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Voorwoord 

Bij het begin van deze studie willen we enkele mensen en instanties bedanken die ons behulp

zaam zijn geweest bij het uitvoeren van dit werk. 
Vooreerst gaat onze erkentelijkheid uit naar de Provinciale Visserijcommissie van West

Vlaanderen die ervoor zorgde dat deze studie kon doorgaan. Ook willen we alle leden van deze 

Commissie bedanken voor hun bereidwillige medewerking aan de enquête die in het kader van 

deze studie gevoerd werd . 
De heren De Sterck, Simoen en Taecke, technici van de Dienst Bos en Groen , Houtvesterij Brug

ge, willen we bedanken voor het verschaffen van terreingegevens en suggesties inzake de bin

nenvisserij. Daarnaast danken we de heer Boury van de Provincie West-Vlaanderen voor het 

bezorgen van de beschikbare informatie in verband met de Gemeentelijke Natuurontwikkelings-

programma's. 
Tot slot gaat onze dank ook uit naar de heer Moeyaert van de Provinciale Technische Dienst van 

West-Vlaanderen voor het leveren van de basiskaarten en naar alle mensen van het Instituut voor 

Bosbouw en Wildbeheer te Groenendaal die ook maar iets hebben bijgedragen om deze studie tot 

een goed einde te brengen . 



0. Inleiding 

Het hoofddoel van deze studie is om voorstellen te formuleren waardoor de hengelsport 

beter inpasbaar gemaakt kan worden in het gebiedsgericht milieu- en natuurbeleid in West

Vlaanderen. De voorstellen bestaan er o.a. in om de West-Vlaamse waterlopen in te delen in ca

tegorieên volgens hun ecologisch en hengelrecreatief belang , waarbij aan die categorieën telkens 

enkele randvoorwaarden gekoppeld worden. Het uitgangspunt van de studie is om enerzijds de 

hengelrecreatie te behouden op plaatsen waar ze reeds aanwezig is , en anderzijds suggesties te 

formuleren om de hengelactiviteiten in overeenstemming te brengen met de ecologische draag

kracht van wateren, om op die manier de sector te vrijwaren van beperkingen van buitenaf. Aan 

de hand van enkele randvoorwaarden is het de bedoeling om op bepaalde plaatsen waar knelpun

ten kunnen ontstaan , de hengelrecreatie op een aanvaardbare manier te integreren in het plaat

selijke milieu- en natuurbeleid. 

In dit werk wordt er een beeld geschetst van de hengeltoestand in West-Vlaanderen (spreiding en 

omvang , wedstrijden , .. . ). en wordt er een overzicht gegeven van de plaatsen waar herbepotingen 

worden uitgevoerd . Ook wordt een paragraaf gewijd aan de unieke situatie die in West-Vlaanderen 

bestaat omtrent de relatie tussen de Provinciale Visserijcommissie en de Polderbesturen waarvan 

het visrecht wordt afgehuurd . 

Daarna wordt er nagegaan waar hengelwateren gesitueerd zijn , waar str.uctureel waardevolle wa

terlopen voorkomen of waar wateren in een natuurgebied gelegen zijn . Hieruit worden dan moge

lijke conflictzones gedestilleerd waar specifieke aandacht dient besteed te worden aan randvoor

waarden voor de inpasbaarheid van hengelrecreatie. 

Ter afronding van de inventarisatiefase wordt een kort overzicht gegeven van verschillende Ge

biedsvisies waarin de hengelrecreatie al dan niet behandeld wordt . 

In een volgend hoofdstuk wordt de indeling in categorieën besproken . De indeling van de West

Vlaamse waterlopen werd uitgevoerd op basis van enkele randvoorwaarden , gerelateerd aan be

vissingsintensiteit, soortspecifieke bevissing en inrichting van waterlopen . Na de algemene me

thodiek volgt de concrete indeling van de West-Vlaamse waterlopen en de motivatie van de ge

maakte keuzes. 



1. Inventarisatiefase 

1.1. Inventarisatie van de belangrijkste hengelwateren in West-Vlaanderen 

Aan de hand van een enquête onder de leden van de Provinciale Visserijcommissie van 

West-Vlaanderen en via de technische beambten van de Afdeling Bos en Groen (Houtvesterij 

Brugge), werden gegevens verzameld omtrent de binnenvisserij op de West-Vlaamse waterlopen. 

