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Vissen en rondbekken 
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• Vooral in de grote rivieren is er- sprake van een geleidelijk 
herstel van de visfauna. 

• Bij een verbeterde waterkwaliteit en een geleidelijk herstel 
van de visgemeenschappen nemen de risico's op grote 
vissterfte toe. Het continu garanderen van een goede 
zuurstofhuishouding, ook bij een laag debiet, is essent ieel 
voor een duurzaam herstel van visgemeenschappen. 

• Versnippering en habitatdegradatie blijven, bij een verbe
terde waterkwaliteit. een obstakel voor het herstel van 
populaties van typische beek- en ri_'liersoorten. 

De visinventarisaties in de periode '83 -'87 [60) en '94-
'97 [352) hebben aangetoond dat de status van de visfauna 
in Vlaanderen ronduit slecht was. Water
kwaliteitsverbeteringen hadden begin jaren '90 op een aantal 
plaatsen visleven weer mogelijk gemaakt. Een aantal minder 
verontreinigingsgevoelige soorten wisten hieruit hun voor
deel te halen, maar grote migratoren bleven weg uit het rivie
rennetwerk en heel wat soorten waren nog steeds terugge
drongen tot kleine relictpopulaties in de bovenlopen (NARA 
1999, 200 I). Daarnaast is in beken waar de waterkwaliteit 
goed is, door talrijke normalisaties, de soortensamenstelling 
verschoven. Stroomminnende soorten zoals barbeel, kop
voorn, beekforel, beekprik en rivierdonderpad maken plaats 
voor soorten die typisch zijn voor traagstromende tot stil
staande wateren zoals baars, blankvoorn en brasem [ I 00). 

1 Toestand 

1.1 Herstel van de grote rivieren? 

Om de recente evolutie van de vissen in de grote 
rivieren te schetsen, zijn er visgegevens van 57 meetplaat
sen beschikbaar. Deze plaatsen zijn een eerste maal afgevist 
in 1996 en een tweede maal in de periode 1999 tot 2002 
(zie figuur 5. I). Voor vrijwel alle soorten gaat de recente 
verbetering van de waterkwaliteit gepaard met een opval
lende toename in het aantal vindplaatsen. De soortenrijk
dom is in alle rivieren toegenomen. 
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Figuur 5.1: Vergelijking van 57 meetplootsen in de 
Bovenschelde (I 2), de Leie (5), de Dender (9) , de Demer 
(22) en de ijzer (9), afgevist in /996 en m 1999-2002 
(brongegevens: /BW) . (De soorten die worden beschouwd als 
exoten zijn onderlijnd). 

In 1996 waren in de Bovenschelde nog meer dan 50 
% van de bemonsterde plaatsen visloos. Stroomopwaarts 
de stuw van Oudenaarde werd bijna niets gevangen. 
Stroomafwaarts werden 12 vissoorten aangetroffen, alle in 
lage densiteiten en resistent tegen verontreiniging. In 2002 
is de toestand sterk verbeterd. Samen met de maandelijk
se monitoring ter hoogte van de stuwen in Asper en 
Oudenaarde, bedraagt het soortenaantal momenteel 25 
waarvan 8 rodelijstsoorten: spiering, kopvoorn, serpeling, 
beekforel, vetje, winde, rivierprik en bittervoorn. Rivierprik 
en bittervoorn zijn habitatrichtlijnsoorten (bijlage 11) [63). 

In de IJzer werden in de jaren zeventig en tachtig alleen 
resistente vissoorten aangetroffen. In 1996 kwamen 
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opnieuw 23 soorten voor waaronder brakwatersoorten 
zoals sprot en bot Op de grens met Frankrijk werd kleine 
modderkruiper gevonden. In 200 I is de soortendiversiteit 
opnieuw toegenomen en is er een nieuwe vindplaats voor 
kleine modderkruiper [338). 

Recente afVissingen van de Demer ( 1999) hebben 
eveneens een toename in soorten aangetoond in vrijwel 
alle trajecten. Er worden momenteel 28 soorten gevangen 
waaronder de grote modderkruiper [54). 

In de Dender is de toestand vooral stroomopwaarts 
Aalst verbeterd. Voor een aantal soorten blijft de situatie 
onstabiel. Zo zijn bermpje, alver. pos en serpeling na 1996 
niet meer waargenomen, terwijl kolblei, tiendoornige ste
kelbaars, bot en bittervoorn (habitatrichtlijnsoort) in 2002 
voor het eerst opnieuw zijn gevangen in de Dender. De 
globale soortenrijkdom gaat er dus niet achteruit [340]. 

