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I. Algemeen

Alvorens een overzicht van de huidige situatie van de experimentele viskwekerij van Linkebeek te geven
worden de geschiedenis en de waarde van de viskwekerij even gesitueerd.
Oorspronkelijk was op het terrein gelegen Dwersbosstraat 28 te Linkebeek een privé viskwekenJ gelegen, die
rond 1947 overgenomen werd door de Hoover stichting voor ct ontwikkeling van de Universiteit van Leuven
om er een experimentele viskwekerij op te richten. Het was Prof. M. Huet (toenmalig directeur van het
Proefstation voor Bos- en Hydrobiologisch Onderzoek te Groenendaal en buitengewoon hoogleraar aan de
KV Leuven) die de eerste experimenten op gebied van viskweek uitvoerde. Naast dit toegepast onderzoek
verwierf het Centrum voor Visteelt ook internationale bekendheid omwille van zijn activiteiten inzake
vorming van buitenlandse visteeltspecialisten.
In 1980 werd het domein van de Hoover stichting overgekocht door de overheid. Naast de bestaande
onderzoeksactiviteiten kreeg het Centrum een supplementaire opdracht : de productie van pootvis voor
uitzetting in openbare waters (herbepotingsplan).

Wij willen hier niet nalaten de uitzonderlijke waarde van het domein te benadrukken. Het Centrum voor
Visteelt beschikt over een aantal belangrijke troeven:

1. Het bronwater dat de vijvers voedt is zeer geschikt voor viskweek en de uitstekende
waterkwaliteit laat zelfs toe om Salmoniden en andere gevoelige vissoorten te kweken.

2. Het domein schept uitzonderlijke mogelijkheden voor toegepast wetenschappelijk onderzoek op
het vlak van aquacultuur en visbiologie. Het Centrum beschikt over alle mogelijke faciliteiten
om dit onderzoek uit te voeren (opkweekvijvers, Dubisch paaivijvers, incubatoren, ~.

kweekinstallaties voor broed, stockeerbakken, atelier, burelen, laboratorium, ...). ~

3. De viskwekerij is centraal gelegen, vlakbij Brussel, in de randgemeente Linkebeek. Bovendien
ligt het slechts op tien minuten van het Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer standplaats
Groenendaal.

4. Het Centrum bezit internationale faam dank zij het werk van Prof. M. Huet en Ir. J.
Timmermans. Het "Traité de Pisciculture" van de hand van M. Huet is een van de allereerste
werken op het vlak van viskweek en is o.a. het resultaat van onderzoek uitgevoerd te Linkebeek.

5. Vanuit het oogpunt van visserij- en natuureducatie en vorming beschikt het Centrum over de
nodige infrastruktuur om voor kleine groepen (tot 20 personen) demonstraties in leslokaal en
laboratorium en veldoefeningen op terrein te verzorgen (bv. jeugdnatuurklassen). Ook in het
kader van ontwikkelingssamenwerking beschikt het Centrum over de mogelijkheid om korte
termijn visserijstages in te richten voor buitenlandse studenten. Het Centrum is tevens in de
mogelijkheid om in te spelen op bijzondere vragen of projekten.

6. De laatste jaren is de experimentele viskwekerij bijzonder actief geweest op de productie van
pootvis voor openbaar water in het Vlaams Gewest (snoekbroed, beekforel, winde, karper, ...).

