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Inleiding 

Gedurende de maand september 1992 werd een visbestandopname uitgevoerd op de 
Oude Maas te Stokkern (Dilsen). Dit initiatief past in het kader van de regelmatige 
controles van visbestanden op openbare waters uitgevoerd door de Provinciale 
Visserijcommissie van Limburg in samenwerking met de Dienst Waters en Bossen 
(Afdeling Visserij) van het Bestuur Natuurbehoud en -ontwikkeling en het Instituut 
voor Bosbouw en Wildbeheer. 
Deze visbestandopnames laten toe op geregelde tijdstippen een stand van zaken op te 
maken met betrekking tot het visbestand om eventuele evoluties of veranderingen vast 
te stellen en maatregelen te kunnen suggereren ten behoeve van de hengelaar en meer 
algemeen in het belang van het natuurbehoud en de natuurontwikkeling. 



Algemene omschrijving 

Rond het einde van de I8e en het begin van de I9e eeuw veranderde de bedding van 
de Maas door een dijkbreuk, waarbij een doodlopende rivierarm, de Oude Maas, 
overbleef Door het verder aanslibben van deze rivierarm, ontstond op termijn een 
volledig afgesloten waterbekken gelegen tussen de Maas en de dorpskern van 
Stokkem. 
Vermits de Maas geregeld uit zijn oevers trad, kwam het deel van de Maasvallei tot 
aan de winterdijk, waarin ook de Oude Maas gelegen is, regelmatig blank te staan. Bij 
het terugtrekken van het water bleef telkens een aanzienlijke hoeveelheid vis achter in 
de Oude Maas. Het is dan ook niet verwonderlijk dat halverwege vorige eeuw de 
Oude Maas reeds bekend stond vanwege zijn overvloed aan vis en waterwild. Snoeken 
van 12 à 15 kg waren er geen uitzondering. 

In zijn huidige vorm kan men de Oude Maas beschrijven als een waterbekken met een 
oppervlakte van ongeveer 3 ha, grenzend aan de dorpskern van Stokkem. Het staat 
bekend als een goed snoekwater waar ook de voornliefhebbers aan hun trekken 
komen. In het midden is de Oude Maas gemiddeld 2 à 3 m diep. De bodem bestaat 
hoofdzakelijk uit grind. 

Figuur 1: Ligging van de Oude Maas te Stokkern 
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De waterkwaliteitsgegevens 

Aangezien de Oude Maas te Stokkern niet opgenomen is in het meetnet van Lisec in 
het kader van de investeringsprogramma's voor waterkwaliteitsverbetering van de 
VMM, zijn geen recente en gedetailleerde gegevens hieromtrent beschikbaar. 
Tijdens het onderzoek werden wel enkele routine-waterparameters opgemeten die 
hieronder in tabel 1 worden weergegeven. 

Tabel 1: Waterkwaliteitsgegevens opgemeten in de Oude Maas te Stokkern tijdens de visbestandopname 

Datum 15/9/92 23/9/92 
Temperatuur ec) 16.2 16.6 
pH 7.6 7.8 
02-gehalte (ppm) 8 7.3 

(% sat.) 80 74 
Conductiviteit (!lS) 327 350 

Belangrijk is het gegeven dat nergens in de Oude Maas noch huishoudelijk, noch 
industrieel afvalwater wordt geloosd. In feite staat de Oude Maas niet rechtstreeks in 
verbinding met bezoedeld water. Wel bestaan er twee buizen die dit water in 
verbinding stellen enerzijds met de nabijgelegen grindontginningen, waarbij water uit 
de Oude Maas kan worden gepompt voor het reinigen van grind en anderzijds met een 
kleinere waterplas, gelegen aan de overzijde van de dijk aan het kasteel Karolinaberg 
(zie figuur 1 ). In dit kleine vijvertje monden eigenlijk twee beken uit. De Genootsbeek 
die zo goed als droog staat en de Rachelsbeek die sterk vervuild is door huishoudelijk 
afvalwater. Dit zou een gevaar kunnen betekenen voor de kwaliteit van het water in de 
Oude Maas. In de praktijk staat het waterpeil in het vijvertje zo laag, dat het het 
niveau van de verbindingsbuis naar de Oude Maas nooit bereikt. Dit lozingspunt zal in 
de toekomst gesaneerd worden in het kader van het zuiveringsprogramma van de 
V.M.M. 