In de Leie heeft het herstel lang op zich laten wachten. 
In 1996 waren de meeste meetplaatsen visloos. In 2000 is 
in de 5 bemonsterde plaatsen overal vis aangetroffen, soms 
zelfs in grote aantallen. De Leie is dus op de goede weg 
dankzij de verbeterde waterkwaliteit Het is afwachten of 
deze trend zich in de toekomst kan verderzetten en of de 
soorten zich in stand kunnen houden. 

De Grensmaas herbergt als snelstromende grindrivier 
van nature de meeste stroomminnende soorten (zie 
hoofdstuk IS Grensmaas). In 1998 kwamen er reeds 18 
soorten voor (bv. barbeel, kopvoorn, sneep en rivierdon
derpad). In 2002 is het bestand van kopvoorn en barbeel 
erop vooruit gegaan en wordt elrits opnieuw waargeno
men. Daartegenover staat een achteruitgang van het rivier
grondel- en alverbestand. De toekomst zal moeten uitwij
zen of dit een tijdelijk fenomeen is. Tot slot is roofblei, een 
exoot voor Vlaanderen, voor het eerst waargenomen 
[339). 

De Zeeschelde vertoont als getijrivier met een volledige 
zoet-zout gradiënt van nature de meest soortenrijke visge
meenschap. Reeds in 1996 werd een herstel vastgesteld 
(NARA 200 I, p. 95). Een intensieve monitoring in de 
Beneden-Zeeschelde - het brakke deel stroomafwaarts 
Antwerpen - leverde toen al 59 soorten op [305). In 2002 is 
daar enkel de zeeprik bijgekomen. In de Boven-Zeeschelde -
het zoete deel tussen Antwerpen en Gent -werden in 1995 
slechts 21 soorten in lage densiteiten aangetroffen (NARA 
200 I , p. 95). Ook hier tonen recente metingen, inclusief de 
intensieve monitoring ter hoogte van de Ringvaart, een stij
gend soortenaantaL Winde, riviergrondel, Europese en 
Amerikaanse meerval zijn voor het eerst waargenomen. 
Rivierprik en zeelt kwamen reeds vóór 1996 in het stroom
afwaartse gedeelte voor. Het totale soortenaantal voor de 
Boven-Zeeschelde bedraagt hierdoor 27 [63). 
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1.2 Opnieuw grote migratoren? 

Volgens de Rode Lijst, opgemaakt in 1999, waren 8 van 
de 12 grote migratoren (houting, grote marene, elft, 
Atlantische steur. zeeprik, Atlantische zalm, fint en zeeforel) 
zo goed als verdwenen (NARA, 1999). De fint is een habi
tatrichtlijnsoort die vroeger in relatief grote aantallen voor
kwam, maar rond de jaren '30 is deze vissoort uitgestorven 
in de Schelde. De recente terugkeer illustreert de verbe
terde waterkwaliteit. Het is onduidelijk of de soort ook 
geschikte paaiplaatsen zal vinden. Oorspronkelijk waren dit 
de zandplaten ter hoogte van de monding van Rupel en 
Dender [214, 35). De zeeprik is sinds 1940 uit Vlaanderen 
verdwenen. In 2002 is in een door een particulier opge
stelde fuik opnieuw één exemplaar waargenomen. Dit 
gebeurde in de Zeeschelde ter hoogte van het Sint 
Annabos op de Antwerpse linkeroever (mededeling P 
Seeuws, AMINAL - afdeling Natuur). 

De Grensmaas is een belangrijke migratieroute voor 
soorten als Atlantische zalm (habitatrichtlijnsoort, bijlage 11) en 
zeeforel. Beide soorten zijn opnieuw waargenomen in de 
Maas ter hoogte van Lixhe en in de Serwijn (Wallonië) [259]. 
Tussen 31 oktober en 22 december 2002 zijn in Lixhe I I vol
wassen Atlantische zalmen gevangen. In januari 2003 zijn in de 
vistrap in Berneau op de Serwijn 2 zalmen gevangen. 