West-Vlaanderen is opgedeeld in acht hengelgebieden, waarvan telkens één vertegenwoordiger 

(of een plaatsvervanger) zetelt in de Provinciale Visserijcommissie . Binnen deze Commissie is er 

ook een vertegenwoordiger voor de kruisnetvisserij (Provincie West-Vlaanderen, 1995). In de 

enquête werd per hengelgebied informatie verzameld over de bevissingsmethodes (algemeen en 

soortspecifiek) , de bevissingsintensiteit (wedstrijden , hengeldruk) en de knelpunten 

(hengelplaatsen , stroperij, toegankelijkheid , ... ) die door de hengelsector ervaren worden . Op basis 

van deze gegevens wordt een beeld geschetst van de spreiding en de omvang van de hengelre

creatie in West-Vlaanderen . In Tabel 1 wordt per waterloop een overzicht geschetst van de resul

taten van de enquête. Deze gegevens werden per thema in kaart gebracht. 

Op Kaart 1 wordt een overzicht gegeven van de bevissing in het algemeen . Hierop is te zien dat 

de hengelrecreatie zich vooral concentreert op de grote kanalen en in enkele poldergebieden . Een 

studie over 'de hengelsport in West-Vlaanderen' (WVT. 1991) wees reeds op het belang van de 

volgende kanalen als meest bezochte openbare viswateren in de provincie. Belangrijk in dit ver

band zijn het kanaal Brugge-Sluis (Damse vaart) , het kanaal Brugge-Zeebrugge (Boudewijn

kanaal) , het kanaal Nieuwpoort-Piassendale, het kanaal Roeselare-Leie , het kanaal leper-IJzer 

(leperkanaal) en het kanaal Kortrijk-Bossuit. Aan dit rijtje kunnen volgens de enquête nog het 

Lokanaal , het kanaal Nieuwpoort-Duinkerke. de Bergenvaart , de IJzer en in mindere mate het 

kanaal Gent-Oostende en het Leopoldkanaal toegevoegd worden . De Leie wordt als rivier niet 

vermeld , maar is wel van belang voor de binnenvisserij omwille van de oude Leie-meanders. Wat 

betreft de poldergebieden worden vooral de waterlopen in de Polder Vladslo-Ambacht , de Polder 

Noordwatering van Veume en in mindere mate de Nieuwe Polder van Blankenberge bevist . Deze 

drie poldergebieden worden door de Provinciale Visserijcommissie afgehuurd . Daarnaast is er ook 

nog bevissing in de Groote West-Polder (ook afgehuurd door de Provinciale Visserijcommissie) , 

de Zuid-IJzerpolder (privaat verpacht) en de Polder Bethoosterse Broeken . Op de overige polder

gebieden , met name de Zwinpolder, de Damse Polder, Polder De Moeren (private verpachting 

Ringslot) en de kleinere polders in de omgeving van Oostende en Brugge is er, volgens de enquê

te, zo goed als geen bevissing . (In de polder ten zuiden van Oostende is er echter wel bevissing , 

alhoewel dit niet vermeld werd in de enquête) . 

Kaarten 2 en 3 geven een overzicht van de soortspecifieke bevissing , met name de bevissing van 

snoekbaars, snoek en karper (Kaart 2) en paling (Kaart 3) . We willen hierbij wel opmerken dat 

deze kaarten geen totaalbeeld geven van de verspreiding van deze vissoorten . Ze zijn enkel een 

weergave van plaatsen waar specifiek naar deze soorten gehengeld wordt . Opvallend is dat de 

bevissing van snoek belangrijk is op de waterlopen van de Polder Noordwatering van Veurne , wat 

waarschijnlijk in verband staat met het plantenrijk karakter van deze waterlopen (Nagels et al., 

1992). Ook in de omgevende kanalen en rivieren is snoekbevissing belangrijk . Daarnaast komt 

ook op een gedeelte van de Damse vaart , op het kanaal Kartrijk-Bossuit en op de oude Leie- en 

Scheldearmen snoekbevissing voor. De karpervisserij beperkt zich tot enkele kanalen en grotere 

grachten binnen de poldergebieden zoals o.a. de Grote en Kleine Beverdijk , de Koolhofvaart , de 

Venepevaart en de Blankenbergse vaart. Ook de afgesloten en stilstaande wateren zoals de Leie

armen, Roksem Put en Sergelenput zijn in trek bij karpervissers . Snoekbaars wordt vooral bevist 
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op de IJzer, het kanaal leper-IJzer, de Grote en Kleine Beverdijk, de Koolhofvaart, de Venepe

vaart, het kanaal Roeselare-Leie, het kanaal Kartrijk-Bossuit en de Damse vaart. De palingvis

serij komt in hoofdzaak voor in het IJzerbekken en op enkele grotere kanalen in het noord

oostelijke kustbekken. Het betreft het kanaal Nieuwpoort-Piassendale, het kanaal Gent-Oostende, 

de kanalen van de Nieuwe Polder van Blankenberge, de Damse vaart en het Leopoldkanaal. De 

bevissing van paling komt, voor wat deze twee bekkens betreft, ongeveer overeen met de sprei

ding van de hengelrecreatie in het algemeen . 

