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1\'isstandonderzoek op het Provinciaal Domein 't Veld te Ardooie- 19991 

A. Inleiding 

Het Provinciaal Domein 't Veld te Ardooie werd in 1981 door het Provinciebestuur van West-Vlaanderen 
aangekocht. Op het domein situeren zich drie vijvers. Op één vijver, de Middenvijver, is hengelen 
toegestaan en de vijver wordt beheerd als hengelvijver. Op een tweede vijver, het Zeetje, wordt slechts 
sporadisch door een enkele visser gehengeld. Het Zeetje wordt niet specifiek beheerd ten behoeve van de 
hengelrecreant Een derde vijver wordt beheerd als natuurgebied en hengelen is er niet toegestaan. 

In 1998 werd het visstandbeheer op de Provinciale Domeinen van West-Vlaanderen overgedragen aan de 
Provinciale Visserijcommissie. Voor de wetenschappelijke onderbouwing van het visstandbeheer voert de 
Visserijcommissie op regelmatige basis visstandonderzoek uit op openbare wateren. Met dit onderzoek 
wordt in eerste instantie de basisinformatie aangebracht voor het beheer van de vispopulaties en het 
opmaken van de bepotings- en herstelplannen. Het laat eveneens toe het gevoerde visstandbeheer, 
alsmede de (evolutie van) de habitat- en natuurkwaliteit op openbare hengelwateren te evalueren. In 1999 
gaf de Visserijcommissie opdracht voor een visstandonderzoek op de Middenvijver (opp. 1,5 ha) en op 
het Zeetje (opp. 1 ha). 

B. Historische gegevens over het visbestand 

In de brochure over het domein (Provinciaal Domein 't Veld, uitgegeven in 1983) worden enkele 
bladzijden gewijd aan de flora en de fauna op het domein. Over de visfauna vermeldt de brochure : " De 
nieuwe visvijver (=Middenvijver) is zeer visrijk. Hij herbergt vooral de gekweekte schubkarper, de zeelt 
en de baars. In mindere mate treft men er ook kolblei en paling aan en soms de brasem en de snoek." 

Meer gedetailleerd visserijkundig onderzoek werd tot heden op de vijvers van het domein 't Veld nog niet 
uitgevoerd. 

C. De visbepotingen op 't Veld. 

Tabel I geeft een overzicht van de visbepotingen op de Middenvijver te Ardooie. Het Zeetje wordt niet 
bepoot. Sinds 1992 hebben de bepotingen zich gericht op het ondersteunen van de blankvoorn-, zeelt-, 
karper- en palingpopulatie. In 1997 werd éénrnalig brasem uitgezet. In 2000 zal een aanvang worden 
genomen met het ontwikkelen van de roofvispopulatie door het uitzetten van zesweekse snoeken. 

Over de periode 1992-1999 (8 jaar) bedroeg de jaarlijkse gemiddelde pootvisinbreng op de Middenvijver 
60 kg/ha. 



Tabell : Bepotingen op de Middenvijver op het Provinciaal Domein 't Veld (gegevens Provincie West
Vlaanderen, Dienst MIRONA). 

Soort 1992 1995 1997 2000* 
Blankvoorn (12-17cm) 1500st (50kg) 1500st (50kg) 1500st (50kg) 20kg 
Zeelt (+18cm) 100kg 100kg 50kg 
Brasem (>16cm) 75kg 
Snoek (zesweeks) 250st 
Karper (> 12cm) 50kg 50kg 
Paling (1 0/20/kg) 50k_g 50kg 
Winde (12-17cm) 50kg 10kg 

.. * Herbepotmgsplan 2000 van de Provmciale VIsseriJCOmmissie West-Vlaanderen . 

D. Het visserijkundig onderzoek in 1999. 

Op 28 september 1999 werd visstandonderzoek (elektrovisserij) verricht op de Middenvijver en op 't 
Zeetje door de Provinciale Visserijcommissie in samenwerking met AMINAL, Afdeling Bos en Groen, 
Houtvesterij Brugge en de Provinciale Diensten die instaan voor het beheer van het Provinciaal Domein. 