Bot, spiering en rivierprik (habitatrichtlijnsoort, bijlage 
II+V) zijn voorbeelden van grote migratoren die volgens de 
Rode Lijst onder de categorie 'zeldzaam' vallen. Vroeger 
waren zij in de Zeeschelde algemene soorten [97, 260, 303). 
Van januari tot december 2002 is specifiek onderzoek gedaan 
naar de migratiemogelijkheden aan de stuw van Merelbeke 
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Figuur 5.2: Maandelijks aantal gevangen migratoren in I 7 
dubbele schietfuiken die in 2002 zijn opgesteld in de Boven
Zeeschelde en Bovenschelde stroomafvvoarts de stuwen van 
Merelbeke, Asper en Oudenaarde (bron: [63]). 
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(Ringvaart/Boven-Zeeschelde, getijdegedeelte) en verder 
stroomopwaarts aan de stuwen van Asper en Oudenaarde 
(Bovenschelde). Dit onderzoek toont aan dat deze migrato
ren sinds kort opnieuw worden waargenomen (64, 63]. In 
figuur 5.2 wordt een overzicht gegeven van het maandelijks 
aantal gevangen exemplaren van enkele migratoren in 17 
dubbele schietfuiken. StroomafWaarts de stuwen komen 
soms grote aantallen voor: Van december tot maart trekken 
de rivierprikken de Schelde op tot in Oudenaarde. Een groot 
deel van de optrekkende prikpopulatie bleek de stuw van 
Merelbeke te kunnen passeren toen deze in januari/februari 
tijdelijk werd geopend omwille van de hoge afVoer: De die
ren kwamen wel vast te zitten onder de stuw van Asper: 

Rivierdonderpad, te kleine populaties? · 

Onderzoek van rivierdonderpad toont aan dat de geneti
sche diversiteit van de restpopulaties in Vlaanderen opval
lend laag is in vergelijking tot andere vissoorten (zie figuur 
5.3). De restgroepen zijn ook ~~r:k gedifferentieerd tusser1 

de bekkens. Een ande~ bevinding van de onderLOekers is 
dat de diversiteit vooral alarmerend laag is in de kleinste 
populaties en dat dit gepaard gaat met een slecht:ere condi
tieVoor de Vlaam5e ~pjèspopulaties kan 'birinen dezelf
de studie (nog) geeA genetische verarmihg Ylotderl aange
toond. Dit zou erop kunnen wijzen dat deze pepuiaties nog 
voldoende gr:oot erlóf niet sterk geïsoleenj zijn [ 182]. 
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Slechts een gering percentage kon vermoedelijk via de 
scheepvaartsluis verder stroomopwaarts migreren tot aan de 
stuw van Oudenaarde. Ook de optrek van driedoornige ste
kelbaarzen van het T rachurustype wordt in de periode 
november tot maart tot in Oudenaarde waargenomen. 
Tijdens de maanden maart en april wordt migratie van spie
ring vastgesteld tot onder de stuw van Asper: Dit komt waar
schijnlijk ook door het tijdelijk openen van de stuw van 
Merelbeke (64, 63]. Bot is er al in geslaagd om landinwaarts 
te trekken tot in de Rupel, de Dijle, de Kleine Nete (tot aan 
de stuw in Grobbendonk) en de Grote Nete (tot aan de 
stuw Malesbroek) [397]. In de Zeeschelde zelf trekt de soort 
stroomopwaarts tot aan de stuw van Merelbeke. Bot is nog 

loop van de 19e en de 2Qe eeuw - toen men meer stenen 
ging gebruikeh in de dijkbouw - een 'grootwaterpopulatie' 
heeft ontwikkeld [92 93]. Onderzoek zal moeten aantonen 
of deze populaties. die resistenter zijn voor verontreinigin& 
ook genetisch verschillen van de beekpopulaties.. 

Genetische diversiteit (HO) 

Figuur 5.3: Relatie russen (A) de genetischè diversitem en de grootte van tiet verspreidingsgebied (p<O.O I) en (B) de genetische 
diversiteit en de conditiefactor van de bestUdeerde rivierdonde!padpopulatîes (p<O.OOS) (bron: [ 182]). 
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niet aangetroffen in de Bovenschelde omdat de stuw van 
Merelbeke nooit open stond tijdens de migratieperiode van 
de soort [63]. Sinds 1996 is bot ook opnieuw waargenomen 
in de IJzer. De verbeterde waterkwaliteit laat dus een rekolo
nisatie toe vanuit de zee via de estuaria en dit tot aan de 
migratieknelpunten. 

Paling is goed bestand tegen verontreiniging en houdt 
zich onder andere door de glasaalbepotingen in stand. De 
migratie van glasaal Guveniele paling) vanuit de zee naar de 
rivieren blijft echter zeer beperkt en op internationaal niveau 
heerst ongerustheid over de dalende Europese stock [34]. 

