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A. Inleiding 

De oude Leie Sint-Baafs-Vijve 

Visstandonderzoek 1999 

In de jaren '70 (1977) werd de oude Leie-meander van fusiegemeente Sint-Baafs-Vijve afgesloten van de 
rivier door normalisaties van de Leie voor het scheepvaartverkeer. De meander is gelegen op het 
grondgebied van de gemeenten Wielsbeke en Waregem. In feite wordt de gemeentegrens gevormd door de 
meander. De meander (Lambertscoördinaten 81.14/178.03) is ongeveer 1800 m lang, heeft een gemiddelde 
breedte 3 5 m, een diepte van 1. 5 à 2 m en heeft een wateroppervlakte van 6,3 ha. 

Sinds de afsluiting van de Leie is deze meander functioneel in medegebruik voor recreatieve visserij . De 
meander is eigendom van AMINAL, Afdeling Bos en Groen, Houtvesterij Brugge. Inpassing van het 
recreatieve visserij(mede)gebruik, alsook het behouden en ontwikkelen van de nog aanwezige 
natuurwaarden en potenties op de Leie-meanders vereisen het uitwerken van een ontwikkelings- en 
beheerplan dat de ecologische functie verenigt met de recreatieve functie. 

In deze context werd in 1996-1997 door het studiebureau Econnection, op vraag van de Provinciale 
Visserijcommissie van West-Vlaanderen, een inrichtingsplan voor de meander opgemaakt. Krachtlijn van 
dit inrichtingsplan is het uitbouwen van een ruimer meandercomplex zodat de meander, en in het bijzonder 
de oevers, meer gevrijwaard wordt van externe negatieve invloeden (veebetreding met oeverafkalving, 
nutriëntinflux, ... ) en de aquatische oeverhabitats natuurgericht kunnen beheerd en ontwikkeld worden. Het 
op termijn uitbouwen van bufferstroken rondom de meander zal eveneens toelaten om het recreatief 
medegebruik (toegankelijkheid hengelaars en wandelaars) beter in te passen. 

Ten behoeve van het visstandbeheer wordt op regelmatige basis visstandonderzoek verricht. 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 de meander te evalueren. 

B. Historische gegevens over het visbestand 

Bij visserijkundig onderzoek (sleepnetvisserij en elektrovisserij) in 1988 werden op de oude Leie te Sint
Baafs-Vijve 7 vissoorten gevangen, i.c. paling, blankvoorn, baars, rietvoorn, brasem, karper en 
riviergrondel. Het visbestand wordt gedomineerd door blankvoorn en baars. Voor deze soorten wordt 
natuurlijke rekrutering vastgesteld. De bezetting blijkt vrij. laag te zijn en wordt geschat op maximum ca. 
100 kg/ha. De baarspopulatie vertoont dwerggroei. De Leie-meander werd toen visserijkundig getypeerd 
als een overgangswater tussen het blankvoorn/baars-type en het brasem/snoekbaars-type (Coussement et 
al., 1988). 

Op basis van het visserijkundig onderzoek door de Provinciale Visserijcommissie, AMINAL, Afdeling 
Bos en Groen en het Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer op 5 april 1994 werd de Leie-meander te 
Sint-Baafs-Vijve beoordeeld als een blankvoor/baars-water waarin de snoek/zeelt/rietvoorn-associatie 
goed was vertegenwoordigd. De totale visdensiteit kon geëxtrapoleerd worden berekend op 307 kg/ha of 
10.049 stuks/ha (hoofdzakelijk kleine blankvoorn, baars en paling). Bij deze extrapolatie dient de nodige 
voorzichtig in acht genomen te worden vermits de visdensiteit in de oeverzone werd omgezet naar een 
densiteit voor het ganse water. In effectieve vangsten werden 2 vissen per meter oeverlengte gevangen. In 
totaal werden 12 vissoorten gevangen (tabel 1). Het palingbestand omvatte geëxtrapoleerd 200 kg/ha of 



213 van de totale visbiomassa. Deze hoge palingdensiteit, vnl. palingen tussen 26 en 67 cm (20 tot 571 g) 
vond zijn oorsprong in uitzettingen van pootpaling in de tachtiger jaren. Jonge palingen werden niet 
gevangen zodat kan besloten worden dat er toen geen natuurlijke optrek uit de Leie was. De hoge 
palingdensiteit zou eveneens de reden ( voedselconcurrentie, kuiteter en vispredatie) kunnen zijn waarom 
de witvisdensiteit (excl. de palingbiomassa) eerder laag was (om en bij 106 kg/ha) . 

