
Hetleven van de Europese paling AnguHJa anguIIIa begint en eindigt
In de Sargasso Zee waarde paaIgronden zich bevinden. Paling Is
een uitgesproken katadroom migrerende vIssoort (= leeft In Z08I8

W8I8r8n en tr8kt naar zee om zich te reproduceren). In de VIaamae
kustwateren bereiken de jonge palingen (glasaaltjes) de
stroommondingen tijdens de periode februari.meI. BIJ hun WIld..
migratie landlnwaarIB. op-waarts 8IrDom en rIvInn. pIgment8r8n de
glasalenen............. de....
Op de ..... de jII8dJIcBe
geIaInd•.DuB
paalt

Op zoek naar baggergronden :
De Bodemkaart vertelt meer dan je denkt

De Bodemkaartvan België die vanaf 1955voor het hele land opgemaakt
werd, kan ook Interessante informatie over oudere bagger
stortterreinen bevatten. Naast de gewone bodemclasslflcatle zijn er

ook een aantal k1assan voor kunstmatige gronden weergegeven, zoals
opgehoogde terreinen (ON), groeven (OE), vergraven gronden (OT, meestal
zijn dit kasteelparken), en bebouwde terreinen (OB). Wanneer
baggergronden door de bodemkarteerders werden herkend, werden ze
ondergebracht In de klasse 'opgehoogde terreinen' (symbool ON). Maardeze
klasse bevat ook andere categorieën van opgehoogde terreinen, zoals
huiswilstorten enz. Toch kan de bodemkaart een duidelijke indicatie geven
overde mogelijkeaanwezigheid van baggerstortterrelnen.
De gegevens op de bodemkaart zijn al minstens 20 jaar oud. Dit heeft tot
gevolg datde bodemkaartvooral een historische bron Is. Een kaartdie In 1960
gepubliceerd werd, bevat alleen Informatie over baggergronden opgespoten
vóór 1960.
Uit een geografische
analyse van de bodem
kaart bleek dat er een
belangrijke clustering
van opgehoogde ter
reinen af te leiden was
rond de BovenscheIde.
lijdens hetvoorjaarvan
1998 werden deze
locaties gecontroleerd.
Een aantal ervan waren
ondertussen bebouwd
en op die terreinen kon
er nietgeboord worden.
Er werden 39 locaties
op basis van de bodem
kaartgevonden.
Deze terreinen hebben een totale oppervlakte van 107 ha. Samen met de
andere gekarteerde terreinen zijn er nu al 484 ha baggergronden langs de
Bovenschelde gevonden.
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l~~~~~~~f.rff~nn Is vrij goed gekend op de IJzer. Sinds 1964118'4'OVl!. Tevens zijn er meldingen van glasaalmigratie op

e in de dokken vanAntwerpen. op de Nete. op de
n deze meldingen onduidelijk en worden ze vrij verspreid

de IJzer. mogelijk ook elders de glasaalmigratie een niet

1111!!î=5~~~eiE:omvangvandeoptreklsonvoidoendegekend.glasaalmlgndie wensen de Provinciale Visserijcommissies
. Dit methet oog op het afbakenen van migratieroutes.

het naar de toekomst toe mogelijk zijn een gerichter
maatnlgelen) op zijn migratieroutes en naar zijn

.*IL'Di~mQ1!lUU~dm,. Het is nietdebedoeling datin hetkadervan de
~ll.•.I••'!~I... "1D bijvangst kan glasaal gevangen worden en dient dan onmiddellijk

1.q~lGJI.aIis·1eren van waarnemingen of meldingen. Elke waarneming of
.~~"'ifl~uia!9 ekàrakteriseerd door een aantal gegevens:



honderd 0

o

tiental 0

meermaals 0

bijvangst r) 0

niet gepigmenteerd
(doorschijnend. glazig)

Bart Denayer. Provinciale VlSS8rijcornmlssies W - en OOlIt-\J'lundeNn
Duboislaan 14. 1560 Hoeilaart - tel. 021857.03.88 ; fax. 02J857.
Bart.Denayer@lin.vlaanderen.be
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Jas Beyens, Provinciale VJssertjconun les Vl8arnl-8111bant
Dubolslaan 14, 1580 Hoeilaart - tel. 021857.03.88 ; 021857.

Rudi Yseboodt, Provinciale VJssertjcomrn Antwerpen. Koningin EIII8bl1It
tel. 031820.22.75 ; f'8x. 031820.22.71 ; ........1Yseboodt@ula.ua.ac.be

.................................................................................._ -... •••• ••• - '.M_' _ '!"..!:r..fi1~.·.-

extra (Yb. waarneming in de oeverzone. lh.v. mlgratlebelemmertng•

waterloop (naam)••••••••••••••••••••••••••••_•••••••••••••••••••••••••••••••_............ •• ••••••• ••
gemeente.............•.•.....•......•....•......•..•.....•......•••••.••••••••._..... .•• • .
deeIgerrIeente•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••_•••••••
sluisl'sbJw••••••••••••••••••••.•••••••••••.•.••.••••••••••••••••••••••••__•••_••••••••••••••••••••

OabJm waamemlng: daglrnaandljaar ....•••.•..•....•.•..•.•.••••_ _ .
of periode van het jaar •••••••••••••••••••••••••••_ .
of uur ofperiode van daglnad1t. _ • •••• •

Type waarneming :
zicht 0

Waamerl18r': naam: •••.lItlElI:lOn
ad.res : _ _ •••••••••

SChattIng van aantallen :
één ofenkele 0

Grootte van de glasaal (lertgtesdlatllrIg in c:rn) :•••••••••••••_••••••••_ .

Bron ~ngeval van mondelinge nwlding door dertien) : naam : •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••__•
telef'oon : .•••••••.•••••••••••••.••.•••.•••••••••.8d :•••••••••••_••••••••••••••••••••••_••_ , , ,' i11~ •

Frequentie van waamemIng :
tDevaDig. 6énm8I1g 0

(**) Eventueel kopie van een kaart toevoegen met aanduid

Ultzidrt van de glasaal :

......................................................................- _... . ..
d8'l1Jm ~edellng : .

BijkOrYl8nde infornlatle : ••••••••_ - _... •••••M •••,•••, ~~ i ioP.

r) Glasaal mag volgens de wet op de riviervisserij niet gevangen WOIdM.
en dient dan onmiddellijk t8Nggezet te worden.
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