Zes stroken werden achtereenvolgens tweemaal (heen en terug) bemonsterd met een DEKA 3000 
elektrovisserijtoestel met 2 vangstelektroden. Op figuur 1 worden de beviste oeverstroken aangeduid. 
Tabel 2 geeft een beschrijving van de bemonsterde stroken. Op de Middenvijver werd in totaal 250 m 
oeverstrook bemonsterd. Op het Zeetje werd een totale strook van 210 m bemonsterd. De densiteit van 
het visbestand wordt berekend uitgaande van de hypothese dat met de elektrovisserij een oeverstrook van 
1 meter breed werd bemonsterd (densiteit is gevangen biomassa (of aantal) x oeverlengte x 1 meter breed, 
omgerekend naar aantal of biomassa per hectare) . Bij de interpretatie van de densite i ten dient de nodige 
voorzichtig in acht genomen te worden vermits de visdensiteit in de oeverzone werd omgezet naar een 
geëxtrapoleerde densiteit voor het ganse water. 

Tabel 2 : Beschrijving van de bemonsterde stroken. 

Nummer Lengte Omschrijving 
1 75 m Middenvijver, steile oever (talud 4/4) met betonafval en gebroken steen met 

plaatselijk ertussen oevervegetatie 
2 50 m Middenvijver, steile oever (talud 4/4), struikoever, onderwatertalud kaal zand 
3 125 m Middenvijver, steile oever, 50% begroeid met lisdodde, 50% kaal zand 
4 50 m 't Zeetje, steile oever met struik- en boomvegetatie 
5 100 m 't Zeetje, steile oever met struikvegetatie 

6 60 m 't Zeetje, strook rond omgevallen boom die in de vijver ligt 
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Figuur 1 : Bemonsterde oeverstroken op de Middenvijver en 't Zeetje (Provinciaal domein 't Veld- Ardooie) . 
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E. Resultaten 

Bij het onderzoek in 1999 werden op de Middenvijver in totaal 373 vissen gevangen behorende tot 8 
soorten. Op 't Zeetje werden in totaal 148 vissen gevangen (7 soorten). Tabel 3 geeft een overzicht van de 
gevangen soorten op de twee vijvers. Tabel 4 en 5 geven een overzicht van de morfometrische 
karakteristieken per vissoort op de twee vijvers. Tabel 6 en 7 geven de vangstresultaten en de berekende 
visdensiteiten in 1999. 

Tabel3: Vissoorten gevangen op de vijvers van 't Veld in 1999. 

Vissoort 
Snoek 
Zeelt 

Rietvoorn 
Blankvoorn 

Baars 
Kolblei 
Brasem 

Snoekbaars 
Pos 

Paling 
Giebel 
Karper 

Riviergrondel 
Winde 

XXX= dominante soort 
XX = begeleidende soort 
X= plaatselijke soort 
B = beschermde soort 
E = exoot, uitheemse soort 

Middenvijver 1983 Middenvijver 
0 -
0 x 
- -
- XX 
0 XXX 
0 -

0 -
- -
- XX 
0 XX 
- x 
0 -
- XX 
- x 

't Zeeqe 
-
x 
x 

XXX 
XXX 

-
-
-

-
XX 
-
x 

XX 
-
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Tabel 4 : Lengte- en gewichtgegevens per vissoort opgemeten in 1999 op de Middenvijver. 

Soort Lengte Gewicht Aantal 
mem in 2 
Gem. St.Dev. Min.-Max. Gem. St.Dev. Min.-Max. 

Zeelt 27,7 - - 302,0 - - I 
Blankvoorn 15,2 3, I 9,3 - 21,6 4 1,9 26,3 8,4- 113 ,0 18 

Baars 7,5 1,3 5,7-13 ,5 5,7 3,0 2,5- 24,2 293 

Pos 7,3 1,3 3,4 - 18,4 7,1 4,0 6, I - I 0,8 11 

Paling 49,3 13 ,8 31 ,0 - 90,0 267,7 271,2 38,0- 1280,0 29 

Giebel 33,0 - - 607,0 - - I 
Riviergrondel 8,0 2,0 5,4 - 12,2 6,0 4,1 2,2- 16,6 18 

Winde 33 ,0 2,8 31 ,0 -35 ,0 439,0 127,3 349,0 - 529,0 2 

Tabel 5 : Lengte- en gewichtgegevens per vissoort opgemeten in 1999 op 't Zeetje. 

Soort Lengte Gewicht Aantal 
in cm in g 
Gem. St.Dev. Min.-Max. Gem. St.Dev. Min.-Max. 

