, is er weinig mogelijkheid voor 
palingmigratie. De vraag naar meer paling kan terecht zijn. Een palingbepoting dient overwogen te worden. 
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D. INFORMATIE OVER HET VISSERIJTYPE 

Het type visserij op de hengelwateren in het gebied van "De Burggravenstroom" is een wit'"mis.serij (5L.7 %) 
vanop de oever met één of meerder vaste stokken of werphengels of een combinatie van beiden.. 
Karper wordt door 31 % van de hengelaars bevist. Het betreft hier echter in hoofdzaak giebels en niet de echte 
karpers. Een gerichte roofvis- of palingvisserij wordt slechts door l/1 0 hengelaars beoefend 
2/3 van de hengelaars gebruikt een leefnet teneinde op het einde van de hengelbeurt een zidu te hebben op de 
totale vangst Het merendeel verklaart echter alle vissen terug te zetten. 1/3 van de hengelaar5 zet de ge\cmgen 
vissen onmiddellijk terug in het water. Slechts 1 roofvisvisser meldde dat hij gevangen roof.issen meeneemt 
voor consumptie. 

TabellS: Bevi ste soorten m e watermg e . d d "B venstroom". urggra1 
Beviste soort Aantal Percenta~e 

Witvis 29 50,0% 
Brasem 1 1,7 % 
Karper* 18 31,0% 
Snoek 2 3,4 % 
Paling 4 6,9% 

Geen voorkeur 4 6,9 % 
.. 

*Onder karper wordt ook dikwijls gtebel verstaan. 

Tabel16 : I-Jenge WIJze m e watermg e 1 ·· " d d "B urggravenstroom . 
HenEelwijze Aantal Percentage 
1 vaste hengel 23 43,4% 

2 vaste hengels 7 13,2% 
I vaste en 1 werphengel 9 17,0% 

1 werphengel 5 9,4 % 
2 werphengels 9 17,0% 

Tabell7 · Gebruik van het leefnet 
Behandeling van de vissen Aantal Percenta~e 

Leefnetgebruik 22 61% 
Directe terugzet 14 39% 
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E. INFORMATIE OVER DE B ENG ELAARS 

1. De leeftijd van de hengelaars en het bezit van een \risverlof. 

Alle volwassen hengelaars hebben een gewoon visverlof an de Vlaamse Gemeenschap en zijn omzeggens 
allemaal reglemenmir in orde. Eén hengelaar heeft een visverlof, maar had het niet bij zich. 
Jongeren hengelen zowel onder begeleiding van een ouder persoon (56,25%) dan zelfstandig (43 75%). Bij 
jeugdhengelaars worden meer onregelmatigheden vastgesteld 68,75% is reglementair in orde (met visverlof of 
onder begeleiding van ouder). 31,25% is reglementair niet in orde (zonder verlof of onder begeleiding van 
grootvader, wat s.s. niet toegelaten is volgens de wetgeving op de riviervisserij). Deze onregelmatigheden zijn 
geen bewuste overtredingen of nalatigheid maar ontstaan eerder uit onwetendheid 
Het percentage jeugdhengelaars bedraagt 29% (1 op 3) van het totaal aantal getelde hengelaars. Dit relatief hoog 
percentage kan gerelateerd worden aan de periode waarin de hengelenquêtes plaatsvooden (vakantiemaanden). 
Bij alle getelde hengelaars bevond zich welgeteld 1 vrouw (1 ,8% van totaal55 hengelaars). 

Tabel18 • Het bezit van een visverlof . 
Omschrijvin2 Aantal Perce~ 
Gewoon visverlof 38 97,500/o 
Gewoon visverlof (niet in orde) 1 2,50% 
Zonder gewoon visverlof 0 0% 

Totaal 39 100% 
Jeugdvisverlof 4 25,00% 
Jeugdvisverlof (niet in orde) 0 0% 
Zonder jeugdvisverlof 3 18,75% 
Zonder visverlof, onder begeleiding 7 43,75% 
Zonder visverlof, onder begeleiding (niet in orde) 2 12,500/o 

Totaal 16 100% 

Tabe119 · De leeftijd van de hengelaars . 
Leefti.idscate2orie Aantal Percentl!Ke 

=< 14 jaar 17 33,3% 
15 tot 24 jaar 3 5,9% 
25 tot 34 jaar 1 2,0% 
35 tot 44 jaar 7 13,7% 
45 tot 54 jaar 5 9,8% 
55 tot 64 jaar 8 15,7% 

>= 65 jaar 10 19,6% 

Totaal 51 100,0% 
.. 