1.3 Relictpopulaties 

Voor de beekstelsels in Vlaanderen is het op dit ogen
blik niet mogelijk om ten opzichte van NARA 200 I een 
nieuwe trend weer te geven. Recente inventarisaties geven 
aan dat populaties van kwetsbare en stroomminnende 
soorten zoals beekprik en rivierdonderpad nog steeds vrij 
geïsoleerd voorkomen. Het inkrimpen van populaties bete
kent dikwijls een verlies aan genetische diversiteit Kleinere 
populaties hebben daardoor veelal vaak minder overle
vingskansen. De kans op een slechtere conditie en een ver
minderde evolutionaire flexibiliteit neemt toe. Een duidelijk 
voorbeeld hiervan is de rivierdonderdpad (zie kadertekst) . 

Naast de genetische verarming door isolatie, wordt de 
natuurlijke genetische variatie van de 'hengelsportsoorten' 
vooral beïnvloed door bepotingen. D it kan aanleiding 
geven tot hybriden. De effecten van deze hybridisatie op 
de overlevingskansen zijn echter onvoldoende gekend. 

2 Beleid 

2.1 Naar een betere evaluatie 

De monitoring van visgemeenschappen wordt 
momenteel in overeenstemming gebracht met de ver
plichtingen van de Europese Kaderrichtlijn water 
(2000/60/EG). Hierdoor zal men zich in de toekomst een 
beter beeld kunnen maken van de trends binnen de visge
meenschappen. Op dit ogenblik worden het meetnet, de 
visdatabank en de evaluatiemethode uitgewerkt 
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2.2 Beter beschermd? 

In Vlaanderen wordt de bescherming van vissoorten 
meestal gekoppeld aan een minimale vangstmaat Sommige 
soorten zijn ook opgenomen in de bijlagen van de 
Habitatrichtlijn en genieten extra bescherming (NARA 
1999). Momenteel zijn er 17VIaamse habitatrichtlijngebieden 
aangewezen voor 6 vissoortef\ Deze zijn: bittervoorn, kleine 
en grote modderkruiper; rivierdonderpad, rivier- en beekprik 
(BS 17 augustus 2002). Afbakening alleen is niet voldoende. 
Het is belangrijk om in functie van elke soort ook de water
en habitatkwaliteitseisen te formuleren. Daarnaast moet op 
het terrein heel nauwkeurig worden nagegaan hoe aan deze 
eisen kan worden voldaan (zie Focus Zwarte Beek). Voor 3 
soorten (beekprik. rivierdonderpad, kleine modderkruiper) 
zijn soortbeschermingsplannen uitgewerkt en waterlooptra
jecten afgebakend. Deze plannen zijn helaas nog niet vertaald 
in actieprogramma's [283, 284]. 

2.3 Naar een geleidelijk herstel van 
visgemeenschappen 

Waterkwaliteit 

In de grote rivieren is er momenteel een duidelijk her
stel van de visgemeenschappen. Dit is grotendeels het 
resultaat van de verbeterde zuurstofhuishouding en de 
lagere ammoniumconcentraties. Toch blijft de herstellende 
visgemeenschap zeer kwetsbaar. Als de waterkwaliteit t ij
delijk verslechtert zal dit, nu meer dan vroeger; resulteren 
in een grote vissterfte. Zo werd in september 2002 in de 
Ringvaart, de Leie en de Bovenschelde een grote vissterfte 
vastgesteld die waarschijnlijk samenhangt met een t ijdelijke 
daling van de waterkwaliteit (zie figuur 5.4). De sterfte 
begon t ijdens de monitoringsperiade in september. Vele 
vissen die in de fuiken zaten, stierven en de maanden 
nadien werd slechts een klein aantal vissen gevangen. 

Het is dus essentieel dat een goede waterkwaliteit 
voortdurend kan worden gegarandeerd, ook bij een laag 
debiet Deze doelstelling is opgenomen in de Europese 
Kaderrichtl ijn water:Volgens deze richtl ijn moeten oppervlak
tewateren tegen 20 IS continu een goede chemische kwali
teit bereiken (zie hoofdstuk 32 Waterbeleid). Een verder 
doorgedreven afvalwaterzuivering op alle beleidsniveaus zal, 
samen met de gerichte aanpak van de overstortproblema
tiek het afkoppelingsbeleid en de initiatieven rond gescheiden 
stelsels, de sanering van waterbodems en de verdere reduc
tie van de nutriëntenbelasting de continu'fteit moeten garan
deren. Daarnaast zouden bovenlopen met relictpopulaties 
zowel in gemeentelijke als gewestelijke saneringsprogramma's 
een hogere prioriteit moeten krijgen. 