De oever 

De westelijke oever van de Oude Maas wordt gevormd door een steil talud van de 
winterdijk. Deze dijk is staatseigendom en wordt beheerd door de Dienst Albertkanaal. 
Boven op de dijk ligt een jaagpad. Er is een trap voorzien in het talud om de 
bereikbaarheid van de oever voor de hengelaars te verbeteren. 
Volgens het kadasterplan is het perceel waarin de bedding van de Oude Maas is 
gelegen eigendom van de Stad Dilsen. 
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De oostelijke oever is eigendom van Gralex, het grindontginningsbedrijf Deze oever is 
moeilijk te bereiken door de hengelaars omwille van een dicht wilgenstruweeL 
Eveneens is de toestemming van Gralex vereist om deze oever te mogen betreden. 
Hoewel we hier te maken hebben met natuurlijke oevers kunnen we niet echt spreken 
van een vegetatie bestaande uit typische oeverplanten. 

Het visbestand 

Herbepotingen in het verleden 

In de zeventiger jaren werd op de Oude Maas te Stokkern geregeld blankvoorn met 
een klein percentage aan brasem uitgezet. 
Tussen 1980 en 1990 werd volgens het herbepotingsplan geen pootvis uitgezet op dit 
water. In de praktijk werd echter wel af en toe wat vis afkomstig van de visteeltvijvers 
te Bokrijk naar de Oude Maas gebracht. 
In 1991 werden naar aanleiding van klachten van hengelaars 20 zesweekse snoeken, 
1.5 kg glasaal en 100 kg blankvoorn (50 kg lengteklasse 8-12 cm en 50 kg 
lengteklasse 12-17 cm) uitgezet. 

De visbestandopname 

Materiaal en methoden 

Gedurende de maand september 1992 werd een visbestandopname uitgevoerd op de 
Oude Maas te Stokkem. Voor het verzamelen van de vissen werd gebruik gemaakt 
van elektrovisserij, kieuwnetten en fuiken . In onderstaande tabel wordt de duur van de 
vangstinspanning voor de verschillende vangstmethoden weergegeven. 

Tabel2: Gebruikte vangstmethoden en respektievelijke duur van vangstinspanning. 

Aantal Datum in gebruikname Gebruiksduur 
Schietfuik 2 14/9 24h 

15/9 24h 
16/9 48h 
18/9 120h 

Kieuwnet 2 (30 en 40 mm mazen) 15/9 3h 
16/9 2h 
23/9 2h 

Electrovisserij 1 15/9 4h 
16/9 4h 
23/9 4h 
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Alle gevangen vissen werden gemeten, gewogen en gemerkt door vinablatie 
(afknippen van een deel van een welbepaalde vin). 
Het ging er hem in de eerste plaats om na te gaan welke vissoorten hier voorkwamen 
en vervolgens, indien de bekomen resultaten dit toelieten, een schatting te maken van 
de bestaande visbiomassa op dit water. 
Na vier vangstdagen kon via de herhaalde merk-terugvangstmethode een theoretische 
berekening worden gemaakt van de aanwezige vispopulatie. Dat het hier gaat om een 
ruwe schatting die ons een klaarder beeld moet helpen vormen van het aanwezige 
visbestand, meer dan exacte getallen betreffende densiteiten en biomassa's op te 
leveren, dienen we in het achterhoofd te houden. 

Resultaten en bespreking 

Soortdiversiteit 

In totaal kon de aanwezigheid van niet minder dan 13 vissoorten en eveneens het 
veelvuldig voorkomen van de Amerikaanse rivierkreeft worden aangetoond. In het 
oog springend is het voorkomen van beschermde vissoorten zoals de Kleine 
modderkruiper en de Rivierprik Dit is waarschijnlijk te wijten aan een goede 
waterkwaliteit die dan weer het gevolg is van het ontbreken van de aanvoer van 
huishoudelijk of industrieel afvalwater via overstorten of rioleringsbuizen. Ook snoek 
en zeelt, typische soorten die goed gedijen in meer oligotroof water komen er in 
aanzienlijke aantallen voor. Deze soorten komen dikwijls niet meer voor in sterker 
vervuild of eutroof water. 
De 13 voorkomende soorten worden hieronder in tabel 2 gerangschikt volgens het 
aantal gevangen specimens. 