Wat betreft hengelwedstrijden blijkt uit de wedstrijdkalender van 'Hét Hengelblad' (WHV) dat in de 

periode 1992- 1996 de meeste wedstrijden werden ingericht op de volgende waterlopen : de Dam

se vaart (o.a . het W.K. in 1988), de Lange Rei (Brugge) , het kanaal Veurne-Duinkerke , Grote 

Beverdijk (Groigne), het kanaal leper-IJzer. het kanaal Roeselare-Leie en het kanaal Kortrijk

Bossuit. Uit de enquête blijkt dat ook wedstrijden worden ingericht op het kanaal Nieuwpoort

Piassendale, het Lokanaal (soms, eerder kleinere wedstrijden) . de Koolhofput en de Koolhofvaart, 

de Sint-Machuitsbeek en het Waggelwater (vnl. jeugdwedstrijden) . 

1.2. Overzicht van de uitzettingsplaatsen 

Door de Provinciale Visserijcommissie van West-Vlaanderen wordt jaarlijks een deel van 

het budget besteed aan herbepotingen ten behoeve van de binnenvisserij . Een overzicht van de 

waterlopen in West-Vlaanderen waar regelmatig visuitzettingen gebeuren , is weergegeven in Ta

bel2. 

1.3. Ecologische randvoorwaarden bij het huren van het visrecht door de 
Provinciale Visserijcommissie West-Vlaanderen 

In West-Vlaanderen wordt door de Provinciale Visserijcommissie op dit ogenblik in vier pol

dergebieden het visrecht afgehuurd . Daarvoor worden huurovereenkomsten afgesloten voor de 

duur van negen jaar. Jaarlijks wordt dan door de Provinciale Visserijcommissie een basishuur 

overgedragen aan de Polderbesturen van volgende poldergebieden: de Polder Noordwatering van 

Veurne, de Polder Vladslo-Ambacht, de Nieuwe Polder van Blankenberge en de Groote West

Polder. De contracten regelen het verhuren van het visrecht overeenkomstig de Wet op de Ri

viervisserij van 1954. 

Voor de vernieuwde pachtovereenkomsten, die in voege traden op 1 januari 1996, werd aan de 

contracten een bijlage toegevoegd (zie Bijlage 1) in onderlinge overeenkomst tussen de Provincia

le Visserijcommissie enerzijds en de Polderbesturen anderzijds. De bijlage omvat een Intentiever

klaring rond het Integraal Waterbeheer van polderwaterlopen en het recreatieve medegebruik door 

hengelrecreatie. Beide partijen, huurder en verhuurder, zullen zich gezamenlijk, binnen het kader 

van hun bevoegdheden, inspannen voor het realiseren van een integraal waterbeheer, waarbij het 

waterkwantiteitsbeheer en het waterkwa/iteitsbeheer in overeenstemming is met de ecologische en 

sectorale gebruiksfuncties van het water. Onder de ecologische gebruiksfunctie verstaat men o.a. 

het waarborgen van een voldoende waterkwaliteit ; het voorkomen van een vermindering van het 

kombergend vermogen en het nastreven van een behoorlijk waterpeil ; het behoud van vegetatie

rijke plaatsen als paaiplaats en refugia, zowel wat betreft onderhouds- als inrichtingswerken; het 

verhogen van de potenties voor vismigratie; het toepassen van natuurtechnische milieubouw biJ 
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inrichtingswerken. Onder de sectorale gebruiksfunctie wordt o.a. begrepen het reguleren van de 

extensieve hengelrecreatie door ontwikkeling van gezoneerde hengelfaciliteiten . 

:: ·····Re.9jl~~e l,liueuioge:n , .l · .·: ·.• Uttzón~ ot ~malige ultt8tti~e~ 
Bergenvaart Bazelaargeleed 

Blankenbergse vaart Boezingegracht 

Brugse Reien Engelendelft 

Damse vaart Grote Beverdijk 

Groot Geleed Houtensluisvaart 

Grote Bassin (Roeselare) IJzer 

Kanaal leper-IJzer Kallebeek 

Kanaal Kortrijk-Bossuit Kerkevaart 

Kanaal Nieuwpoort-Duinkerke Kreek van Nieuwendamme 

Kanaal Nieuwpoort-Plassendale Kromme Gracht 

Kanaal Roeselare-Leie Martjevaart 

Lekevaart Natuurreservaat de Blankaart 

Lokanaal Natuurreservaat Leiemeersen (Oostkamp) 