7. Tenslotte en ni~t ;n het minst is het domein belangrijk voor zijn uitzonderlijke natuurwaarde.
De talrijke zeldzame planten (vooral aquatische), de vele insektensoorten en een rijke avifauna
verlenen aan dit domein, vlakbij Brussel, reservaatwaarde.
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Uit wat volgt zal blijken dat ondanks deze zeer bijzondere eigenschappen die het Centrum voor Visteelt te
Linkebeek zo waardevol en enig maken in Vlaanderen, een gebrek aan personeel en werkingsmiddelen
tijdens voorbije jaren er oorzaak van zijn dat de kwekerij aan een aantal dringende renovatie- en
saneringswerken toe is.
Alleen als vandaag de noodzakelijke aanpassingswerken gebeuren kan het Centrum voor Visteelt in de
toekomst uitgroeien tot een volwaardig natuurcentrum waar pootvisproduktie, toegepast onderzoek en
visserijeducatie hand in hand gaan.
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II. Het centrum voor Visteelt: huidige situatie

1. Algemeen

Het domein is gelegen in het centrum van Linkebeek aan de Dwersbosstraat 28 (zie liggingsplan Figuur 1).
Naast een 4O-tal kweekvijvers die gevoed worden door de Jezuïetenbeek (met een drietal bronnen op het
hogergelegen deel van het domein) beschikt het Centrum over een serre met teeltbakken voor broed pn ~~~
.speciale ruimte voor de opkweek van snoeklarven. Verder zijn er twee o:llogen, een laboratorium- en
bureelruimte en een demonstratielokaal (aanpalend aan de viskwekerswoning). De ligging van deze
gebouwen staat aangegeven op Figuur 2.

2. Toestand van de gebouwen en terreinen

- Woning (E) van arbeider standplaats Groenendaal

De woning bevindt zich in goede staat en er zijn geen investeringen noodzakelijk. Onlangs werd
geïnvesteerd in verschillende aanpassingswerken (nieuwe ramen en deuren, nieuwe schouw, vernieuwd
zinkwerk, nieuwe water- en electriciteitsleidingen, nieuwe vloer)

- Woning (A) van arbeider-viskweker standplaats Linkebeek
I

De woning werd grotendeels gerenoveerd (nieuwe dakbedekking, nieuw zinkwerk). Het huis is
bijgevolg in goede staat, doch een aantal dringende saneringswerken zijn noodzakelijk : vooral
electriciteit en waterleiding dienen dringend vernieuwd te worden en ook herstelwerken aan de ramen
dringen zich op.

- Bureel, laboratorium en demonstratielokaal (B)

Dit gebouw is aanpalend aan de viskwekerswoning, h t dak werd ook volledig vernieuwd en het
gebouw bevindt zich in goede staat. De lokalen werden pas herschilderd en verlichting en
electriciteitsleidingen werden vernieuwd. De toestand van de waterleiding dient nagegaan te worden
en eventueel vervangen. De sanitaire voorzieningen zijn echter ontot;rcikenu en dienen aangepast te
worden. De gevel dient herschilderd te worden.

- Serre voor visbroed (C)

De serre is voorzien van drie grote en meerdere kleine teeltbekkens. Gezien het sterk verouderde
concept en de aard van de gebruikte materialen (beton) zijn deze k\veekbekkens arbeidsintensief in
gebruik en weinig efficiënt. De verwarmingsinstallatie is buiten gebruik en dient afgebroken te
worden. De kweekinfrastruktuur in de serre dient volledig vervangen te worden door PVc
kweekbekkens, eventueel geïnstalleerd in een recirculat·esysteem.
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- Opkweekbakken voor snoekbroed

De opkweekbakken voor snoekbroed bevinden zich in de kelderruimte van de viskwekerswoning.
Rekening houdend met de beschikbare ruimte en de vereiste condities van de snoekteelt is het
concept van de opkweekinstallaties in deze ruimte zeer goed en renderend (jaarlijks worden hier
enkele honderdduizenden snoeklarfjes geproduceerd). Nochtans remmen ook hier de gebruikte
materialen een vlotte werking en zijn de leidingen aan vervanging toe. Het is daarom aan te bevelen
dat dit lokaal opnieuw ingericht wordt (nieuwe vloer, PVC kweekbekkens en leidingen).

- Bewaarbakken (D)

De tien bewaarbakken in beton (tijdelijke stockage van vis) zijn in goede staat en kunnen als zodanig
gebruikt worden.