45 



Vissen en rondbekken 

2500 optrek van bot 

2000 
! 

vissterfte 
c 1500 
~ 
~ c t 
ttl 1000 <( 

500 

0 
Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sept Okt Nov Dec 

Frguur 5.4: tvlaondelij!rs oontal gevangen ,·rssen 111 / 7 cl bbe
le schretfwken die 111 2002 werden opgesteld in de Bov en
Zeeschelde en Bovenschelde stroomaf>vtJdrt> de SlU\I 'en van 
Merelbeke, Asper en Oudenoarde (bron: [63]). 

Wat klassieke waterkwaliteitsparameters betreft 
(zuurstof, biologische zuurstofvraag, stikstof- en fosforver
bindingen, enz.). is er een duidelijke verbetering voor de vis
gemeenschappen opgetreden. Uit de resultaten van het 
IBW-palingmeetnet blijkt dat voor andere verontreinigende 
stoffen de toestand ongunstig is. Een aantal van deze stof
fen, zoals polychloorbiphenylen, sommige pesticiden en 
sommige zware metalen, zijn zeer persistent en kunnen 
bioaccumuleren. Van sommige van deze cantaminerende 
stoffen is bekend dat ze de werking van het endocriene 
systeem verstoren. Deze effecten zijn in onze Vlaamse 
waterecosystemen nog maar weinig gedocumenteerd. 
Heel wat van deze stoffen zijn opgeslagen in de waterbo
dems en komen vervolgens in de waterkolom en de orga
nismen terecht. Het strategisch project over de waterbo
demsanering zal een aantal oplossingen voor deze proble
matiek voorstellen. Daarnaast blijft de aanpak van erosie, 
diffuse en historische verontreiniging essentieel. Hiervoor 
biedt het Ontwerp van decreet Integraal Waterbeleid een 
aantal instrumenten aan (zie hoofdstuk 32 Waterbeleid) . 

Habitatkwaliteit 

Duurzaam ecologisch herstel kan alleen worden gega
randeerd als er naast een herstel van waterkwaliteit ook 
wordt gewerkt aan een habitathersteL Het waterlopennet
werk is sterk versnipperd zodat dispersie beperkt is en 
relictpopulaties geïsoleerd blijven. Vermoedelijk gebeurt 
momenteel een groot deel van de dispersie bij hoge debie
ten wanneer de stuwen worden geopend. Sommige soor
ten kunnen op dat ogenblik stroomopwaarts migreren, 
andere soorten spoelen uit naar stroomafwaarts gelegen 
trajecten omdat ze zich niet kunnen ophouden in stroom
kommen of oevervegetaties. Vervolgens worden ze door 
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de migratieknelpunten verhinderd om terug te keren naar 
de bovenlopen. De versnippering is in kaart gebracht en er 
wordt een handleiding opgesteld voor de sanering van vis
migratieknelpunten. De aanzet tot herstel is gegeven. maar 
de uitvoering verloopt veel te traag. 6 % van de knelpun
ten is opgelost door de Vlaamse overheid en de provincies 
(http://www.vismigratie.be/). Om tegen 20 I 0 de migratie
doelstellingen van de Benelux-beschikking te kunnen halen, 
zal de saneringssnelheid moeten worden opgedreven. 
Daarnaast bestaat nog steeds het gevaar dat de migratie
problematiek in de rivieren nog zal toenemen door de 
bouw van waterkrachtcentrales. Om het beleid verder te 
kunnen onderbouwen zijn noodzakelijk: een grondige eco
logische evaluatie, een kosten-baten analyse - waarin ook 
de kosten voor de natuur opgenomen zijn - van de 
bestaande en mogelijk toekomstige waterkrachtcentrales 
en een normering van maximaal toelaatbare schadeper
centages (zie hoofdstuk 23 Versnippering). 