Noord-Ede opkweekvijver Ooigem 

Noordgeleed Oude Leiearm Bavikhove 

Oude Leiearm Ooigem Oude larrenbeek 

Oude Leiearm Sisput Poperingse vaart 

Oude Leiearm Wielsbeke (St.-Baafs-Vijve) Slopgatvaart 

Oude Scheldearm Kerkhove Steengracht 

Oudenburgs vaartje Stenensluisvaart 

Roksem Put Vleterbeek (slibvang) 

Vladslovaart 

Waggelwater 

Tabel2: Overzicht van de waterlopen waar door de Provinciale Visserijcommissie West

Vlaanderen (regelmatig of sporadisch) herbepotingen gebeuren 

Door het toevoegen van dergelijke intentieverklaring wil de Provinciale Visserijcommissie probe

ren om in de afgehuurde poldergebieden een regulerende functie uit te oefenen die verder gaat 

dan louter het uitzetten van vis zonder meer en die gericht is op het integraal beheer van aquati

sche biotopen , het duurzaam beheer van vispopulaties en de inpasbaarheid van hengelrecreatief 

medegebruik. In de gehuurde poldergebieden heeft de visserij hierdoor een openbaar karakter, 

zodat het areaal West-Vlaamse hengelwateren wordt vergroot en veilig gesteld. 
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De intentieverklaring zal resulteren in : 

• het ontwikkelen van evenwichtige visbestanden met een hogere hengelrecreatieve 

waarde, uitgaande van het integraal en duurzaam beheer van de aquatische biotopen , 

• een regulering van te intensieve of niet-wenselijk geachte visserijtechnieken zoals kruis

net- en fuikvisserij, 

• een regulering van ongeoorloofde hengelpraktijken en stroperij . Op dit ogenblik bestaat 

in poldergebieden waar het visrecht niet afgehuurd wordt door de Provinciale Visserij

commissie (Zuid-IJzer Polder, Oostends krekengebied) een wildgroei van stroperij en te 

intensieve bevissing . 

Deze werkwijze is op dit ogenblik uniek in Vlaanderen en kan enigszins beschouwd worden als een 

beheersovereenkomsUgedragscode tussen de sectoren en/of de verantwoordelijke besturen . 

1.4. Overzicht van 'groene gebieden' op de gewestplannen en van wettelijk 
erkende of beschermde natuurgebieden 

Op Kaart 1 werden naast de belangrijkste hengelwateren ook een aantal 'groene gewest

planbestemmingen' aangeduid (naar: Godderis, 1991 ). Het betreft de volgende categorieën: bos

gebieden en natuurreseNaten/-gebieden (eventueel mét wetenschappelijke waarde) en ecologi

sche gebieden (volgens Gewestplannen) , en daarnaast wettelijk erkende gebieden (RAMSAR

gebieden, EG-vogelrichtlijngebieden , Gerangschikte landschappen, (staats)-natuurreseNaten) . 

Een blik op Kaart 1 toont onmiddellijk een aantal overlappingen tussen hengelwateren en 'groene 

gebieden' . Deze overlapping is een indicatie voor mogelijke conflictgebieden waar er een belan

genvermenging kan optreden tussen de sectoren hengelrecreatie en natuur. Als overlappingsge

bieden kunnen de volgende zones of wateren aangegeven worden: Blankenbergse vaart 

(natuurgebied en vogelrichtlijngebied in de Uitkerkse polder en in het poldergebied van Meetker

ke) , Damse vaart (natuurgebied en vogelrichtlijngebied) , Lokanaal (natuurgebied vanaf Oeren tot 

Fintele) , Kanaal leper-IJzer (natuurgebied van Boezinge tot de IJzer en vogelrichtlijn- en 

RAMSAR-gebied vanaf Merkern tot de IJzer), de IJzer (vogelrichtlijn- , RAMSAR- en ecologisch 

gebied tussen Fintele en Diksmuide) , de Handzamevaart (vogelrichtlijn- en ecologisch gebied) , de 

Palingbeek (natuurgebied) en enkele van de oude Leie- en Scheldemeanders (natuurgebied) . 

Daarnaast kunnen er ook nog toekomstige probleemgebieden naar voor geschoven worden. Dit 

zijn 'groene zones' waar de hengelrecreatie op dit ogenblik niet aanwezig is , (meestal) omwille van 

de slechte waterkwaliteit , maar waar er voor de sector in de toekomst wel potenties zijn . Voorbeel

den van dergelijke zones zijn de Hoekevaart (en andere polderwaterlopen in de Zwinpolder) , het 

Oostends krekengebied , delen van het bekken van de Rivierbeek en de Poekebeek, de Leie 

(stroomopwaarts Kortrijk), .... Voor al deze gebieden kan speciale aandacht nodig zijn voor de 

integratie van hengelrecreatie in het gebiedsgericht natuurbeleid . 