Zeelt 37,0 2,6 34,0 - 39,0 777,3 166,6 585,0 - 877,0 3 
Rietvoorn 20,5 4,6 16,5 - 25,5 121 ,3 84,4 54,0 - 216,0 3 

Blankvoorn 12,7 1,7 7,2 - 16,8 23 ,2 9,7 3,7- 58,8 70 

Baars 11 ,3 2,0 7,6 -16,0 19,7 10,4 5, I - 55 , I 54 

Palin2 72,7 15 ,0 56,0 - 90,0 862,5 535 ,4 269,0- 1578,0 7 
Karper 48 ,0 5, I 43,5 - 53 ,5 2118,7 551 ,8 1492,0-2532,0 3 

Riviergrondel 9,4 3,4 6, I - 13 , I IJ , I 9,8 2,0- 23 ,3 8 

Tabel6: Vangstresultaten en berekende visdensiteiten op de Middenvijver in 1999. 

Soort Gevangen Gevangen Gewicht Aantal Biomassa %totaal Aantal % totaal 
gewicht Aantal per 100 m per 100 m 

g St 2 I 100 m st I 100 m k2 I ha st I ha 
Snoek - - - - - - - -
Zeelt 27,7 I 11 , 1 0,4 1, 11 0,24 40 0,27 

Rietvoorn - - - - - - - -

Blankvoorn 754,7 18 301,9 7,2 30,19 6,43 720 4,83 

Baars 1512,6 293 605 ,0 117,2 60,50 12,90 11720 78,55 

Pos 77,6 I 1 31 ,0 4,4 3, 10 0,66 .440 2,95 

Paling 7764,2 29 3105 ,7 11 ,6 310,57 66,19 1160 7,77 

Giebel 607,0 I 242,8 0,4 24,28 5, 17 40 0,27 

Ka~"Qer - - - - - - - -

Riviergrondel 107,7 18 43, I 7,2 4,31 0,92 720 4,83 

Winde 878,0 2 351 ,2 0,8 35, 12 7,49 80 0,54 

Totaal 11729,5 373 4691 ,8 149,2 469,18 14920 
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Tabe17: Vangstresultaten en berekende visdensiteiten op het Zeetje in 1999. 

Soort Gevangen Gevangen Gewicht Aantal Biomassa %totaal Aantal %totaal 
gewicht Aantal per 100 m per 100 m 

~ St ~I 100 m st I 100 m k~ I ha st I ha 
Snoek - - - - - - - -
Zeelt 2332,0 3 1110,5 1,4 111,05 13 ,05 143 2,03 

Rietvoorn 364,0 3 173 ,3 1,4 17,33 2,04 143 2,03 
Blankvoorn 1622,0 70 772,4 33,3 77,24 9,08 3333 47,30 

Baars 1065,9 54 507,6 25 ,7 50,76 5,97 2571 36,49 
Pos - - - - - - - -

Palin~ 6037,5 7 2875,0 3,3 287,50 33,79 333 4,73 
Giebel - - - - - - - -
Karper 6356,0 3 3026,7 1,4 302,67 35,58 143 2,03 

Rivier~rondel 88,4 8 42,1 3,8 4,21 0,49 381 5,41 
Winde - - - - - - - -

Totaal 17865,8 148 8507,6 70,3 850,75 7047 

F. Bespreking van de resultaten 

1. Evolutie en typering van het visbestand. 

In vergelijking met 1983 is de diversiteit in aantal soorten (7 soorten) niet noemenswaardig gewijzigd. 
Opmerkelijk is wel dat soorten als snoek, brasem en kolblei in 1999 niet werden gevangen en dit 
niettegenstaande de brasembepotingen in 1997. Een gedeeltelijke verklaring voor het niet terugvangen 
van brasem bij de bemonstering van de oeverzone is de pelagische en bentische levenswijze van deze 
vissoort, maar juveniele brasems zouden zich in de oeverzone moeten ophouden en deze werden niet 
gevangen. 

Alhoewel het aantal soorten hetzelfde blijft, doen zich tussen 1994 en 1999 toch een aantal 
verschuivingen voor : 

• snoek en brasem worden in 1999 niet meer gevangen. Door het verdwijnen van snoek komt de niche 
van toppredator in het visbestand vrij . 

• kolblei komt niet meer in het visbestand voor. 
• giebel, winde en riviergrondel komen in 1999 voor. Winde vermoedelijk door de bepoting in 1997. 

In 1999 kan het visbestand op de Middenvijver visserijkundig getypeerd worden als kenmerkend voor een 
blankvoorn/baars-water waarin kolblei ontbreekt en met een dominante aanwezigheid (in overmaat) 
van paling. 