Tabel2: Gegevens betreffende de gevangen vissen tijdens de visbestandopname op de Oude Maas te Stok.kem. 

soort aantal gevangen aantal gemiddeld std min-max 
specimens ( 4 d.) teruggevangen gewicht (g) (g) 

baars 854 3 12.3 31.1 1-533 
paling 357 26 166.4 154.1 2-1 600 
zeelt 300 3 16.5 130.3 1-1600 

blankvoorn 282 2 29.7 66.7 1-490 
pos 138 0 6.4 3.7 2-1 8 

snoek 105 6 184.8 299.1 16-1535 
brasem 77 40.0 142.5 1-902 

rietvoorn 11 0 246.4 241.6 30-71 8 
karper 4 0 19-5056 

kleine modderkruiper 2 0 3-3 .4 
grondel 0 6.1 

kroeskarper 0 15 
rivierprik 0 
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De typische vissoorten voor dode rivierarmen zijn: Brasem, Blankvoorn, Rietvoorn, 
Kolblei, Zeelt, Baars, Paling, Snoek en Kroeskarper (NVVS 1989). Al deze soorten 
werden eveneens teruggevonden in de Oude Maas (tussen kolblei en brasem werd 
tijdens de visbestandopname geen onderscheid gemaakt omwille van de vele 
kruisingen die voorkomen). 

Populatiestruktuur en visbiomassa 

De meest voorkomende vissoort in de Oude Maas te Stokkern is de baars. Zowel qua 
aantal als qua biomassa scoort deze soort het hoogst. Tijdens het onderzoek over de 4 
vangstdagen werden in totaal 854 stuks gevangen. Via de merk-terugvangst methode 
werd voor de totale baarsbiomassa op dit water een waarde van 971.5 kg± 558.0 kg 
berekend. Deze waarde stemt overeen met een geschatte densiteit van 323 .8 kg/ha. 
Aangezien slechts een klein aantal baarzen werd teruggevangen, dient deze waarde 
met de nodige voorzichtigheid te worden geïnterpreteerd. 
Het gemiddeld gewicht van deze vissen lag wel aan de lage kant (12.3 g) door het 
grote aantal kleine individu's. De gemiddelde lengte bedroeg 9.1cm. In onderstaand 
histogram (figuur 2) wordt de lengtefrequentiedistributie voor de baarspopulatie 
weergegeven. Dat we hier te maken hebben met een zeer goede kweek na een 
uitzonderlijk voorjaar is hier duidelijk uit af te leiden. In hoeverre we hier ook te 
maken hebben met groeiremming of nannisme valt op basis van deze vangstgegevens 
moeilijk te achterhalen. Het aantal grote baarzen dat werd gevangen ligt echter wel 
duidelijk aan de lage kant. Toch is de lengte-gewichtrelatie (figuur 3) van de baarzen 
vergelijkbaar met gegevens bekomen door andere onderzoekers (O.V.B. 1988). 
In veel gevallen is het milieu immers optimaal voor de voortplanting maar niet voor de 
groei. V aak krijgen we dan te maken met een dichte baarsstand, waaruit voedseltekort 
resulteert, wat dan weer leidt tot groeiremming of dwerggroei. Uitdunningsvisserijen 
zijn in dergelijk geval slechts maatregelen die symptoombestrijdend werken maar aan 
de oorzaak niet veel verhelpen (Willemsen 1986). Een andere te overwegen maatregel 
is het verhogen van de roofvisstand met snoek of snoekbaars, alhoewel deze soorten 
zich slechts voor een klein percentage voeden met jonge baars (Willemsen 1984, 
Grimm 1984). Toch schijnt volgens sommige auteurs beroving door snoek 
overpopulatie of dwerggroei bij andere soorten zoals baars te verhinderen (Gille1989). 