Tot slot zijn op Kaart 1 nog de structureel waardevolle waterlopen aangeduid . In hun onderzoek 

naar de verspreiding en de typologie van de ecologisch waardevolle waterlopen delen Nagels et 
al. (1992, 1993, 1994a en b) de West-Vlaamse waterlopen op in 5 categorieën volgens hun struc

tuurkwaliteit HieNan werden de hoogste drie categorieën samengenomen en op Kaart 1 aange

geven. Niet zozeer om te zoeken naar overlappingen of een negatieve interferentie tussen het 

hengelrecreatief medegebruik en deze structureel waardevolle waterlopen , wel om vanuit de sec

tor visserij de aandacht te vestigen op het belang van het behouden of ontwikkelen van de structu-
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rele kwaliteiten van deze wateren , als biotoop voor voor West-Vlaanderen zeldzame vissoorten en 

-populaties. Met het oog op het vrijwaren van structureel waardevolle wateren en de bijbehorende 

biotopen voor aquatische populaties werd een kort overzicht gemaakt van de waterlopen die ge

vrijwaard moeten worden van elke ingrijpende cultuurtechnische maatregel die iets van de struc

tuurkwaliteit kan afdoen . Dit gebeurde op basis van de hogergenoemde typologiestudies van Na

gels et al. (1992, 1993, 1994a en b) . In Bijlage 2 wordt hiervan per (deel-)bekken een gedetailleer

der overzicht gegeven. 

1.5. Gebiedsvisies, Structuur- en Beleidsplannen 

Het doel van deze studie is om voorstellen te formuleren die het hengelrecreatief medege

bruik kunnen inpassen in het gebiedsgericht milieu- en natuurbeleid . In het kader daarvan werd 

nagegaan in hoeverre de hengelrecreatie werd ingekaderd binnen de visieplannen die voor be

paalde gebieden in (West-)VIaanderen reeds ontwikkeld werden of in ontwikkeling zijn . Hieronder 

wordt een kort chronologisch overzicht gegeven van enkele geraadpleegde visieplannen . De Ge

meentelijk Natuurontwikkelingsprogramma's (GNOP's) werden niet geraadpleegd, wegens hun te 

beperkte beschikbaarheid op het ogenblik dat deze studie werd uitgevoerd . In Bijlage 3 wordt ear1 

overzicht gegeven van de concrete plannen die reeds bestaan voor de aanleg van hengelfacilitei

ten zoals hengelsteigers en parkeervoorzieningen en de reeds bestaande hengelfaciliteiten . 

Ruilverkaveling Eggewaartskapelle (WVT, 1989) 

In een studie van de West-Vlaamse Vereniging voor de Vrije Tijd (WVT) naar de implementatie 

van de recreatieve activiteiten in het Ruilverkavelingsgebied Eggewaartskapelle , worden concrete 

voorstellen gedaan betreffende de visserij in het algemeen en de hengelrecreatie in het bijzonder. 

Met betrekking tot de oevers worden mogelijkheden aangehaald voor een betere ontsluiting en 

toegankelijkheid van de Steengracht en de Kromme Gracht (de twee belangrijkste waterlopen 

binnen het gebied) . Ook de aanleg van visplaatsen en zoneringsmaalregelen (paai- en opgroei

plaatsen , overwinteringsplaatsen, hengelzones) wordt besproken . 

Landinrichtingsproject De Westhoek, Deel A: RICHTPLAN (VLM, 1993a) 

De hengelrecreatie wordt besproken onder het hoofdstuk 'Recreatief medegebruik'. Als belang

rijkste hengelzones binnen het studiegebied worden het Lokanaal , het kanaal Duinkerke

Nieuwpoort, de Boven-IJzer, de Koolhofvaart, de Bommelarevaart, de Proostdijkvaart en de 

Steengracht vernoemd . Specifieke voorzieningen voor de hengelrecreatie ontbreken nagenoeg. In 

een paragraaf over knelpunten bij recreatie wordt melding gemaakt van het volgende : conflicten 

tussen hengelen (en waterrecreatie in het algemeen) enerzijds en de pleziervaart anderzijds, ge

brek aan parkeerruimtes voor auto's (met beschadiging wegbermen als gevolg) , hengelen op 

paaiplaatsen, minder goede waterkwaliteit , barrières voor vismigratie , gebruiken van moeilijk be

treedbare plaatsen (met oever- en vegetatieschade als gevolg) . In de Ontwikkelingsvisie voor 