De biomassaverhouding witvis I roofvis (excl. paling) bedroeg 3/1 . Er was geen verbraseming van het 
visbestand. De aantalsverhouding voomachtigen I brasemachtigen bedroeg 246/1 (groot aantal kleine 
blankvoorn), de biomassaverhouding voomachtigen I brasemachtigen was 15/1. 

De aantalsverhouding blankvoorn I rietvoorn bedroeg 12,5/1, de biomassaverhouding blankvoorn I 
rietvoorn was 2,2/1 . 

In 1994 werd natuurlijke rekrutering vastgesteld voor blankvoorn en baars. De baarspopulatie vertoonde 
de neiging tot dwerggroei, mogelijk door een te hoge voedselconcurrentie met paling. De snoekpopulatie 
werd in stand gehouden door snoekbepotingen. 

2 



Tabel 1 : Effectief gevangen vissoorten, biomassa en aantallen op in totaal 410 m oeverstrook bij het 
visserijkundig onderzoek te Sint-Baafs-Vijve in 1994. 

Soort Biomassa Gewichts- Aantal Aantals-
2/100m Percent N/100m oercent 

Blankvoorn 1.591,0 6,34 449 54,49 
Baars 1.803,6 7,19 172 20,87 
Kolblei 24,2 0,10 1 0,12 
Snoek 848,0 3,38 2 0,24 
Zeelt 3.525,7 14,06 35 4,25 
Rietvoorn 747,4 2,98 36 4,37 
Brasem 132,0 0,53 1 0,12 
Alver 5,8 0,02 3 0,36 
Rivier2rondel 8,3 0,03 3 0,36 
Stekelbaars 10 3,8 0,02 2 0,24 
Stekelbaars 3 2,4 0,01 1 0,12 
Palin2 16.386,3 65,34 119 14,44 
Totaal 25 .078,5 100,00 824 100,00 

Tabel2 : Gevangen vissoorten en berekende densiteiten bij het visserijkundig onderzoek in 1994. 

Soort Biomassa Gewichts- Aantal Aantals-
kg/ha Percent N/ha percent 

Blankvoorn 19,92 6,49 5476 54.49 
Baars 22,56 7,35 2098 20,88 
Kolblei 0,30 0,10 12 0.12 
Snoek 10,34 3,37 24 0,24 
Zeelt 43,00 14,01 427 4,25 
Rietvoorn 9,12 2,97 439 4,37 
Brasem 1,61 0,52 12 0,12 
Alver 0,07 0,02 37 0,37 
Riviergrondel 0,10 0,03 37 0,37 
Stekelbaars 10 0,05 0,01 24 0,24 

Stekelbaars 3 0,03 0,01 12 0,12 

Palin2 199,83 65,11 1451 14,44 

Totaal 306,91 100,00 10.049 100,00 

* Densiteit per oppervlakte werd berekend door extrapolatie van de resultaten van een beviste oeverstrook van 2m breed voor 
gans de meander. 

C. De visbepotingen te Sint-Baafs-Vijve. 

Tabel 3 geeft een overzicht van de visbepotingen te Sint-Baafs-Vijve. In de periode vanaf het vorige 
visserijkundig onderzoek (periode 1994-1999) hebben de bepotingen zich gericht op het ondersteunen van 
de snoekpopulatie door het uitzetten van zesweekse snoek en het ondersteunen van de blankvoorn-, 
rietvoorn- en zeeltpopulatie. In 1996 werd bittervoorn . uitgezet. In 1999 zal eveneens winde worden 
uitgezet. De bepotingen van 1999 werden nog niet uitgevoerd op het ogenblik van het visserijkundig 
onderzoek. 
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D. Het visserijkundig onderzoek in 1999. 

Op 27 april 1999 werd visstandonderzoek ( elektrovisserij) verricht op de meander door de Provinciale 
Visserijcommissie in samenwerking met AMINAL, Afdeling Bos en Groen, Houtvesterij Brugge. 