Habitatherstel houdt niet alleen ontsnipperingsmaatre
gelen in, maar ook een herstel van de natuurlijke variaties 
in stroomsnelheden, stromingspatronen. overstromingsge
bieden en een herstel van rijk gestructureerde oevers en 
oevervegetaties. Naast de verhoging van de structuurdiver
siteit door onder andere hermeandering, inrichting van 
oeverzones, aanleg van natuurvriendelijke oevers en eco
logische inrichting van het valleigebied, is ook een ecolo
gisch verantwoord beheer vereist. Ook de Europese 
Kaderrichtlijn water stelt dat tegen 20 IS overal een goede 
ecologische kwaliteit moet worden bereikt. Er worden 
slechts geringe afwijkingen toegestaan op de van nature 
voorkomende visgemeenschappen (zie hoofdstuk 32 
Waterbeleid). Dankzij de nieuwe subsidiemogelijkheden 
voor NTMB, de nieuwe samenwerkingsovereenkomsten 
met lokale besturen en de nieuwe beheermogelijkheden 
voor de rivieroevers via het Ontwerp van decreet Integraal 
Waterbeleid, nemen de herstelmogel ijkheden toe. Al deze 
maatregelen samen moeten het ecologisch herstel in de 
toekomst versnellen zodat de doelstellingen tegen 20 IS 
toch kunnen worden gehaald (zie hoofdstuk 32 
Waterbeleid). 

In afwachting van habitatherstel kunnen (natuurlijke) 
vispopulaties van rivierdonderpad die te klein zijn tijdelijk in 
stand worden gehouden door eenvoudige maatregelen. Zo 
kan het gebruik van dakpannen in de rivier als paaisubstraat 
worden overwogen. Dit kan de reproductie garanderen 
[ 182]. Op dit ogenblik zijn visuitzettingen vanuit ecologisch 
oogpunt geen optie. 

Men kan zich de vraag stellen of het uitzetten van 
soorten wel een bijdrage levert tot een duurzaam herstel 
van visgemeenschappen in oppervlaktewateren. In wateren 
met beschermde soorten of rodelijst soorten zou een uit
zettingsverbod moeten gelden (zie hoofdstuk 27 
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Binnenvisserij). Een herintroductie van soorten voor popu
latieherstel kan alleen als optie worden weerhouden na 
een grondige analyse van de herstelmogelijkheden. 

Naar een gcbiedsgerichte benadering 

Enerzijds moet overal tegen 20 IS de goede ecologi
sche kwaliteit worden gehaaldVoor de habitarichtlijngebie
den moeten strengere doelstellingen worden gehanteerd 
die zijn gericht op het herstel en de instandhouding van 
specifieke soorten en habitats. De totale gebiedsgerichte 
aanpak waarbij de impact in stroomopwaarts gelegen 
gebieden of infiltrat iegebieden rekening houdt met de eco
logische doelstellingen in stroomafwaarts gelegen gebie
den, blijft een zeer moeilijke opdracht. Een voorbeeld hier
van is de Zwarte Beek waar speciaal voor o.a. de beekprik 
een habitatrichtlijngebied is afgebakend. Momenteel wor
den daar echter geen speciale maatregelen genomen om 
het brongebied te beschermen en een continu'l'teit van 
goede waterkwaliteit stroomafwaarts te garanderen opdat 
de soort zich ook in de toekomst in stand zal kunnen hou
den (zie Focus Zwarte Beek en hoofdstukken IS 
Grensmaas en 32 Waterbeleid). 

3 Kennis 

- Om herstel en bescherming van visgemeenschappen 
te garanderen moet er voortdurend een goede water
kwaliteit worden gerealiseerd. Om grote vissterfte in 
de toekomst te vermijden, is het zeer belangrijk E;en 
beter inzicht te krijgen in de risico's die tijdelijke kwali
teitsdalingen met zich meebrengen. 

- Er moeten de komende jaren nog heel wat ontsnip
peringsmaatregelen worden genomen. Het is zeer 
belangrijk dat er, bij het oplossen van een knelpunt. ook 
steeds een evaluatie volgt op het terrein. Een beter 
inzicht in de efficiëntie van de maatregelen helpt toe
komstige projecten vlotter te laten verlopen. 

- Projecten om ge'isoleerde populaties te beschermen 
en nieuwe uitbreidingsmogelijkheden te geven, zijn 
zeer belangrijk. Het vertalen van de bestaande soort
beschermingsplannen in concrete actieplannen is een 
prioriteit. 

- Heel wat vissen accumuleren milieuvreemde stoffen. 
De kennis over zowel verspreiding en accumulatie van 
deze stoffen als over de effecten ervan op overleving, 
groei en r·eproductie van aquatische organismen is nog 
te gering. 
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