Netwerk- en Lijnstructuren , onder de paragraaf 'watergebonden vormen van recreatief medege

bruik' wordt het volgende gesteld: hengelrecreatie zou prioriteit moeten krijgen in de polderwater

lopen. De IJzer, de Lovaart en het kanaal Duinkerke-Nieuwpoort zijn te gebruiken voor plezier

vaart en kano/kajakvaart. Er worden ook enkele planvoorstellen geformuleerd : watergebonden 

recreatievormen worden vanwege hun gedeeltelijke onverenigbaarheid onderling en de relatieve 

geschiktheid van de infrastructuur gedeeltelijk gescheiden. Concrete inrichtingsmaalregelen be-
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langrijk voor de hengelrecreatie worden gesuggereerd voor een aantal grote polderwaterlopen : 

Steengracht, Kromme Gracht, Leerzevaart, Slopgatvaart, de Grote Beverdijk, Duikervaart, 

Proostdijkvaart, Kleine Beverdijkvaart, Koolhofvaart. De voorgestelde maatregelen zijn de aanleg 

kleinschalige vissteigers ter hoogte van moeilijk toegankelijke hengelwaters. de aanleg van klein

schalige parkeervoorzieningen ter hoogte van bruggen en/of nabij kleine polderdorpen, verbeterde 

inrichtingen langs de Koolhofput , het recreatiegebied De Drie Vijvers en de put van Nieuwkapelle, 

voorzien van vispassages, de aanleg paaiplaatsen en overwinteringszones. Er werden ook reeds 

maatregelen voorzien in het kader van het Ruilverkavelingsproject Eggewaartskapelle. De La

vaart, de IJzer, de Bergenvaart en kanaal Duinkerke-Veurne vormen viswaters met als neven

functie pleziervaart en kano/kajakvaart. 

Landinrichtingsproject De Westhoek, Deel B: DE IJZER (VLM, 1993b) 

Sportvisserij wordt beoefend over het hele traject van de IJzer. De ontginningsputten van Sint

Joris worden nagenoeg exclusief gebruikt voor de sportvisserij. Er wordt gesteld dat het recreatief 

medegebruik op de IJzer extensiever dient te worden meer stroomopwaarts. Volgens deelproject 

8, over de inrichting van de IJzerarmen (Eizendamme en Dode IJzer te Roesbrugge) en ontgin

ningszones, is het hier vooral de bedoeling om natuurontwikkeling te stimuleren, o.a. de inrichting 

van paaiplaatsen (Stuivekenskerke) . In deelproject 10 wordt de inrichting van de Reepdijk en de 

Put van Nieuwkapelle als natuurontwikkelingsgebied voorgesteld . Als besluit (voor deelproject 

IJzer) kan dus gesteld worden dat er vnl. aandacht is voor natuurontwikkeling . 

Landinrichtingsproject De Westhoek, Deel E: DE POLDERWATERLOPEN (VLM, 1993c end) 

De relatief goede waterkwaliteit en de lage verstoringsgraad van de polderwaterlopen leveren 

geschikte hengelwateren op. Door toenemend gebruik door kanovaart ontstaan er problemen met 

hengelrecreanten . Een doordachte zonering kan helpen. Ook de toegankelijkheid voor de vissers 

is niet voldoende gereguleerd . Voorgestelde acties i.v .m. recreatie zijn ondermeer het kanaliseren 

van de hengelrecreatie door inrichting van bepaalde waterloopsegmenten. ontsluiting door de 

aanleg van parkeerplaatsen, aangepaste oevers en een stevige grasmat, het verwijderen van 

hinderlijke vegetatie en aanbrengen van extra beplanting als beschutting stroomopwaarts en 

stroomafwaarts van de hengelplaatsen . Een voorstel tot zonering van de waterlopen voor hengel

plaatsen wordt gegeven in kaart 5 (deelproject E) en kaart 32 (richtplan) . 

Provinciale Milieu-Beleidsnota 1994 (Provincie West-Vlaanderen, 1994) 

Wat betreft oppervlaktewateren stelt de Provincie in haar doelstellingen en haar visie op lange 

termijn o.a. een participatie in de Bekkencomités voor. De actieplannen op korte termijn zijn o.a. 

gericht op participatie in projecten Integraal Waterbeheer voor ondermeer de Poekebeek. 

Wat betreft de sector natuur verleent de Provincie haar steun aan het IJzerproject onder de vorm 

van het zogenaamde Riviercontract, en neemt ze deel aan o.a. het Regionaal Landschap West

Vlaamse Heuvels en het Grensoverschrijdend Krekenproject. 

Specifieke, concrete voorstellen omtrent de sector binnenvisserij en de aquatische milieus worden 

niet gedaan . 