1. Materiaal en methode 

Zes oeverstroken werden achtereenvolgens tweemaal (heen en terug) bemonsterd met een DEKA 3000 
elektrovisserijtoestel met 2 vangstelektroden. Alle bemonsterde oeverstroken zijn standaard 100 meter 
lang, behalve strook 3 (dwarse uiteinde meander) die 35 meter lang is (tabel 4) . Op figuur 1 worden de 
beviste oeverstroken aangeduid. De densiteit van het visbestand wordt berekend uitgaande van de 
hypothese dat met de elektrovisserij een oeverstrook van 2 meter breed werd bemonsterd (densiteit is 
gevangen biomassa (of aantal) x oeverlengte x 2 meter breed, omgerekend naar aantal of biomassa per 
hectare). 

Tabel 4 : Beschrijving van de bemonsterde oeverstroken. 

Nummer Lengte Omschri.iving 
1 100 m L.O. t.h .v. De Medts huis, hengelzone, vegetatierijke oever met plaatselijk 

rietvegetatie, talud 4/4 
2 100 m R.O. tegenover De Medts huis, geërodeerde oever met weinig oevervegetatie, 

talud 4/4 
3 35 m dwarse oostelijke sectie, paaiplaats met waterplantenvegetatie 
4 100 m natuurlijk ontwikkelde oever met kwelzone, zwak hellend onderwatertalud 

met oevervegetatie en plaatselijk boom- en struikvegetatie 
5 100 m oeverzone t.h .v. drankenhandel ARAN, oevervegetatie, talud 4/4 

6 100 m op westelijke uiteinde ter hoogte van wi I gen broekbos je, talud 4/4, 
vegetatierijke oever met plaatselijk boom- en struikvegetatie 

5 



Figuur 1 
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E. Resultaten 

Bij het onderzoek in 1999 werden in totaal 290 vissen gevangen behorende tot 12 soorten. Tabel 5 geeft 
een overzicht van de gevangen soorten bij de verschillende visserijkundige onderzoeken. Tabel 6 geeft 
een overzicht van de morfometrische karakteristieken per vissoort. Tabel 7 geeft de vangstresultaten en de 
berekende visdensiteiten in 1999. 

TabelS : Vissoorten gevangen bij het visserijkundig onderzoek in 1988, 1994 en 1999. 

Vissoort 
Snoek 
Zeelt 

Rietvoorn 
Blankvoorn 

Baars 
Kolblei 
Brasem 

Snoekbaars 
Paling 

Stekelbaars 3 
Stekelbaars 10 

Karper 
Giebel 
Alver 

Bittervoorn 
Riviergrondel 

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

1988 1994 1999 
x 

XX XX 
XX XX XX 

XXX XXX XXX 
XXX XXX XXX 

x x 
x x x 

x 
XX XXX XXX 

x 
x 

XX x 
XX 

x 
B 

x x x 
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Tabel 6 : Lengte- en gewichtgegevens per vissoort opgemeten in 1999. 

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

Zeelt 28,0 7,6 13 ,0-43 ,0 398,5 336,8 40,0- 1273,0 15 
Rietvoorn 11 ,3 4,5 6,0- 18,0 27,1 27,0 3,3- 84,2 10 

Blankvoorn 9,5 2,7 6,0- 17,0 13 ,9 11 ,8 2,0-49,2 42 
Baars 11 ,0 2,3 8,0- 21 ,0 18,4 16,8 3,4- 114,0 51 

Kolblei 15,5 1,4 14,5- 16,5 39,2 9,6 32,4- 46,0 2 
Brasem 13,0 8,5 7,0- 19,0 35,4 37,6 8,8- 62,0 2 

Snoekbaars 49,8 2,4 47,3- 52,0 1032,7 166,7 862,0- 1195,0 3 
Paling 43 ,6 9,1 17,0- 75,0 182,3 114,2 6,5-917,0 152 
Giebel 28,9 10,5 16,0- 44,0 758,9 802, I 73 ,5-2110,0 9 
Karper 72,0 - - 4300,0 - - 1 

Bittervoorn 5,25 0,4 5,0- 5,5 3,8 1' 1 3,0- 4,6 2 
Riviergrondel 8,0 - - 5,8 - - 1 

Tabel 7 : Vangstresultaten en berekende visdensiteiten in 1999. 