- Garage (F)

In goede staat.

- Vijvers

De vijvers 1 tot en met 6 zijn in vrij goede staat en kunnen als zodanig behouden blijven. Het is
wenselijk dat de vijvers 2 t.e.m. 6 een afzonderlijke afvoer krijgen naar de afwateringsbeek toe.
Van de overige vijvers zijn er verschillende in slechte staat (lekken - onstabiele dijken - moeilijk of niet
aflaatbaar - aangeslibd) en moeilijk bruikbaar. Bovendien zijn deze vijvers niet uniform qua grootte en
diepte hetgeen wetenschappelijk onderzoek sterk bemoeilijkt.

- Incubatie van forelbroed

Dit gebeurt nu in open lucht in broedbakken aan de bron nabij vijver or 24.
Het is aan te bevelen dat de incubatie van de foreleieren hier kan blijven gebeuren (rechtstreeks aan
de bron), doch in een overdekte ruimte en in aangepaste incubatoren.

- Aanpalende terreinen

Bronbos en weiland bezitten een belangrijke natuurhistorische waarde en dienen zo beheerd te
worden dat deze behouden blijft.
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3. Personeel

De taak van het arbeiderspersoneel dat op het Centrum werkt is als volgt te omschrijven:

Activiteiten i.v.m. visteelt

- afstrijken van ouderdieren
- kunstmatige bevruchting van eieren
- controle van de eieren tijdens hun ontwikkelin
- verwijderen van beschimmelde eieren
- overplaatsen van larven en klaar maken voor transport
- tellen van broed
- voederen van de larven in de teeltbekkens
- vangst van levend plankton op de vijvers
- kweek van plankton (voedsel voor larven)
- voederen van de vissen op de vijvers
- afoogsten van de vijvers
- wegen van vissen tijdens hun groei
- controle van het voedergedrag en de gezondheid van de vis
- preventieve en curatieve maatregelen tegen ziektes
- opvolgen van de waterkwaliteit
- reiniging visbakken en onderhoud vijvers

Algemene onderhoudsactiviteiten

- maaien
- kappen van bomen
- onderhoud van de gebouwen

Twee arbeiders-viskwekers zijn voorzien voor de kwekerij. Sedert 1989 is één der arbeiders werkonbekwaam
als gevolg van een werkongeval. Derhalve is op dit ogenblik slechts één viskweker aanwezig, hetgeen
onvoldoende is voor de kwekerij, vooral nu grondige aanpassings- en renoveringswerken in het verschiet
liggen.
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lli. Voorstellen

1. Taakomschrijving van het Centrum voor Visteelt

Alvorens concrete voorstellen tot sanering en optimalisatie te formuleren is het nuttig om de opdrachten van
het Centrum duidelijk te omschrijven.
Gelet op de opdrachten van het Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer (Besluit van de Vlaamse E~~'::'ULicvc

van 13 Maart 1991) en rekening houdend met de uitzonderli"ke visk\vee ogelijkheden die het domein te
bieden heeft én zijn waarde als natuurgebied suggereren wij een viervoudige taak:

- Pootvisproductie
- Onderzoek
- Vorming en educatie
- Natuurbeheer

1. Pootvisproductie

Rekening houdend met de prioriteiten voorgesteld in het MINA plan en gelet op de beschikbaarheid
van de klassieke vissoorten bij de professionele viskwekers is het wenselijk dat de pootvisproductie te
Linkebeek voornamelijk gericht wordt op de teelt van die soorten die nauwelijks in de handel
verkrijgbaar zijn (bv. snoek), of die onder welbepaalde aangepaste voorwaarden moeten gek\veekt
worden (bv. laaglandstammen van beekforel). Het is bovendien wenselijk dat die zoetwatervissoorten

J die bedreigd zijn speciale aandacht genieten. Kweekprogramma's voor deze soorten zullen
herintroductiecampagnes in de toekomst mogelijk maken.