Struktuurplan Kustzone (WES, 1994) 

Er worden geen concrete voorstellen gedaan naar het recreatief gebruik van openbare waterlopen 

door de binnenvisserij . Deze waterlopen werden enkel beschouwd volgens hun afwateringsfunctie 

en omwille van hun belang als landschaps- en natuurwaarde. Op die manier werden enkele water

lopen op kaart aangeduid , waarbij het de bedoeling is dat langs deze waterlopen opgaande vege-
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tatie behouden of aangebracht wordt op de oevers. Dit is van belang voor de visuele structuur en 

de samenhang van het landschap. 

Onder de rubriek 'Gebieden met specifieke potenties' worden wel enkele gebieden vermeld 'waar 

meerdere bestemmingen naast elkaar aanvaardbaar of gewenst zijn , of waar een keuze kan ge

maakt worden tussen uiteenlopende bestemmingen' (WES, 1994). Het betreft gebieden waar re

kening gehouden wordt met 'waterrecreatie' (zonder verdere specificatie}, met name vijver De 

Kluiten (Oudenburg} , vijver Polderwind (Zuienkerke) , de vijver op domein Sint-Pieters (Brugge), 

een zone voor passieve recreatie in de omgeving van de vijver in stationsbuurt van Knokke en het 

kanaaleiland Miseriebocht (Beernem) . 

Ontwikkelingsplan voor de binnenvisserij in het hydrografisch bekken van de IJzer 

(Denayer, 1994a) 

In dit plan worden streefbeelden geschetst voor de verschillende functies van de IJzer en/of het 

IJzerbekken. De realisatie van deze streefbeelden wordt weergegeven in zogenaamde ontwikke

lingsvisies en actieplannen. 

Voor het actieplan rond beheer & inrichting van waterlopen wordt voorgesteld om telkens een 

bepaalde functie te benadrukken (o.m. verbindingswaterlopen , opgroei- en voortplantingswaterlo

pen , wateren met belangrijke structuur, visserij (in verschillende intensiteiten)). Op die manie1 

wordt een indeling van de waterlopen opgemaakt op basis van biologische/structurele natuurlijk

heid, verbindingsfunctie of hengelrecreatieve potenties. Waterlopen die makkelijk bereikbaar zijn 

en waarvoor de recreatieve hengelsportbenutting kan versterkt worden , zijn o.a. Lokanaal, het 

kanaal Nieuwpoort-Duinkerke, het Langgeleed , e.a .. 

Ook in het actieplan voor de bevissing van waterlopen worden maatregelen voorgesteld om de 

bevissingsmogelijkheden te bevorderen (o.a. verbeteren van de bereikbaarheid). 

Euregio Scheldemond, Grensoverschrijdend Krekenproject, partim ZWINSTREEK (Witab, 

1996) 

Er bestaan projectvoorstellen voor de Damse Vaart. In de sector Brugge-Sifon wordt de hengel

recreatie (en alle andere recreatievormen) toegelaten . Er moet wel zorg voor gedragen worden dat 

door recreatie de oevervegetatie niet beschadigd raakt. In de sector Sifon-Hoeke worden (slechts) 

twee hengelzones voorzien (tussen Sifon en de brug ter hoogte van hoeve Bekhof en tussen K1 0 

en Hoeke) . Op de kanaaldijken is er ruimte voor recreatieve infrastructuur. In de overige delen 

wordt recreatie niet gepland wegens het belang van de aanwezige watervegetatie . 

Polderwaterlopen die in het kader van de studie besproken worden, zijn : 

• Hoekevaart: voor beide sectoren (Kieiputten St.-Donaas tot Hoeksmolen en Hoeksmolen 

tot monding Zwinnevaart) wordt natuurontwikkeling voorgesteld . 

• Vuile Vaart: voor de Krinkeldijk wordt een bepaald bermbeheer (ontwikkelen graslandve

getatie) voorgesteld (waarschijnlijk zonder invloed op de hengelrecreatie) . 

• Zuid-over-de-Lieve: (gedeelte ten 0 van Damme, ten Z van het Schipdonkkanaal en het 

Leopoldkanaal) beheren als natuurreservaat. 

• Lapscheuregat: extensief randenbeheer ter hoogte van de akkers. 

• Rietgeu/e: uitbouwen als natuurreservaat. 

Aan het inpasbaar maken van hengelrecreatief medegebruik op polderwateren wordt geen aan

dacht besteed . 
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MINA-plan 2 (Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, 1996) 

In het kader van de bevordering van het duurzame gebruik van de componenten van de biologi

sche diversiteit wordt gesteld dat de rechtstreekse bedreiging door onverstandig gebruik van deze 

biodiversiteit moet worden aangepakt. Actie 102 behandelt de bevordering van de ecologische 

inpasbaarheid van de binnenvisserij . 

In het Doelgroepenbeleid , gericht naar de doelgroep Recreatie en Toerisme, wil men via Agenda

punt 17 het concept 'recreatief medegebruik' ontwikkelen. Hierin komen fietsers, ruiters, wande

laars, bezoekers van bossen en natuurreservaten , ... voor, maar de hengelrecreatie wordt niet 

specifiek (h)erkend. 