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

g st g I 100 m st I 100 m kg/ ha st I ha 
Zeelt 5976,9 15 1117,2 2,8 55 ,86 12,0 140,2 5,2 

Rietvoorn 270,8 10 50,6 1,9 2,53 0,5 93 ,5 3,4 
Blankvoorn 585,8 42 109,5 7,9 5,47 1,2 392,5 14,5 

Baars 938,1 51 175,3 9,5 8,77 1,9 476,6 17,6 
Kolblei 78,4 2 14,7 0,4 0,73 0,2 18,7 0,7 
Brasem 70,8 2 13 ,2 0,4 0,66 0,1 18,7 0,7 

Snoekbaars 3098,0 3 579,1 0,6 28,95 6,2 28,0 1,0 
Paling 27708,9 152 5179,2 28,4 258,96 55 ,6 1420,6 52,4 
Giebel 6830,4 9 1276,7 1 '7 63 ,84 13 ,7 84,1 3,1 
Karper 4300,0 1 803 ,7 0,2 40,19 8,6 9,3 0,3 

Bittervoorn 7,6 2 1,4 0,4 0,07. 0,01 18,7 0,7 
Riviergrondel 5,8 I 1 '1 0,2 0,05 0,01 9,3 0,3 

Totaal 49871 ,5 290 9321 .8 54,2 466,09 2710,3 
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TabeiS: Verdeling van de visvangsten over de bemonsterde oeverzones (lengte van de zones is 100 m, behalve oeverzone 3 welke 35 m lang is). 

Zone 1 Zone2 Zone3 Zone4 ZoneS Zone6 
Vissoort Gewicht Aantal Gewicht Aantal Gewicht Aantal Gewicht Aantal Gewicht Aantal Gewicht Aantal 

g stuks g stuks g stuks g stuks g stuks g stuks 
Zeelt 767,9 2 4732,7 10 476,3 3 

Rietvoorn 87,7 2 55,o· 2 128,1 6 
Blankvoorn 6,6 1 12,4 2 566,8 39 

Baars 318,4 14 24,4 2 51 ,2 3 77,0 7 412,7 22 54,4 3 
Kolblei 32,4 1 46,0 1 
Brasem 62,0 1 8,8 1 

Snoekbaars 2057,0 2 1041 ,0 1 
Paling 6220,3 28 647,9 5 4985 ,3 20 4503 ,1 29 5547,3 34 5805,0 36 
Giebel 799,5 4 641 ,9 2 2110,0 1 3279,0 2 
Karper 4300,0 1 

Bittervoorn 7,6 2 
Riviergrondel 5,8 1 

Totaal 7344,8 47 1346,6 10 5186,2 26 9636,0 48 20022,2 117 6335,7 42 

Soorten 4 4 4 9 10 3 



Tabel 3 : Herb 
' 

g m verre 1988 tot 1999 de oude L · d Sint-Baafs-Yiive ( 11 ks. indien in k · druk). 
Sint-Baafs- Blank- Blank- Riet- Zeelt Giebel · Karper Bitter- Brasem Winde Snoek Snoek 

Vijve voorn voorn voorn voorn 
8/12 12/17 10/18 10/18 adult 8/12 10/16 12/17 20/40 zes-
cm cm cm cm cm cm cm cm weeks 

1988 
1989 2000 st 
1990 2643 st 2335 st 30 st 
1991 14622 st 1500 st 
1992 3000 st 70 k2 700 st 
1993 1500 st 300 st 
1994 1500 st 1000 st 500 st 
1995 100 kg 100 st 
1996 70 kg 1000 st 
1997 70 kg 500 st 
1998 50 kg 50 kg 
1999 50 kg 50 kg 50 kg 1000 st 50 kg 



F. Bespreking van de resultaten 

1. Evolutie en typering van het visbestand. 

In vergelijking met 1994 is het aantal soorten (12 soorten) hetzelfde gebleven. Nochtans was de 
vangstinspanning in 1999 groter dan in 1994. Er werd meer oeverlengte bevist (535 m tegenover 410 min 
1994 ), maar er werden minder vissen gevangen (290 stuks tegenover 824 stuks in 1994 ). 