Het Zeetje wordt visserijkundig eveneens getypeerde als een blankvoorn/baars-water (zonder kolblei), 
met een goed palingbestand en met een beperkte vertegenwoordiging van de snoek/zeelt/rietvoorn
associatie waarbij snoek echter ontbreekt. De functie van toppredator wordt uitsluitend ingevuld door de 
grote paling. 
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2. Densiteit van het visbestand en toetsing van de diversiteit aan het viswatertype 

Op de Middenvijver wordt de totale biomassa van het visbestand berekend op 469 kg/ha (tabel 6). Dit kan 
beschouwd worden als een normale densiteit voor een water van het blankvoorn/baars-type (tabel 8). 
Hiervan wordt 3II kg ingenomen door paling zodat de densiteit van alle andere vissoorten eerder matig is 
en om en bij I5 8 kg/ha bedraagt. Per I 00 meter oeverlengte komen er I49 vissen voor. Getoetst aan de 
normdoelstelling voor blankvoorn/baars-wateren (overgangswatertype I ; tabel 8) blijken in I999 kolblei , 
rietvoorn, snoek en brasem in het visbestand te ontbreken. 

Op het Zeetje wordt de totale visbiomassa berekend op 85I kg/ha. Op het eerste zicht lijkt dit een (te) 
hoge densiteit maar men moet zich realiseren dat bij deze berekening 113 van deze biomassa, zijnde 303 
kg, afkomstig is van 3 grote karpers en daarbovenop nog 287,5 kg ingenomen wordt door paling. Alle 
andere vissoorten vertegenwoordigen een gezamelijke densiteit van 260,5 kg/ha. Per 100 meter 
oeverlengte komen op het Zeetje 70 vissen voor. Dat de berekende densiteit op het Zeetje inderdaad moet 
gerelativeerd worden blijkt uit een vergelijking van het aantal vissen per hectare op beide vijvers. Op de 
Middenvijver komen I4.920 vissen I ha voor. Op het Zeetje, met een hogere berekende densiteit , komen 
7.047 vissen I ha voor. De vissen zijn gemiddeld dus groter op het Zeetje dan op de Middenvijver. 
Vermoedelijke oorzaken zijn de hengelonttrekking van maatse vissen op de Middenvijver, 
gecompenseerd door aanvullende bepotingen. Vergelijking van het Zeetje met de normdoelstelling voor 
een blankvoorn/baars-wateren toont dat in 1999 snoek, kolblei en brasem in het visbestand ontbreken . 

Tabel 8 : Normdoelstelling voor viswatertypen (OVB, 1988). 

OVERZICHT VAN WATERTYPEN EN HUN KENMERKEN 

I I! lil IV 
SNOEK-ZEELT OVERGANGS OVERGANGS BRASEM-
WATERTYPE WATERTYPE1 WATERTYPE2 SNOEKBAARS 

WATERTYPE 

Samenstelling snoek. zeelt als I, als I! . brasem , 
visstand ruisvoorn . +kolblei brasem snoekbaars 

blankvoorn , (reeds in zomer (en karper) aal 
baars. aal (brasem) weinig kleine snoek) 

Visbezetting 
(incl . roofvis) 

100-350 kg/ha 350-500 kg/ha 350-600 kg/ha 450-800 kg/ha 

Snoekbezetting 10-50 kg/ha 
Snoekbaars-

50-100 kg/ha 30-50kglha nihil 

bezetting geen nauwelijks 0-10 kg/ha 10-50 kg/ha 

Waterplanten 
onde rwater veel wei nig nauwe lij ks geen 
bovenwate r veel matig matig geen- matig 
drijfbl ad veel matig weinig geen 
bedekkings % 60-100 25-60 20-25 0-20 

Groenalgen nauwelijks veel bloei bloei 

Blauwalgen geen nauwelijks bloei (incidenteel) bloei 

Doorzicht 
april-november I mof meer 30-60cm 20-60cm 10-30cm 
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Het visstandonderzoek toont aan dat op de Middenvijver de blankvoorn- en zeeltpopulatie niet op een 
behoorlijke densiteit ontwikkeld zijn. Het ontbreken van kolblei, rietvoorn en snoek reduceert de 
diversiteit van het visbestand. Daarentegen is de palingpopulatie qua densiteit i.n overmaat (66% van de 
totale visbiomassa) aanwezig. Het aantal palingen (7,77% van alle vissen of 11 tot 12 palingen I 100 m 
oever) is nochtans aanvaardbaar. De hoge aantallen baars (11.720 stuks I ha of 78,5% van alle vissen ; 
slechts 13 % van de totale visbiomassa) illustreren het teveel aan baars met dwerggroei tot gevolg. 
Bovendien concurreren deze kleine baarzen met de witvis op dezelfde voedselorganismen zodat dit de 
ontwikkeling van de witvispopulaties remt. Overmaat aan baars en dwerggroei kan teruggedrongen 
worden door het ontwikkelen van het roofvisbestand. 