*Aan 4 hengelaars werd de leeftiJd met gevraagd . 
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2. WoonplaatS en afstand tot de bengdplaats. 

Het visserijgebeuren in de watering "De Burggravenstroom" kan worden omschreven als een eerder plaatselijke 
visserij, rekruterend uit de woonkernen in de nabije regio. 
Hengelaars in de watering "De Burggravenstroom" zijn afkomstig uit de onmiddellijke omge\ring en regio. Op 
de Burggravenstroom komen hengelaars in hoofdzaak uit Kluizen, Evergem en Ertvelde. De Lie-.-e wordt 
bezocht door hengelaars uit Sleidinge, Evergem, Waarschoot en Zomergem. Eerder ui:tzonderlijk komen er 
hengelaars van verderafgelegen woonplaatsen (Sint-Laureins). 
Gemiddeld voor gans de watering verplaatsen de hengelaars zich 4 03 km tussen de \\'OODplaa:ts en de 
hengelplaats. Naar de Burggravenstroom leggen de hengelaars gemiddeld 4,3 km af, naar de Lie\-e 3,3 km. 

Tabel20: w la oonpl ats van d h e enge aars. 
Woonplaats Burggraven- Ringkanaal Brakeleiken Lieve Totaal 

stroom WPC 
Sleidinge 1 - - 3 4 

Kluizen 3 - - - 3 

Ertvelde 7 - - 1 8 

Evergem 3 - - 2 5 

Belzele 2 - - 3 5 
(Evergem) 
Bassevelde 2 - - - 2 

Waarschoot 1 - - 11 12 

Beke - - - 1 1 
(Waarschoot) 
Lovendegem - - - 1 1 

Ursel - - - 1 1 

Eeklo - - - 2 2 

Oosteeklo - 2 - - 2 

Zomergem - - - 4 4 

Sint-Laureins - - 1 - 1 

Tabel 21 • Afstand tussen de woonplaats en de hengelplaats . 
Mstand Burggraven- Ringkanaal Brakeleiken Lieve Totaal 

stroom WPC 
Ter_E_laatse 2 - - 3 5 

<I km 4 - - - 4 
1-2 km 1 - - 11 12 
3-4 km 1 2 - 13 16 
5 - 6 km 5 - - . 1 6 
7 -8km 4 - - - 4 
9-lOkm 2 - - 1 3 
> 10km - - 1 I 2 

Gemiddeld 4,3 km - - 3,3km 4,03 km 
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3. Verplaatsingswijze van de woonplaats naar het hengelwater. 

Hengelaars verplaatsen zich bij voorkeur met de wagen of met de fiets naar bun hengelwater. Naar de 
Burggravenstroom, het Ringkanaal WPC en het Brakeleiken komen de hengelaars in hoofdzaak met de wagen. 
Op verschillende hengelsites langs de Burggravenstroom (H2, H3 en H4 ; eveneens H5 en H7), langs het 
Ringkanaal (R1) en het Brakeleiken (B 1, B2, B3) is de ruimte aanwezig om er de wagen in de nabijheid van de 
hengelstek te parkeren. Het verdient aandacht deze parkeerfaciliteiten ook in de toekomst te blijven behouden. 
Ter hoogte van hengelsite 1 (Hl) op de Burggravenstroom is er een mogelijkheid om de parkeerfaciliteiten te 
verbeteren. Op het Brakeleiken (site B2 en B3) kunnen de parkeerfaciliteiten geoptimaliseerd worden door een 
beter onderhoud (maaien) van de sites. 
Naar de Lieve verplaatsen de hengelaars zich in hoofdzaak met de fiets, slechts in tweede instantie met de 
wagen. Vennoedelijk als gevolg van het rijverbod langs de trekweg worden de hengelaars hier meer 
genoodzaakt om met de fiets naar het hengelwater te komen. Uit bemerkingen hieromtrent blijkt echter de 
behoefte te bestaan om naar oplossingen te zoeken voor gemotoriseerde hengelaars. 
Sommige sites worden meer met de wagen gefrequenteerd omdat ze gelegen zijn in de nabijheid van een op de 
trekweg aansluitende zijweg (site L2, L6). Onderzocht dient te worden of er parkeerfaciliteiten kunnen 
ontwikkeld worden ter hoogte van deze knooppunten met zijwegen of op knooppunten met bruggen over de 
Lieve. 