6 



ë 
~ 
0 
() 

§ 
.E 
(.) 

"§: 
Q) 
0) 

~ 
ca 
ca 
a:l 

450 

400 r-

350 

300 
-

250 
._. 

200 
-

150 r-
1 00 ·· .. . 

50 •· 

n.ilb f· 
~ 0 

0 5 1 0 1 5 20 25 30 

Baarsl 

Figuur 2: Lengtefrequentiedistributie van de gevangen baarzen op de Oude Maas te Stokkern 

600 

500 

400 

300 

200 

100 

0 

. ,. 
.... ad r..-* 

0 

0 

8 
0 0 

0 0 

-1 0 0 
0 5 1 0 1 5 20 25 30 

Baars lengte (cm) 

Figuur 3: Lengte-gewichtsdiagram van de gevangen baarzen op de Oude Maas te Stokkern 
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Gedurende het onderzoek werd over de 4 vangstdagen een betrekkelijk groot aantal 
palingen (357 stuks) gevangen met gewichten variërend van 2 g tot 1600 g en een 
gemiddeld gewicht van 166.4 g. Een deel hiervan (26 stuks) werd tijdens dit 
onderzoek een tweede maal teruggevangen. Dit laat ons toe een vrij precieze schatting 
te maken van de totale biomassa van het palingbestand op de Oude Maas. Deze zou 
volgens de berekeningen 276.4 ± 49.2 kg bedragen of m.a.w. 92.1 kg/ha. 
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De gemiddelde lengte van de gevangen palingen bedroeg 43 .0 cm. Onderstaande 
lengtefrequentiedistributie toont aan dat het merendeel van de palingen een lengte 
hebben, gelegen tussen 32 en 55 cm (figuur 4). Kleinere en grotere individuen komen 
slechts in geringe aantallen voor. Dit laat vermoeden dat deze populatie hier werd 
geïntroduceerd via uitzettingen (glasaal of pootaal) en eveneens door middel van de 
regelmatige overstromingen. Dat deze palingen hier niet voortdurend op natuurlijke 
wijze naar toe migreren is duidelijk, aangezien dan een continue toestroom van 
kleinere individuen wordt verwacht. De lengte-gewichtrelatie (figuur 5) van de 
gevangen palingen is vergelijkbaar met gegevens van paling afkomstig uit verschillende 
Nederlandse waters (O.V.B. 1988) 
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Figuur 4: Lengtefrequentiedistributie van de gevangen palingen op de Oude Maas te Stokkem. 

90 

1800+-~----~~----~~----~~~~----~~----~~------~----~~~~--+ 

1600 

1400 

§ 1200 
.E 
.2 1000 
~ 

~ 800 
0> 
c 
«i 600 
(l. ,0 0 

400 oe oS o 0 

0 ::oo 0 

200 o l:ihll>'aoo 

0 

0 

0 

aKqlllldiBB o 

O +-------~----~o~0~0,,a~11~81~i~ll_d_P ________________________________ -+ 

-200+-~----T-~--~~----~~~~--~~----~~----~~----~----~~--+ 
0 1 0 20 30 40 50 60 70 80 90 

Paling lengte (cm) 

Figuur 5: Lengte-gewichtsdiagram van de gevangen palingen op de Oude Maas te Stokkem. 
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Met het zeeltbestand is het totaal verschillend gesteld. In totaal werden 300 
specimens gevangen met een gewicht variërend van 1 tot 1600 g en een gemiddeld 
gewicht van 16.5 g, waarvan slechts 3 vissen werden teruggevangen. 
97% van deze vissen bleken echter minder dan 10 g te wegen en 98 .7% van de zeelten 
waren minder dan 10 cm lang (de gemiddelde lengte van alle gevangen zeelten 
bedroeg 5.9 cm). Slechts enkele grotere individuen werden gevangen (zie onderstaand 
histogram). 
Via de vangsttechniek kon worden berekend dat de zeeltbiomassa op de Oude Maas 
157.8 ± 89.8 kg bedraagt of 52.6 kg/ha. 
Deze gegevens tonen aan dat er wel degelijk natuurlijke recrutering plaatsvindt op de 
Oude Maas. De relatief grote aantallen jonge zeelten vormen het resultaat van een 
geslaagd paaiseizoen van een betrekkelijk klein aantal broeddieren. Tijdens het 
onderzoek werden opvallend weinig middelgrote tot grote zeelten gevangen. 
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Figuur 6: Lengtefrequentiedistributie van het zeeltbestand op de Oude Maas te Stokkem. 
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Figuur 7: Lengte..gewichtsdiagram van de gevangen zeelten op de Oude Maas te Stokkem. 