Alhoewel op het Zeetje in het verleden geen visserijgerichte bepotingen werden uitgevoerd, zijn de 
vispopulaties hier evenwichtiger. Alhoewel geen gericht onderzoek werd verricht mag worden 
aangenomen dat de afwezigheid van bevissing een ecologisch evenwichtiger visbestand in de hand heeft 
gewerkt. De vissen zijn er groter en de densiteiten hoger. Blankvoorn en baars domineren. De densiteit 
aan baarzen (2.571 stuks I ha of 36,5% van alle vissen) laat een betere spreiding van de baarspopulatie 
over de lengteklassen toe (max. tot 16 cm). Ook op het Zeetje is een goede palingstand aanwezig ( 4,73% 
van alle vissen of 333 stuks I ha ; 34 %van de totale visbiomassa), maar niet in een overmatige densiteit 
zoals op de Middenvijver. Per 100 meter oeverlengte komen maar 3 palingen voor. 

Vermits op het Zeetje populaties aanwezig zijn van het snoeklzeelt/rietvoorn-watertype, i.c. zeelten en 
rietvoorns, kan het visstand- en biotoopbeheer zich op deze vijver richten op een geleidelijke evolutie 
naar dit watertype. 

3. Visserijkundige evenwichten. 

3.1. De verhouding blankvoomachtigen tegenover brasemachtigen. 

Deze verhouding geeft een indicatie van de (tendens tot) verbraseming van het visbestand op een water. 
Bij het visstandonderzoek in 1999 werd zowel op de Middenvijver, als op het Zeetje, geen brasem, noch 
kolblei gevangen zodat het visbestand voor dit criterium niet kan beoordeeld worden. 

3.2. De verhouding blankvoorn tegenover rietvoorn. 

Deze verhouding geeft een indicatie van de evolutie van het visbestand van een blankvoorn/baars/kolblei
associatie naar een snoek/zeelt/rietvoorn-associatie. Wateren van het snoek/zeelt/rietvoorn-type zijn 
heldere wateren met ondergedoken waterplanten en zijn omwille van hun grotere diversiteit en lagere 
trofiegraad ecologisch waardevoller. 

Bij het visstandonderzoek in 1999 wordt alleen op het Zeetje rietvoorn gevangen. De 
biomassaverhouding blankvoorn I rietvoorn bedraagt hier 4,5 I 1. De aantalsverhouding blankvoorn I 
rietvoorn bedraagt 23 ,3 I 1. Deze laatste verhouding toont dat blankvoorn op het Zeetje qua aantallen nog 
sterk domineert op rietvoorn. Uit aantallen en densiteit (2% van totaal) blijkt eveneens dat de 
rietvoornpopulatie nog ondermaats aanwezig is. Dit stemt overeen met de hiervoor reeds vermelde 
typering van de vijver als blankvoorn/baars-water. Uit de verhouding kan eveneens worden afgeleid dat 
het visbestand nog geen neiging toont om te evolueren naar de snoek/zeelt/rietvoorn-type, alhoewel de 
soorten van deze associatie (met uitzondering van snoek) in potentie op het Zeetje aanwezig zijn. 
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3.3. De verhouding witvis tegenover roofvis. 

De verhouding witvis tegenover roofvis geeft aan in hoeverre de trofische niveaus (roofvissen en 
voedselvissen) in een dusdanige verhouding op een water aanwezig zijn zodat een ecologisch evenwicht 
ontstaat tussen de predatoren of roofvissen (snoek, snoekbaars en baars) en de gepredateerde witvissen. 
Theoretisch wordt een optimale biomassaverhouding witvis I roofvis van 7 I 1 nagestreefd. 

Op de twee vijvers zijn geen specifieke roofvissen (snoek en snoekbaars) aanwezig. 