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

• snoek wordt niet meer gevangen ondanks de bepotingen met zesweekse snoeken in 1994, 1995 en 
1997. 

• snoekbaars duikt als roofvissoort op en neemt de niche van toppredator over van snoek. 
• tiendoornige en driedoornige stekelbaars worden niet meer gevangen. 
• alver wordt niet meer gevangen. 
• giebel is waarschijnlijk afkomstig van de uitzetting in 1992 en wordt teruggevangen. 
• bittervoorn is afkomstig van de uitzetting in 1996 en wordt teruggevangen. 

In 1999 kan het visbestand visserijkundig getypeerd worden als kenmerkend voor een blankvoorn/baars
water met een goede vertegenwoordiging van de snoek/zeelt/rietvoorn-associatie waarbij snoek echter 
ontbreekt. Paling is eveneens, nog steeds, dominant (in overmaat) aanwezig. Deze typering is gelijkaardig 
als in 1994, alhoewel de functie van toppredator verschoven is van baars, snoek en paling naar baars, 
snoekbaars en paling. 

2. Densiteit en spreiding van het visbestand. 

De totale biomassa van het visbestand wordt berekend op 466 kg/ha (tabel 7). In vergelijking met 1994, 
toen een totale biomassa van 307 kg/ha werd berekend, is de biomassa op gans de meander toegenomen 
met ongeveer 1000 kg. In deze periode werd om en bij 465 kg vis uitgezet op de meander zodat de 
meander een natuurlijke productiviteit heeft van 110 kg /ha over 5 jaar, excl. mortaliteiten en 
hengel onttrekking. Opgemerkt dient te worden dat van de totale biomassa in 1999, 1 04 l<g/ha wordt 
ingenomen door karper en giebel (niet gevangen in 1994) en 259 kg /ha door paling. 

In 1994 werden 824 vissen per 1 00 m oeverlengte gevangen, in 1999 worden 54 vissen per 1 00 m 
oeverlengte genoteerd. Een verklaring voor de lagere aantallen in 1999 kan gevonden worden in het 
koudere voorjaar (en een somber 1998) waardoor de natuurlijke rekrutering ondermaats was en later op 
het seizoen plaatsvond. Hierdoor werden vermoedelijk minder kleine vissen in de oeverzone gevangen. 
Daarentegen, in 1994 bemonsterde men wel grote aantallen kleinere blankvoorn en baars in de oeverzone. 

In vergelijking met 1994 gaan de blankvoorn-, de rietvoorn-, de baarspopulatie in aantallen en in densiteit 
achteruit. Nochtans werd bepoot met rietvoorn (70 kg) in 1996 en met blankvoorn (jaarlijks me~ 
uitzondering van 1996, 300 kg in totaal). De palingpopulatie groeit aan van 200 kg I ha (1451 st I ha) in 
1994 naar 259 kg I ha (1420 st I ha) in 1999. 

Het visstandonderzoek toont aan dat, ondanks bepotingen, de rietvoorn- en de blankvoornpopulatie zich 
niet op een behoorlijke densiteit kunnen handhaven. Ook de brasem- en de kolbleipopulatie heeft een te 
lage biomassa. De predatie door de (te hoge) palingpopulatie op kuit en op kleine (wit)vis dient hoogst 
waarschijnlijk als oorzaak naar voor geschoven te worden. Mede hierdoor worden lagere aantallen vissen 
in de oeverzone gevangen in 1999. 
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Wat betreft de spreiding van het visbestand over de meander dient vooreerst opgemerkt te worden dat 
deze wordt verkregen aan de hand van de elektrische bevissing van oeverzones. Het centrale deel van de 
meander (het open water of pelagiaal) en de bodem (bentaal) werden niet bemonsterd. Met een 
bemonstering van deze habitats kunnen eventueel aanvullende verspreidingsgegevens over pelagiale of 
bentale vissoorten (vb. karper, brasem) worden bekomen. Het middendeel (noordoostelijk) deel van de 
meander (oeverzones 4 en 5) blijkt een aantrekkelijke zone voor vissen te zijn. De densiteit en de 
diversiteit van het visbestand is hier het hoogst met respectievelijk 9 en 10 soorten die er worden 
gevangen. De zeelt-, rietvoorn-, en blankvoornpopulaties houden zich hier in hoofdzaak op. Ook wordt er 
bittervoorn en riviergrondel gevangen. Mogelijk heeft dit te maken met de betere ontwikkeling van de 
ondiepe en vegetatierijke oeverhabitats of een mindere verstoring van de vispopulaties in deze zone door 
(hengel)recreanten. Het oostelijke uiteinde van de meander (aangelegde paaiplaats in oeverzone 3) is 
eveneens attractief voor vissen. Alhoewel er slechts 4 soorten worden gevangen, komen ze er in een hoge 
densiteit voor (14817 g of74 stuks omgerekend naar 100 m oeverlengte). 