Het gemiddeld gewicht van de blankvoorns gevangen op de Oude Maas te Stokkern 
bedroeg 29.7 g (n=282), variërend tussen 1 en 490 g. Via de capture-recapture 
methode wordt de totale biomassa voor deze soort geschat op 344.6 ± 240.3 kg. De 
densiteit ligt dan in de buurt van 114.9 kg/ha. Op grond van onderstaand histogram 
blijkt de frequentieverdeling volgens de lengte er vrij normaal uit te zien. De 
gemiddelde lengte van de blankvoorns bedroeg 10.2 cm. Weer duiken een groot aantal 
éénzomerige vissen op, wat wijst op een geslaagd voortplantingseizoen. Ook grotere 
individu's van verschillende jaarklassen werden gevangen, hoewel in kleinere aantallen. 
Dit is echter een normaal natuurlijk verschijnsel. 
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Figuur 8: Lengtefrequentieverdeling van de blankvoornpopulatie op de Oude Maas te Stokkem. 
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Figuur 9: Lengte-gewichtsdiagram van de blankvoornpopulatie op de Oude Maas te Stokkem. 
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Gedurende het onderzoek werden 13 8 possen gevangen op de Oude Maas met een 
gemiddeld gewicht van 6.4 g, variërend tussen 2 en 18 g. Aangezien geen enkele van 
de één maal gevangen en gemerkte vissen werd teruggevangen, kan hier geen 
theoretische waarde worden berekend voor de biomassa van het posbestand. De 
gemiddelde lengte van de gevangen possen bedroeg 7. 7 cm. In onderstaand histogram 
wordt de lengtefrequentieverdeling voor deze soort op de Oude Maas weergegeven. 
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Figuur 10: Lengtefrequentieverdeling van het posbestand op de Oude Maas te Stokkem. 
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Figuur 11 : Lengte-gewicUsdiagram van de gevangen possen op de Oude Maas te Stokkem. 

De belangrijkste typische roofvis die voorkomt op de Oude Maas is de snoek. In 
totaal werden over de 4 vangstdagen 1 05 stuks gevangen met een gewicht variërend 
tussen 15 en 1535 g. Het gemiddeld gewicht van deze vissen bedroeg 184.8 g. Via de 
vangst-terugvangst methode kon worden berekend dat de biomassa van het 
snoekbestand hier 109.4 ± 41.1 kg bedraagt of een densiteit van 36.5 kg/ha. Op 
onderstaand histogram wordt de lengtefrequentieverdeling van de gevangen snoeken 
weergegeven. Hieruit kan worden afgeleid dat er een belangrijke populatie éénjarige 
snoeken met een lengte rond 25 cm aanwezig is op de Oude Maas. Meerjarige 
snoeken komen in mindere mate voor maar zijn toch in voldoende aantal aanwezig om 
voor de nodige nakomelingschap te zorgen. De gemiddelde lengte voor alle gevangen 
snoeken samen bedraagt 27.1 cm. 
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Figuur 12: Lengtefrequentieverdeling van de snoekpopulatie op de Oude Maas te Stokkern 
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Figuur 13: Lengte-gewichtsdiagram van de gevangen snoekpopulatie op de Oude Maas te Stokkern 