Op de Middenvijver zijn ook de baarzen (max. lengte 13 ,5 cm) niet piscivoor (vis-etend) en wordt de 
functie van toppredator uitsluitend ingevuld door grote paling (vanaf > 55 cm). Op basis van de 
lengtefrequentieverdeling (figuur 3) blijkt op de Middenvijver 1/6 van het totaal aantal palingen piscivoor 
te zijn. Deze piscivore fractie van de palingpopulatie vertegenwoordigt 49,3 % van de palingbiomassa of 
153 kg/ha. De biomassaverhouding witvis I roofvis (paling > 55cm) bedraagt om en bij 1 I I. Deze lage 
verhouding illustreert eens te meer de (te) dominante impact van het palingbestand op het witvisbestand. 

Op het Zeetje is 5 % (vanaf 15 cm) van de baarzen piscivoor. Deze piscivore fractie vertegenwoordigt 
10% van de baarsbiomassa of 5,1 kg/ha. De palingpopulatie is volledig pisc ivoor (>55 cm). De 
biomassaverhouding witvis (excl. karper) I roofvis (paling > 55cm + baarzen > 15cm) bedraagt om en bij 
0,9 I I. Deze lage verhouding indiceert dat er te weinig witvis aanwezig is als voedsel voor roofvissen. De 
hoge palingdensiteit, als oorzaak van een ondermaatse ontwikkeling van het witvisbestand, kan ook hier 
worden benadrukt. 

4. Aanwezigheid van beschermde vissoorten. 

Er worden geen beschermde vissomten gevangen op de twee bemonsterde vijvers. 

5. Natuurlijke rekrutering van het visbestand. 

De Middenvijver 
Uit de minimum lengte per soort in tabel 4 blijkt de natuurlijke rekrutering bij blankvoorn, baars, pos en 
riviergrondel op de Middenvijver. Van deze soorten worden kleine vissen gevangen. 

De lengtefrequentieverdeling (figuur 2) van de gevangen blankvoorns ( 18 stuks) toont de aanwezigheid 
van bovenmaatse blankvoorns (45% > 15 cm). Vermoedelijk zijn deze maatse blankvoorns omzeggens 
volledig afkomstig van de blankvoornbepotingen. Deze grote blankvoorns staan in voor de natuurlijke 
rekrutering en illustreren een eerder lage hengelonttrekking. Ondanks de aanwezigheid van voldoende 
adulte blankvoorns die instaan voor natuurlijke rekrutering, blijkt slechts 11 % van de 
blankvoornpopulatie zich te situeren in de lengteklasse van 9 en 10 cm (0+ of <éénjarig). De jongere 
lengteklasse van blankvoorn op de Middenvijver is ondermaats vertegenwoordigd. In 1999 was de 
natuurlijke rekrutering door het koudere voorjaar (en een somber 1998) ondermaats en onvoldoende om 
de populatie op peil te houden. Een tweede oorzaak van de te lage juveniele blankvoorns kan gevonden 
worden in het feit dat jonge blankvoorns, die zich in de eerste levensfaze ophouden in de oeverzone, 
gepredateerd worden door de (te grote) palingpopulatie. Door het terugschroeven van de te hoge densiteit 
aan paling zullen aan de blankvoornpopulatie evenwichtigere ontwikkelingsmogelijkheden geboden 
worden. Daarentegen blijkt uit de lengtefrequentieverdeling dat de jaarklassen van andere jaren (12-
14cm) wel goed vertegenwoordigd zijn en dit ondanks de palingdensiteit 

De lengtefrequentieverdeling van de gevangen baarzen (293 stuks) geeft aan dat omzeggens de hele 
baarspopulatie behoort tot de lengteklasse van 6 tot 11 cm. Grote baarzen (> 20 cm) komen op de 
Middenvijver niet voor (figuur 3). De frequentiedistributie en de aantallen (78,5 % van totaal vissen ; 
tabel 6) illustreren dat de baarsrekrutering op de meander zeer hoog is . De overmaat aan jonge baarzen en 
het niet doorgroeien naar grotere lengten illustreert de neiging tot dwerggroei van de baarspopulatie. 
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Bovendien zal de overmaat aan kleine baarzen in (voedsel)concurrentie treden met de juvenielen van 
andere vissoorten en de evenwichtige ontwikkeling van witvispopulaties beperken. De overmaat aan 
jonge baars dient ingeperkt te worden via predatie door roofvissen (i .c. snoek). 