2. (Project)onderzoek

Het spreekt voor zich dat de infrastructuur van het domein zich uitstekend leent tot het uitvoeren van
onderzoek inzake visteelt of visbiologie in her algemeen. Actiepunten zijn o.a. onderzoek naar
optimalisatie van pootvisproductie en naar de specifieke kweekvoorwaard n van bedreigde vissoorten.
Op dit ogenblik worden in Linkebeek tevens experimenten uitgevoerd in het kader van
projectonderzoek (Project "Overleving van pootvis").

3. Vorming en educatie

De infrastructuur van het domein biedt de mogelijkheid om, voor beperkte groepen (ca 20 personen),
lessen, demonstraties en veldoefeningen te organiseren. Het inrichten van bijvoorbeeld
bijscholingscursussen voor technische beambten, stagepaketten voor buitenlandse cursisten (bv. ABOS
of FAME), specialisatiedagen voor universitairen, educatieve milieuklassen of andere bijzondere
educatieve opdrachten (bv. jeugdcursus hengelsport) behoort tot de mogelijkheden van het Centrum.

4. Behoud en beheer van het domein in functie van zijn natuurwaarde

Een recente studie (Schoonjans et al., 1991) heeft de uitzonderlijke botanische waarde van het
Centrum voor Visteelt aangetoond. Ook entomologisch (vooral zoetwaterinvertebraten) en
ornithologisch heeft het domein heel wat te bieden. Het domein dient derhalve in die zin beheerd te
worden dat zijn reservaatwaarde (variatie in flora en fauna) behou en blijft.
Bovendien is het potentieel aan aquatische vegetatie voor bepaalde interessante soorten dermate groot
dat de mogelijkheid moet onderzocht worden in welke mate bepaalde plantensoorten in Linkebeek
kunnen gebruikt worden als aanplantmateriaal voor andere aangepaste vijverbiotopen in Vlaanderen
(natuurbouw).
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2. Voorstellen in verband met uit te voeren werken aan gebouwen en terreinen

- Viskwekerswoning (A)

- Nieuwe electriciteitsleidingen
- Nieuwe waterleiding
- Herstelwerken vensters

- Burelen, laboratorium en demonstratielokaal (B)

- Nieuwe waterleiding en voorziening voor sanitair
- Schilderwerken gang en trap
- Schilderwerken gevel

- Serre voor visbroed (C)

- Afbraak bestaande installatie
- Installatie van nieuwe teeltbekkens in PVC

- Opkweekbakken snoekbroed

- Afbraak betonnen goten
- Plaatsing PVC teeItbekkens

- Opltweek van forelbroed

- Plaatsen van garagemodel nabij VIjver or 24 met aangepaste teeltbekkens oor incubatie van
foreleieren

- Vijvers

- Herstrukturing van het terrein waar de meeste vijvers gelegen zijn (Figuur 3) met aanleg van een
twintigtal uniforme en goed aflaatbare vijvers van 15 tot 20 m breed en 40 tot 50 m lang

3. Personeel

Opdat het Centrum voor Visteelt optimaal zou kunnen functioneren is het absoluut noodzakelijk dat het
terug zou kunnen beschikken over zijn oorspronkelijk personeelsbestand, nl. twee arbeiders-viskwekers.
Het is tevens wenselijk dat een specialist visteelt full time kan actief zijn op het centrum, teneinde dit te
ontwikkelen, het onderzoek uit te voeren, de pootvisproduktie te organiseren en het domein ook als
natuurreservaat te beheren. Ook het beheer en het onderzoek op de andere kwekerijen van de Vlaamse
Gemeenschap zou tot zijn taak kunnen behoren.
Logischerwijze kan, in functie van bijzondere opdrachten via externe kredieten, aangepast personeel
aangetrokken worden.
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