Paling is gelijkmatig verspreid over de meander, alhoewel de densiteit (omgerekend 14244 g of 57 stuks 
per lOOm) ter hoogte van de uitmonding (oostelijk deel meander, oeverzone 3) 2 tot 3 maal hoger is dan 
op andere oeverzones. Op eroderende, vegetatieloze oevers ( oeverzone 2) wordt het minste paling 
gevangen. Baars verspreid zich evenals paling over gans de meander, met een preferentie voor oeverzone 
5. 

3. Visserijkundige evenwichten. 

3.1. De verhouding blankvoornachtigen tegenover brasemachtigen. 

Deze verhouding geeft een indicatie van de (tendens tot) verbraseming van het visbestand op een water. 
Bij het visstandonderzoek in 1999 wordt de biomassaverhouding blankvoomachtigen I brasemachtigen 
berekend op 5,7 I 1. De aantalsverhouding blankvoomachtigen I brasemachtigen bedraagt 13 I 1. Deze 
verhouding toont dat blankvoorn op de meander domineert en dat er geen (tendens tot) verbraseming is op 
de meander. 

Bij het visserijkundig onderzoek in 1994 was de verhouding blankvoomachtigen I brasemachtigen hoger 
dan in 1999. De biomassaverhouding blankvoomachtigen I brasemach ti gen bedroeg 15 I 1, de 
aantalsverhouding blankvoomachtigen I brasemachtigen 246 I 1. Deze hoge verhoudingen werden 
bekomen door de vangst van zeer veel kleine blankvoorns in april 1994. 

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 kwetsbaarheid 
ecologisch waardevoller. 

Bij het visstandonderzoek in 1999 wordt de biomassaverhouding blankvoorn I rietvoorn berekend op 2,2 I 
1. De aantalsverhouding blankvoorn I rietvoorn bedraagt 4,2 I l . Deze verhouding toont dat blankvoorn 
op de meander domineert maar dat de rietvoornstand (biomassa) goed ontwikkeld is. Dit stemt overeen 
met de hiervoor reeds vermelde typering van de meander als blankvoorn/baars-water met een goede 
vertegenwoordiging van de snoek/zeelt/rietvoorn-associatie, waarbij snoek echter ontbreekt. 

Ter vergelijking, in 1994 bedroeg de biomassaverhouding blankvoorn I rietvoorn 2,2 I 1, de 
aantalsverhouding blankvoorn I rietvoorn 12,5 I 1. In 1994 was de aantalsverhouding hoger dan in 1999, 
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wederom te wijten aan de grote hoeveelheden kleine blankvoorns die toen gevangen werden. De gelijke 
biomassaverhoudingen in 1994 en · 1999 indiceren dat de evolutie van het visbestand van een 
blankvoornwater naar een rietvoornwater status-quo bleef. 

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 er een ecologisch 
evenwicht is tussen predatoren of roofvissen (snoek, snoekbaars en baars) en gepredateerde witvissen. 
Theoretisch wordt een optimale biomassaverhouding witvis I roofvis van 7 11 nagestreefd. 

De biomassaverhouding witvis (excl. grote karper) I roofvis (excl. paling) bedraagt 1,7 I 1. Deze lage 
verhouding indiceert dat er te weinig witvis aanwezig is als voedsel voor roofvissen. De (te) hoge 
palingdensiteit, als oorzaak van een ondermaatse ontwikkeling van het witvisbestand, kan ook hier weer 
worden benadrukt temeer daar de snoekbaars- en baarsdensiteiten op de meander vrij normaal en zeker 
niet te hoog zijn. 