De lengtefrequentieverdeling van de gevangen palingen (29 stuks) geeft aan dat het merendeel van de 
palingpopulatie behoort tot de lengteklasse groter dan 30 cm (figuur 4) . Vermits er geen 
migratiemogelijkheden bestaan is de palingpopulatie vermoedelijk volledig afkomstig van bepotingen. 
Nazicht van de lengtefrequentieverdeling op een bimodiale verdeling tussen mannelijke en nog niet 
geslachtelijk gedifferentieerde palingen (klasse tot 42 cm) en vrouwelijke palingen (klasse groter dan 42 
cm) toont dat 80 % van de palingpopulatie vermoedelijk vrouwelijk is (> 42cm). Vermits de 
palingpopulatie op de Middenvijver weinig migratiemogelijkheden heeft, groeien de palingen door naar 
grotere lengtes. 

De lengtefrequentieverdeling van riviergrondel op de Middenvijver (figuur 5) toont gespreide jaarklassen 
van juveniel en en adulte grondels . 

Het Zeetje 

Uit de minimum lengte per soort in tabel 5 blijkt de natuurlijke rekrutering bij blankvoorn, baars en 
riviergrondel op het Zeetje. Bij deze soorten worden juvenielen gevangen. 

De lengtefrequentieverdeling (figuur 6) van de gevangen blankvoorns (70 stuks) toont een goede 
vertegenwoordiging van de lengteklasse 11 -14 cm (+1 tot 2jaar) en een slechtejaarklasse < llcm (0+ of 
éénjarig). De natuurlijke rekrutering is in 1999 onvoldoende om de populatie op niveau te houden. Het 
Zeetje wordt niet bepoot en bovenmaatse blankvoorn (9 % > 15 cm) is slechts heel beperkt aanwezig. De 
slechte natuurlijke rekrutering is ook hier te wijten het koudere voorjaar (en een somber 1998). 
Bovendien, maar in mindere mate dan op de Middenvijver, wordt de juveniele blankvoornpopulatie 
gepredateerd door de volledig piscivore palingpopulatie. 

Rietvoorn is aanwezig op het Zeetje maar er werden geen juvenielen gevangen (reproductiehabitat : 
ondergedoken waterplanten, niet of onvoldoende aanwezig). 

De zeeltpopulatie (tussen 34 en 39 cm) is waarschijnlijk volledig afkomstig van uitzettingen (in het Zeetje 
uitgezet i.pl.v. in de Middenvijver?). Evenals rietvoorn worden geen kleine zeelten gevangen 
( reproductiehabitat : ondergedoken waterplanten, niet of onvoldoende aanwezig). 

De lengtefrequentieverdeling van de gevangen baarzen (54 stuks ; figuur 7) geeft aan dat een groot deel 
van de populatie zich in de lengteklasse 7 tot 12 cm situeert, maar ongeveer 17 % van de baarzen groeien 
door naar een grotere lengte. Om en bij 5 % van de baarzen (vanaf 15 cm) kan als piscivoor beschouwd 
worden. De frequentiedistributie illustreert dat de baarsrekrutering op de meander goed is zonder 
uitgesproken neiging tot dwerggroei en met een doorgroei naar oudere jaarklassen. 

De gevangen palingen (7 stuks) op het Zeetje zijn allen groter dan 56 cm en zijn vermoedelijk afkomstig 
van bepotingen (bepoting op het Zeetje in plaats van op de Middenvijver?). De palingpopulatie bestaat 
hier volledig uit grote, vrouwelijke palingen. Vermits de palingpopulatie op het Zeetje weinig 
migratiemogelijkheden heeft, groeien de palingen door naar grotere lengtes. 
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Figuur 2 Lengtefrequentieverdeling Blankvoorn (18 stuks) M iddenvijver 't Veld 1999 

25 

r-

20 

1 5 

r-
10 1- 1--- 1-

- 1--- - 1- - - 1- r--1--r--

1 0 1 1 12 1 3 1 4 1 5 1 6 17 1 8 1 9 20 21 22 2 3 24 25 

Lengte (cm) 

Figuur 3 Lengtefrequentieverdeling Baars (293 stuks) Middenvijver ' t Veld 1999 
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Figuur 4 Lengtefrequentieverdeling Paling (29 stuks) Middenvijver 't Veld 1999 
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Figuur 5 : Lengtefrequentieverdeling Riviergrondel (18 stuks) Mlddenvijver 't Veld 1999 
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Figuur 6: Lengtefrequentieverdeling Blankvoorn (70 ex . ) Zeetje 't Veld 1999 
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Figuur 7 Lengtefrequentieverdeling Baars (54 stuks) Zeetje 't Veld 
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G. Het visstandbeheer op de meander. 