Het gewicht van de 77 gevangen brasems variëerde tussen 1 en 902 g. Het gemiddeld 
gewicht bedroeg 40.0 g, de gemiddelde lengte bedroeg 9.1 cm. 
Ook het broed van de brasem heeft het dit jaar goed gedaan, zoals blijkt uit 
onderstaand histogram. Meeljarige brasems komen slechts in kleine hoeveelheden 
voor. Het brasembestand kan volgens de bekomen gegevens via de capture-recapture 
techniek geschat worden op 29.7 ± 28.1 kg of 9. 3 kg/ha. 
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Figuur 14: Lengtefrequentiedistributie van het brasembestand op de Oude Maas te Stokkem. 
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De overige aangetrotfen vissoorten, waaronder de rietvoorn, de kroeskarper, de 
rivierprik, de kleine modderkruiper, de karper en de grondel werden slechts in 
kleine aantallen gevangen gedurende de visbestandopname. Het is dan ook onmogelijk 
een schatting te maken van de biomassa die deze soorten vertegenwoordigen op de 
Oude Maas. Er kan enkel worden aangetoond dat deze soorten er voorkomen. 
Toch wijst de aanwezigheid van soorten zoals de kleine modderkruiper en de rivierprik 
op het waardevolle karakter van de Oude Maas te Stokkern aangezien beide soorten 
volgens Bruylants (1989) een sterke achteruitgang kennen in Vlaanderen. 

15 



De aquatische vegetatie 

In de Oude Maas komen een aantal soorten waterplanten overvloedig voor. De 
ondergedoken waterplanten zoals waterpest, hoornblad en aarvederkruid zijn hier 
veruit in de meerderheid en beslaan ongeveer een derde van het wateroppervlak. 
Waterplanten met drijvende bladeren (i.c. gele plomp) komen eveneens talrijk voor aan 
de noordwestelijke zijde. 

Besluiten 

Indien we de densiteiten bekomen via de vangst-terugvangst methode voor de 
verschillende soorten optellen, komen we op een totaal visbestand van 629.2 kg/ha. 
We hebben hier dan geen rekening gehouden met de soorten waarvan de densiteiten 
niet konden worden berekend omwille van de te kleine vangst- of 
terugvangstaantallen. Dit getal moet echter met de nodige voorzichtigheid worden 
geïnterpreteerd en geeft ons eerder een beeld van de grootteorde van het visbestand 
dan wel een preciese densiteit. 
Minder gunstig lijkt het gesteld met de soortendistributie in de Oude Maas te 
Stokkem. In het oog springend is de talrijke aanwezigheid van kleine baars, die 
ongetwijfeld de opgroei van het broed van andere soorten zal belemmeren. Of we 
eveneens met dwerggroei te maken hebben valt hier moeilijk te achterhalen. Hoewel 
toch een snoekpopulatie aanwezig is, lijkt deze niet in staat om de grote aantallen 
kleine baars binnen de perken te houden. Anderzijds lijkt rietvoorn, een soort die van 
nature uit uitermate geschikt is voor dit type water, slechts sporadisch voor te komen. 
Zeelt van grotere afinetingen blijkt eveneens zeldzaam op dit water. 
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Doelstellingen en suggesties 

Afgaand op onze algemene indruk van de Oude Maas, de resultaten van de 
visbestandopname, preliminaire metingen van de waterkwaliteit, het oligotroof 
karakter van het water en de rijkelijke aquatische vegetatie gaan wij er van uit dat wij 
hier te maken hebben met een water van het snoek-zeelt-rietvoorn type, dat door 
herhaaldelijke uitzettingen van blankvoorn en brasem evenals door de periodieke 
overstromingen van de Maas gedeeltelijk verloren is gegaan. Dit visbestandstype 
kende gedurende de voorbije decennia een sterke achteruitgang in het Vlaamse 
Gewest. Het is dan ook vanzelfsprekend dat waar dit viswatertype nog voorkomt, 
ernstige inspanningen worden geleverd om het te beschermen. Toch kunnen een aantal 
visstandbeheermaatregelen toegepast worden om dit water zijn - van nature uit -
oorspronkelijk visbestand terug te geven. 
Wij stellen hiervoor voor om: 
- gedurende de komende jaren een aantal selektieve elektrische afvissingen te doen 

met het oog op het uitdunnen van het baarsbestand. Deze zullen op zich geen 
oplossing bieden voor de overpopulatie aan kleine baars, maar dragen toch hun 
steentje bij binnen de algemene aanpak van dit probleem. 
- eveneens gedurende enkele jaren herbepotingen met zesweekse snoek uit te voeren 

om het baarsbestand verder in te tomen. Het op termijn creëren van een teveel aan 
grote snoeken is weinig waarschijnlijk aangezien de hengeldruk en het kannibalisme 
onder snoeken hier regulerend zullen inwerken. 