Indien duideliJKe regelingen (zie knelpunten) kunnen opgemaakt worden voor het gebruik van de trekweg door 
hengelaars met de wagen, kan eveneens gedacht worden aan het aanleggen van geïntegreerde parkeerfaciliteiten 
langsheen de trekweg, teneinde het landbouwverkeer niet te_ hinderen. 

Fietsstallingsmogelijkheden kunnen overwogen worden nabij Beirtjesbrug (site L3) en Klaverkesbrug (site L6). 
Alhoewel niet blijkt uit de resultaten van de enquête bleek uit eerdere terreinbezoeken dat ook ter hoogte van het 
bemalingstation (site L5) behoefte kan zijn aan fietsstallingsmogelij"kheden. 

Tabel22: Wijze van verplaatsmg tussen de woon_plaats en et enge water. h h ~ 

Waterloop Hen2elsite Auto Fiets Bromfiets Te voet 
B~graven- Hl 1 1 1 -
Stroom H2 4 - - -

H3 5 - - -
H4 1 - - 3 
H5 - 1 - -
H6 - - - -
H7 - - - -

RinP'IrnD:I:I R1 2 - - -
Brakeleiken B1 - - - -

B2 1 - - -
B3 - - - -

Lieve Ll - - - -
L2 3 3 - -
L3 1 4 1 -
L4 2 - - -
L5 2 1 - -
L6 2 6 - -
L7 - 1 - -
L8 1 1 - -
L9 - - - 2 

Totaal 25 18 2 5 
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4. Getrouwheid aan het hengelwater of verplaatsing naar ander wateren buiten "De Burggravenstroom". 

Het regionaal karakter van het visserijgebeureQ in de watering "De Burggravenstroom" wordt geïllustreerd aan 
de hand van een peiling naar het bevissen van andere wateren. De hengelaars blijken redelijk honkvast vennits 
29 van de 49 gevraagde hengelaars (59 %) vennelden dat ze uitsluitend hengelen op de Lieve of de 
Burggravenstroom en 79,6% hengelt uitsluitend op openbaar water. 
De kreken in het Meetjesland, private putten (forelvijvers ; visputten tijdens de gesloten periode op openbare 
wateren), het Leopoldkanaal, het Schipdonkkanaal, Het Leen en de Damse Vaart zijn in de nabijheid gelegen 
hengelwateren die door de lokale hengelaars bezocht worden. 

Ta bel 23 Beviss. d : mg van an ere wateren b uiten de watering "De Bur_ggrave nstroom". 
Andere beviste hen2elwateren Aantal venneldin2en 
Privaat 

Wallonië I 
Nederland 2 
Private put 5 
Bentillekreek I 
Boerekreek 1 

Openbaar 
Leopoldkanaal 6 
Damse Vaart 2 
HetLeen 2 
Berlare I 
Watersportbaan l 
Zuid-Lede I 
Hollandersgatkreek 1 
Schipdonkkanaal 2 

5. Redenen om te bengelen 

De redenen om te hengelen zijn vrij divers. Doelbewuste (consumptie van roofvis en paling, sportiviteit en/ of het 
opleiden van zoon) en natuurgerichte (natuurbeleving, interesse visfauna) redenen worden eerder sporadisch 
opgenoemd. 
De voornaamste reden om te hengelen wordt gevonden in het uitoefenen van een hobby waaraan men plezier 
beleeft. Ook het zinvol en plezierig doorbrengen van een vakantieperiode voor jongeren of van de vrije tijd voor 
ouderen situeren zich in deze context 
Ontspanning en rust worden eveneens meermaals vermeld. Deze vermeldingen zijn niet onbelangrijk vermits ze 
zich eerder situeren in de sfeer van het welzijn en het welbehagen dat hengelaars zoeken langs de waterkant. 
VermoedeliJK als compensatie voor drukte en stress ondervonden in de maatschappij en tijdens het dagdageliJKse 
leven. 