Inpassing van het recreatieve visserij(mede)gebruik, alsook het behouden en ontwikkelen van de nog 
aanwezige natuurwaarden en potenties op de hengelvijvers van 't Veld vereisen het uitwerken van een 
ontwikkelings- en beheerplan dat de ecologische functie verenigt met de recreatieve functie. Uit het 
visserijkundig onderzoek blijkt dat de hengeldruk (en hengelonttrekking) geen noemenswaardige impact 
heeft op het visbestand. 

Krachtlijn van een inrichtings- en beheerplan zijn het stimuleren en de ontwikkeling van de 
habtatdiversiteit op de vijvers. Mogelijkheden ontstaan o.m. door : 

het inbreiden en afschuinen van de oevers zodat ondiepe vegetatierijke plasbermen ontstaan. 

het plaatselijk ontwikkelen van drijfbladplanten en ondergedoken aquatische vegetatie, i.b. voor 
snoek, zeelt en rietvoorn die deze habitats nodig hebben voor de reproductie. 

het ontwikkelen van habitatdifferentiatie door een afwisseling van oevers met struikvegetatie en 
oevers met helofyten op de Middenvijver. 

het behouden van takken (boom) in het water als toevluchtplaats voor vissen. 

Het visstandbeheer op de vijvers zal in eerste instantie rekening dienen te houden met interferenties van 
de (te) hoge palingdensiteit en de afwezigheid van een roofvisbestand. Het visstandbeheer dient 
georiënteerd te worden naar het realiseren van een evenwichtigere ontwikkeling van het witvis- en 
roofvisbestand (excl. paling). 

In deze context klumen voor het visstandbeheer volgende suggesties worden gegeven : 

1 o - De palingdensiteit op de Middenvijver en op het Zeetje is te hoog zodat de witvispopulatie door 
voedselconcurrentie en predatie onvoldoende kan ontwikkelen. De biomassa-aangroei van de 
palingpopulatie wordt niet gecompenseerd door wegvangst Om de ontwikkeling van de witvispopulatie 
te bevorderen dient de palingvisserij en het geleidelijk wegvangen van de helft van de palingpopulatie 
gestimuleerd te worden. 

2° - In afwachting van een lagere palingdensiteit zullen de rietvoorn- en blankvoornpopulaties via 
bepotingen op een behoorlijk niveau gehandhaafd moeten worden. Deze bepotingen dienen met 
tweejarige pootvis te gebeuren om te overmatige palingpredatie op te kleine pootvis te voorkomen. 

3°- De dwerggroei bij baars dient gereduceerd te worden door het ontwikkelen van de roofvispopulatie. 

4° - De snoekpopulatie dient via jaarlijks bepotingen (gedurende 3 jaar) op een evenwichtig peil 
gebracht te worden. Opdat de snoekpopulatie zichzelf zou kunnen in stand houden, dient de natuurlijke 
rekrutering gestimuleerde te worden door het ontwikkelen van geschikte voortplantingshabitats. 10% 
van het totale wateroppervlak (I 500m2 op de Middenvijver ; I 000 m2 op het Zeetje) dient te bestaan uit 
ondiepe, vegetatierijke zones met litoraal aspect, die zeker elk voorjaar onder water staan. Via afschuinen 
en inbreiden van oevers kan dit gerealiseerd worden. Andere vereisten zijn : 

ca. 75% van de paaihabitat heeft een diepte van 0-0,5m 

ca. 25% heeft een diepte van 0,5-1 ,Om 

geen stroming, wel goede uitwisseling van water tussen vijver en paaiplaats (paaioever) 

substraat bij voorkeur slib of fijn zand 

paaiplaats minimaal 5 meter breed 

emerse of submerse vegetatie bedekt voor 25 -75% de paaiplaats 
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geleidelijke overgang naar de oever die begroeid is. 

Om de roofvispopulaties te beschermen kan een verderafgelegen oever voor roofvisbevissing minder 
interessant gemaakt worden door enkele bomen of takken in het water te laten vallen. 

5° - Rietvoorn en zeelt zullen profiteren van de habitatdifferentiatie en paaiplaatsen die 
ontwikkeld worden. 
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