Op de meander heeft paling mee de functie van toppredator overgenomen en de niche van roofvissoort 
ingenomen. De te hoge palingdensiteit wordt eens te meer geïllustreerd bij het berekenen van de 
biomassaverhouding witvis (excl. karper) I roofvis (incl. paling). Deze verhouding is helemaal 
onevenwichtig en bedraagt 0,2 I I. 

4. Aanwezigheid van beschermde vissoorten. 

Bittervoorn wordt beschermd door de Wetgeving op de Riviervisserij en wordt gevangen op de meander. 
Bittervoorn werd éénrnalig uitgezet en blijkt zich te kunnen handhaven op de meander. 

5. Natuurlijke rekrutering van het visbestand. 
Uit tabel 6 blijkt de natuurlijke rekrutering bij rietvoorn, blankvoorn, baars en brasem vermits kleine 
vissen worden gevangen. 

Rietvoorn werd bepoot met pootvissen tussen 10 en 18 cm in 1996. Er is echter natuurlijke rekrutering 
vermits van de 10 gevangen rietvoorns in 1999 er 4 stuks van 6-7 cm (één jarig) zijn. 

De zeeltpopulatie (tussen 13 en 43 cm) is waarschijnlijk volledig afkomstig van uitzettingen met pootvis 
(tussen 10 en 18 cm) in 1994 en 1998. 

Blankvoorn werd bepoot met pootvissen van 12 tot 17 cm (tweejarig). De lengtefrequentieverdeling 
(figuur 2) van de gevangen blankvoorns (42 stuks) toont dat om en bij 80% van de blankvoornpopulatie 
zich situeert in de lengteklasse van 6 tot 10 cm ( éénjarig). Deze frequentiedistributie illustreert dat de . 
blankvoornrekrutering op de meander zeer goed is. Mits het terugschroeven van de te hoge predatie door 
paling moet de blankvoornpopulatie zichzelf in stand kunnen houden. 

Baars en snoekbaars werden nooit bepoot op de meander. De aanwezigheid van snoekbaars (alhoewel 
geen kleine exemplaren werden gevangen) laat vermoeden dat deze soort er via natuurlijke rekrutering zal 
toenemen. 

De lengtefrequentieverdeling van de gevangen baarzen (51 stuks) geeft aan dat om en bij 75 %van de 
baarspopulatie behoort tot de lengteklasse van 6 tot 11 cm (éénjarig), om en bij 15% is tweejarig en ook 
grotere baarzen (> 20 cm) komen voor (figuur 3). De frequentiedistributie illustreert dat de 
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baarsrekrutering op de meander goed is zonder uitgesproken neiging tot dwerggroei en met een doorgroei 
naar oudere jaarklassen. 

De lengtefrequentieverdeling van de gevangen palingen (152 stuks) geeft aan dat het merendeel van de 
palingpopulatie behoort tot de lengteklasse groter dan 30 cm, afkomstig van een te overmatige bepoting in 
de tachtiger jaren (figuur 4). Een duidelijke bimodiale verdeling tussen mannelijke en nog niet 
geslachtelijk gedifferentieerde palingen (klasse tot 42 cm) en vrouwelijke palingen (klasse groter dan 42 
cm) wordt nog niet vastgesteld. Opmerkelijk zijn wel de palingen kleiner dan 30 cm en in het bijzonder 
het toenemende aantal naar kleinere lengteklassen (18 cm). In 1994 werden geen palingen kleiner dan 26 
cm gevangen. Vermits de meander de afgelopen 10 jaar niet meer werd bepoot met paling moet deze 
fractie afkomstig zijn van een natuurlijke optrek van paling uit de Leie naar de meander. Ook de 
stroomafwaarts gelegen Oost-Vlaamse Leie-meanders worden niet bepoot met glasaal zodat de kleine 
paling vermoedelijk ook niet afkomstig is van deze wateren. 
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Figuur 2 : Lengtefrequentieverdeling voor blankvoorn (42 st.) te Sint-Baafs-Vijve. 
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Figuur 3 : Lengtefrequentieverdeling voor baars (SI st.) te Sint-Baafs-Vijve. 
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Figuur 4: Lengtefrequentieverdeling voor paling (1 52 st.) te Sint-Baafs-Vijve. 