Tabel24 ·Redenen om te hengelen . 
Redenen om te bengelen Aantal venneldingen 

Consumptie 1 
Sportiviteit 2 

Opleiden, begeleiden zoon 3 
Goede vangsten 2 

Hobby 13 
Plezier 12 

Vrije tijd 10 . . 
Tijdverdrijf 1 

Vakantieactiviteit 8 
Ontspanning 9 

Rust 3 
Natuurbeleving 1 

Interesse visfauna 1 

17 



6. Aansluiting bij een hengelsportvereniging 

Hengelaars in de watering "De Burggravenstroom" hebben weinig interesse om zich aan te sluiten bij een 
hengelsportvereniging. De behoefte of het nut om zich te verenigingen blijkt niet te bestaan. Slechts 6 van de 49 
gevraagde hengelaars (12,2 %) melden dat ze aangesloten zijn bij een henge1club. Clubs waar deze hengelaars 
aangesloten zijn, zijn gesitueerd te Zeizate (Katvissers) te Sas van Gent (De Loze Vissers) en te Waarschoot (De 
Tinkvissers ; De Gezellige Zeebonken). 

7. Bemerkingen van hengdaan en terreinvaststellingen: 

7 .1. Burggravenstroom 

Hengelsite H 1 
Op de linkeroever, richting Averije, bevindt zich een doorgangsknelpunt doordat een aangelande eigenaar 
de niet openbare veldweg langs de Burggravenstroom afsluit. Aan de basis hiervan liggen conflicten met 
hengelaars in het verleden. 
Na de recente ruiming is het water beter bevisbaar omdat er weinig of geen plantengroei is. Andere jaren 
staat er te veel kruid in het water (2x). 
De waterkwaliteit is de laatste jaren verbeterd. De visstand is goed. Aanwezigheid van zoetwatermossel. 
Aanleg van stabiele hengelplatformen ter hoogte van de waterlijn is wenselijK (i.b. voor kinderen) (2x). 
Een hoger waterpeil (+ 15 à 20 cm) zou beter zijn. . 
Nood aan parkeergelegenheid langszij hetjaagpad op linkeroever. Een particuliere oevereigenaar is bereid 
om de mogelijKheid en modaliteiten tot parkeren te onderzoeken, in samenspraak met de watering en PVC. 
Zwerfvuil van (hengel)recreanten in de omgeving van het water. 

Hengelsite H2 

Aanleg van stabiele hengelplatformen ter hoogte van de waterlijn is wenselijk 

Hengelsite H3 

Na de recente ruiming is het beter geworden om te hengelen. Wanneer niet geruimd wordt en er te veel 
kruid in het water staat, is het water moeilijk te bevissen. 
Een kruidruiming eind november is te laat. Het zou beter zijn om in enkele hengelzones bij de opening van 
het hengelseizoen (begin juni) het kruid te ruimen. 
Aanleg van stabiele hengelplatformen ter hoogte van de waterlijn is wenselijk. 
Het water is te ondiep. Het mag zeker 30 tot 50 cm dieper zijn (ruimen of peil verhogen) (2x). 
Betere bevissingsmogelijkheden voor roofvis zijn wenselijk. 

Hengelsite H4 

In deze zone wordt zwerfvuil van (hengel?)recreanten vastgesteld. 
Het water is te ondiep en zou geruimd (of verdiept) mogen worden. 
Aanleg van stabiele hengelplatformen ter hoogte van de waterlijn is wenselijk (3x). 
Takken van populieren in het water zijn hinderlijk. 

Hengelsite H5 

Er staat dikwijls te veel kruid in het water en ook takken in het water zijn hinderlijk (regelmatiger ruimen). 
Aanleg van stabiele hengelplatformen ter hoogte van de waterlijn is wenselijk. 

Hengelsite H6 

- Geen bemerkingen 

Hengelsite H7 

- Geen bemerkingen 

18 



Privaat 
Sommige jaren staan er te veel waterplanten in de Burggraven (niet in 1999 na de ruiming) wat hinderlijk is 
voor het hengelen (vasthaken hengelsnoer). Een regelmatige kruidruiming is wenselijk om beter te kunnen 
hengelen. Wel dient opgemerkt te worden dat er meer vis gevangen wordt wanneer er veel waterplanten 
zijn. Het jaar &Ja een kruidruiming wordt er opmerkelijk minder vis gevangen. 