- geregelde uitzettingen in het kader van het herbepotingsplan uit te voeren, vooral 
met rietvoorn en in mindere mate met geslachtsrijpe zeelt. Beide soorten kunnen 
worden geleverd door de viskwekerij van het Provinciedomein te Bokrijk in het beheer 
van de Provinciale Visserijcommissie van Limburg. Deze soorten die typisch zijn voor 
dit viswatertype zullen het eveneens moeilijker krijgen door de densere snoekstand en 
kunnen bijgevolg een roggesteuntje gebruiken. 

- eventueel kan overwogen worden om de Bittervoorn, een beschermde vissoort die 
slechts goed gedijt in een goede waterkwaliteit, hier te introduceren. Dit initiatief kan 
de piscicole waarde van de Oude Maas er nog op laten vooruitgaan door het zeldzame 
karakter van deze vissoort en zal de achteruitgang van het verspreidingsareaal van de 
Bittervoorn ten dele belemmeren. Er zal tegelijkertijd moeten nagegaan worden of de 
introductie van de Zwanemossel, essentieel in de voortplantingscyclus van de 
Bittervoorn, hier eveneens vereist is. 

Vermits de waterkwaliteit van de Oude Maas te Stokkern ons op het eerste zicht nog 
vrij goed lijkt, een eigenschap die eveneens zeldzaam is geworden, spreekt het voor 
zich dat al het mogelijke dient gedaan te worden om dit zo te houden. Ook in het 
kader van het herstellen van een evenwichtig visbestand is dit een eerste vereiste. 
Wij stellen voor om: 
- de Oude Maas te laten opnemen in het waterkwaliteitmeetnet van de V.M.M. zodat 
de kwaliteit jaarlijks grondig wordt nagegaan. 
-verhinderen dat in de toekomst vervuild water zou worden geloosd in dit water. 
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- een planteninventarisatie te laten uitvoeren om de soortenrijkdom te laten vaststellen 
met het oog op het opvolgen van eventuele evoluties hierin met betrekking tot de 
waterkwaliteit. 

In het kader van natuurtechnische maatregelen die dienen te worden uitgevoerd met 
het oog op het verhogen van de landschapsekologische waarde van de Oude Maas en 
het verbeteren van de hengelmogelijkheden stellen wij het volgende voor: 
- contact op te nemen met de firma Gralex met het oog op het verwerven van het 
visrecht door de Provinciale Visserijcommissie van de oostelijke oever. 
-in samenwerking met de oevereigenaar op de oostelijke oever (nu in eigendom van 
de firma Gralex) met het oog op natuurontwikkeling het wilgenstruweel plaatselijk te 
dunnen. Dit zou mogelijkheden voor de aanleg van vegetatierijke oeverzones bieden 
(lisdodde en mattenbies, eventueel ook riet). 
- op de westelijke oever in samenwerking met het Stadsbestuur aan de waterlijn over 

bepaalde stroken een horizontaal profiel te voorzien, waar de bereikbaarheid van de 
oever voor de hengelaar nog wordt verbeterd. 
- de meest noordelijk gelegen oever, waar het water normaliter het snelst opwarmt in 

het voorjaar en waar wilgen de oeverzone volledig hebben gekoloniseerd (veel 
overhangende takken) ongerept te laten om de paaimogelijkheden te bevorderen. 

Vanuit milieuvriendelijk standpunt stellen wij eveneens voor om de aanwezige bootjes 
van de hengelaars op de Oude Maas (1 0 à 20-tal) te laten registreren en een plaats te 
voorzien waar zij allemaal kunnen aanmeren (Zuidkant). 
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