CD 
C) 
ca -c: 
CD 
~ 
CD 
ll. 

12 

10 

8 

6 

4 

2 

0 

-

-

-

' 
C\1 co 0 '<t co 

Lengtefrequentieverdeling Paling Sint-Baafs-Vijve 1999 

C\1 
C\1 

nnn 
co 
C\1 

0 
(') 

I--

'<t 
(') 

1--

f-

-

co 
(') 

1-

i-

-

-

I--

1-

-

-

C\1 
'<t 

r-

~ 

~ 

-

-

1-

-

-

-

-

co 
'<t 

Lengte (cm) 

-

-

-

f-

--

-

-

0 
lO 

1--

-

-

-

'<t 
lO 

f- -

co 
lO 

C\1 
co 

n 
co co 

n 
0 
I'-

n 
~ co 

I'-

J 



G. Het visstandbeheer op de meander. 

Het visstandbeheer op de meander zal rekening dienen te houden met interferenties van de (te) hoge 
·palingdensiteit en een hoge hengeldruk op de roofvispopulatie. Het visstandbeheer dient georiënteerd te 
worden naar het realiseren van een evenwichtigere ontwikkeling van het witvis- en roofvisbestand (excl. 
paling). 

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

1° - De palingdensiteit te Sint-Baafs-Vijve is te hoog zodat de witvispopulatie door voedselconcurrentie 
en predatie onvoldoende kan ontwikkelen. De biomassa-aangroei van de palingpopulatie wordt niet 
gecompenseerd door wegvangst (visserklachten over het feit dat er geen paling kan gevangen worden). 
Om de ontwikkeling van de witvispopulatie te bevorderen dient de palingvisserij en het geleidelijk 
wegvangen van de helft van de palingpopulatie gestimuleerd te worden. 

Wetenschappelijk interessant is het opvolgen van de natuurlijke optrek van jonge paling uit de Leie 
naar de meander. Indien dit op het terrein wordt vastgesteld bevestigt dit de functie van de Leie als 
migratieroute voor vissen, i.c. paling. 

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 snoekpopulatie dient via jaarlijks bepotingen op een evenwichtig peil gehouden te worden. 
Overwogen dient te worden om een te excessieve snoekvisserij, zoals in de afgelopen jaren werd 
vastgesteld, via regelgeving op een ecologisch evenwichtig niveau te houden . Met betrekking tot 
regelgeving kan gesuggereerd worden in bepaalde zones op de meander een verbod voor roofvisbevissing 
in te stellen, een meeneemlimiet (aantallen) voor snoek uit te vaardigen of gedurende enkele jaren een 
verbod op snoekbevissing in te stellen. Het middendeel (noordoostelijk) kan minder interessant voor 
roofvisbevissing gemaakt worden door enkele bomen of takken in het water te laten vallen. 

4° - Teneinde een evenwichtigere witvis I roofvis verhouding te realiseren kan de natuurlijke rekrutering 
van de snoekbaarspopulatie gestimuleerd worden door het aanbrengen van geschikte habitats voor 
snoekbaarsrekrutering. Hiertoe kan men in het noordoostelijke deel van de meander enkele (takken van) 
bomen in de meander laten vallen als substraat voor snoekbaarsnesten. Vermits in dit deel van de meander 
weinig wordt gevist zullen deze bomen geen noemenswaardige hinder voor hengelaars opleveren. 

5° -Ter ondersteuning van de karper- en brasempopulatie en ter bevordering van de diversiteit van het 
visbestand kan in de toekomst éénrnalig een beperkte hoeveelheid van deze soorten worden bepoot. 
Overmatige bepoting met deze soorten dient echter vermeden te worden om negatieve biotoopeffecten 
(plantenvraat en watervertroebeling) te vermijden. Deze bepoting dient uitgevoerd te worden nadat de 
voornpopulaties zich op een evenwichtig peil kunnen handhaven . 

• 
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