7.2. Ringkanaal WPC 

Hengelsite Rl 

Het water is te ondiep. Eén meter diep is ideaal. Een ruiming of peilverhoging kan overwogen worden. 
Een ruiming is aangewezen om het bladafval en de takken van de populieren in het water te emijderen. 

7.3. Brakeleiken 

Hengelsite B 1 

- Geen bemerkingen 

Hengelsite B2 
Te veel kruid in het water. 
Te veel zwerfvuil (plastiek e.d.) in het water. 
De waterkwaliteit op het Brakeleiken mag nog verbeteren. 
Een grotere variatie in vissoorten is wenselijk. 

Hengelsite B3 

De site ter hoogte van de fabriek "Campina" is een potentiële site. Bij de terreinbezoeken werden geen 
hengelaars opgemerkt Er is wel ruimte om er te parkeren. 

7.4. Lieve 

Hengelsite Ll 

- Geen bemerkingen 

Hengelsite L2 

Het water is te ondiep en beVat te veel slib (2x). Ruiming is wenselijk. 
Er zijn teveel draadalgen en flap in het water (onrechtstreekse verwijzing naar water- en 
slibbodemkwaliteit). 
De roofvisstand is ondermaats, wat zich vertaalt in een teveel aan kleine vis (dwerggroei). 
Het water is te troebel. Er zijn te veel netels op het oevertalud. 
Aanleg van stabiele en slibvrije hengelplatformen ter hoogte van de waterlijn en bereikbaar via een 
taludtrapje is wenselijk (3x). 
Er is onduideliJKheid over de toegankelijkheid van de trekweg (verkeersborden "Verboden doorgang uitg. 
landbouwvoertuigen en aangelanden"). 
De aanleg van parkeerfaciliteiten ter hoogte van de zijweg is wenselijk. 

Hengelsite L3 

Er is onduidelijkheid over de toegankelijkheid van de trekweg (verkeersborden "Verboden doorgang uitg. 
landbouwvoertuigen en aangelanden"). 
Aanleg van stabiele en slibvrije hengelplatformen ter hoogte van de waterlijn en bereikbaar via een 
taludtrapje is wenselijk (3x). 
Het water is te ondiep (ruiming is wenselijk). Soms ontstaat een te laag waterpeil doordat water wordt 
weggetrokken. 

---------· ~· -~--
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Er wordt te veellokvoer gebruikt (nadelig oor waterkwaliteit). 
Oevervegetatie dient behouden te blijven. 
De roofvisstand (snoekbestaod) dient opgebouwd te worden om dwerggroei tegen te gaan. 

Hengelsite IA 

Goed hengelwater waar vis te vangen valt 
Er is onduidelijkheid over de toegankelijkheid van de trekweg (verkeersborden "Verboden doorgang uitg. 
landbouwvoertuigen en aangelanden"). De politielrijkswacht van Waarschoot houdt er de regeling op na dat 
een hengelaar met een visverlof zich met de wagen langs de trekweg mag verplaatsen. De politielrijkswacht 
van Zomergem houden hieromtrent een andere regeling (doorgangsverbod) aan. Om hieromtrent problemen 
te vermijden zijn éénduidige afspraken en regelingen wenselijk en dieoen de hengelaars hierover 
geïnformeerd te worden (2x). 
Er kan gedacht worden aan een weekend/werkdag regeling m.b.t de toegankelijkheid van de trekweg_ In het 
weekend is er veel fietsverkeer en is de trekweg verboden voor gemotoriseerde hengelaars. Tijdeos de week 
wanneer er minder fietsrecreanten zijn zou de trekweg toegankelijk kunnen zijn voor gemotoriseerde 
hengelaars. 
Aanleg van stabiele en slibvrije hengelplatformen ter hoogte van de waterlijn en bereikbaar via een 
taludtrapje is wenselijk 

Hengelsite L5 

Er is onduidelijkheid over de toegankelijkheid van de trekweg (verkeersborden "Verboden doorgang ui!g. 
landbouwvoertuigen en aangelanden"). 

Hengelsite L6 

De laatste jaren is de evolutie van de waterkwaliteit goed. Er valt genoeg vis te vangen. 
Er zit te weinig roofvis en daardoor te veel ondermaatse vis (dwerggroei). 
Aanleg van stabiele en slibvrije hengelplatformen ter hoogte van de waterlijn en bereikbaar via een 
taludtrapje is wenselijk (4x). 
Het water is te ondiep waardoor er een te snelle verlanding ootstaat 

. Verzakte schanskorven kunnen aanleiding geven tot vasthakell 
Plaatsen van vuilbakken om zwerfvuil te vermijden is wenseliJk. 
Er is onduidelijkheid over de toegankelijkheid van de trekweg (verkeersborden "Verboden doorgang uitg. 
landbouwvoertuigen en aangelanden"). 
Parkeerplaatsen langsheen de trekweg zouden nuttig zijn opdat wagens van hengelaars de 
landbouwvoertuigen minder zouden hindereiL 

Hengelsite L 7 

De oevertaluds zijn te steil. Aanleg van stabiele hengelplatformen ter hoogte van de waterlijn en bereikbaar 
via een taludtrapje is wenselijk. 

Hengelsite L8 

De laatste jaren is de evolutie van de waterkwaliteit goed. 

Hengelsite L9 

- Geen bemerkingen 

Privaat 
De waterkwaliteit is de laatste jaren verbeterd. 
Het waterpeil is soms te laag wat nadelig is voor het visbestarut 
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F. BESLUIT. 

Het bengelpubliek in de watering is afkomstig uit de nabije regio is redelijk honkvast en getrouw aan de lokale 
hengelwateren en heeft nog een zekere traditie om toch vrij regelmatig te vissen. In die zin is het een niet 
onbelangrijke doetgroep van recreanten langsheen de wateren. 
Hengelaars beschouwen de bengelwateren in de watering als goede hengelwateren waarin nog vis te vangen valt. 
Ook de rust en de omgeving spreken hen aan. De hengelaars merken op terrein een verbetering van de 
waterkwaliteit. Op bet Brakeleiken wordt een minder goede waterkwaliteit gemeld met ook veel zwerfvuil in het 
water. 
Kenmerkend voor hengelaars is dat ze meer dan gemiddeld belang hechten aan het beheer en de bereikbaarheid 
van de bengel wateren. In deze context vormen ze een belangrijke partoer voor waterbeheerders en hebben ze een 
niet onbelangrijke signaalfunctie. In de "Burggraveostroom" zijn de hengelaars niet anders en ook daar vragen 
ze aandacht voor het beheer van de wateren. Soms bemoeilijkt een teveel aan waterplanten het hengelen, maar 
anderzijds is dit gunstig voor het visbestand. Selectiviteit in het kruidruimen ter hoogte van hengelsites is daarom 
aangewezen. De te beperkte waterdiepte wordt meermaals aangegeven als een knelpunt en verdient aandacht In 
overleg met de waterbeherende instanties van de watering dient nagegaan te worden of een hoger waterpeil kan 
aangehouden worden eo/of op welke plaatsen ruimingen noodzakelijk zijn en kunoen uitgevoerd worden. 
De beogeldruk is laag en beeft geen noemeoswaardige impact op de visstand De gemiddelde vangsten zijn goed. 
Hengelaars vragen een m~r gediversifieerd visbestand WetenschappelijK visstandonderzoek wijst uit dat het 
visbestand op de Burggravenstroom vrij gediversifieerd is, alleen de hengelaarsvraag naar meer paling voor dit 
water lijlet terecht Alhoewel geen wetenschappelijKe gegev~os over het visbestand op de Lieve beschikbaar zijn, 
blijkt hier inderdaad dat de vangsten vrij ééozijdig uit giebel bestaan. 
Met betrekking tot het hengelcomfort vragen hengelaars de aanleg van vlakke hengelplatforms. Een goede 
hengelplaats is goed bereikbaar (max. 250m lopen) en bestaat uit een vlak en droog gedeelte (lm op lm) van het 
oevertalud dat op ongeveer 30 cm boven bet waterpeil is aangelegd 
Bij het aanleggen van hengelplatformen dient rekening gehouden te worden met eventuele hogere waterpeilen. 
Op de Lieve vormt de bereikbaarheid van de trekweg een aandachtspunt. Ter hoogte van knooppunten met 
zijwegen en brugovergaogen kunoen hengelsites met faciliteiten voor hengelaars ontwikkeld worden. Op de 
Burggravenstroom zijn particuliere aangelanden bereid tot een gesprek over het ootwikkelen van 
parkeerfaciliteiten op buo eigendom. 
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