Beleids-en waterbeheersplan Zwinpolder, 1996-2000 (Zwinpolder, 1996) 

Er worden in dit plan geen voorstellen geformuleerd die de hengelrecreatiesector rechtstreeks 

beïnvloeden (zoals aanleg vissteigers, hengelzones, verbetering van de toegang , ... ). Wel worden 

maatregelen aangekondigd om migratiebarrières van en naar het poldergebied op te heffen 

(palinggoten, tijdelijk neerleggen van terugslagkleppen , .. . ). Op deze manier kan de visstand in de 

polder weer aantrekkelijk gemaakt worden voor hengelaars. Eén van de hoofdproblemen in de 

Zwinpolder blijft echter de uiterst slechte waterkwaliteit. 

BESLUIT 

Slechts in enkele plannen (Ruilverkaveling Eggewaartskapelle, Zwinpolder en Ontwikkelingsplan 

voor de binnenvisserij binnen het IJzerbekken) komt de hengelrecreatie specifiek aan bod . Die 

plannen zijn dan vnl. nog kleinschalig en dus voor een beperkter gebied opgesteld . Hierbij werden 

blijkbaar inspanningen geleverd om de concrete situatie te velde zo goed mogelijk in te schatten . 

De zones waarvoor deze projecten werden ontwikkeld , zijn echter niet gebiedsdekkend voor West

Vlaanderen . Het betreft hoofdzakelijk de IJzervallei, de waterlopen van Bachten de Kupe en de 

Damse vaart. Op die manier blijft het grootste deel van de provincie onbesproken . 

Gebiedsvisies die de hele provincie (of een groot deel ervan) bespreken (Struktuurplan Kustzone 

en de Provinciale Milieu-Beleidsnota '94) blijven eerder vaag wat betreft de sector binnenvisserij 

of maken helemaal geen melding van deze sector als recreatief medegebruiker van gebieden . Het 

Gewestelijk milieubeleidsplan MINA-plan 2 wijst op de noodzaak van de ecologische inpasbaar

heid van de hengelsector, maar de sector op zich wordt niet expliciet (h)erkend als doelgroep. Via 

acties ter verbetering van milieu- en biotoopkwaliteit, duurzaam fauna- en florabeheer, is MINA

PLAN 2 wel onrechtstreeks belangrijk voor de hengelrecreatie. De vaagheid binnen het MINA

PLAN 2 is enigszins te verantwoorden omwille van het allesomvattend en dus minder diepgaande 

karakter van het plan, alhoewel de sector visserij als specifieke doelgroep voor bepaalde acties 

een ernstige bijdrage kan leveren aan MINA-PLAN 2. In de drie hogergenoemde visieplannen 

wordt de hengelrecreatie globaal gezien ondergebracht onder de noemer (water-)recreatie . 
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2. Indeling van de West-Vlaamse waterlopen in categorieën 

2.1. Randvoorwaarden voor de indeling van de West-Vlaamse waterlopen in 
categorieën 

In Tabel 3a is een overzicht gegeven van de ecologische en hengelrecreatieve waarde van 

de beschouwde waterlopen . Deze tabel geeft voor de verschillende waterlopen een overzicht van 

de beschikbare gegevens over chemische en biologische waterkwaliteit (VMM, 1996), structuur

kwaliteit (Nagels et al., 1992, 1993, 1994a en b) en een beoordeling van het hengelgebruik. Daar

naast wordt de eventuele 'groene' gewestplancategorie en/of de wettelijke erkenning vermeld van 

het gebied waarin de waterloop gelegen is (Godderis, 1991) . Ook wordt de categorie van de Groe

ne Hoofdstructuur (GHS) (Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, 1993) aangegeven waarbin

nen de waterloop valt. Deze categorieën hebben geen wettelijke basis, maar de visies die aan de 

grondslag liggen van de GHS, vormen de basis voor het mil ieu- en natuurbeleid . In Tabel 3b wordt 

dan voor de meeste waterlopen een overzicht gegeven van het aanwezige visbestand. 

Aan de hand van deze gegevens wordt geprobeerd om volgens bepaalde criteria een indeling van 

de West-Vlaamse hengelwateren voor te stellen . De criteria waarop de indeling gebaseerd is, zijn 

enerzijds van ecologische aard, met name de waterkwaliteit (alhoewel minder sterk doorwegend, 

aangezien saneringen mogelijk zijn) , de structuurkwaliteit en de kwaliteit van het aanwezige vis

bestand (aan- of afwezigheid van zeldzame of intolerante soorten) . Anderzijds wordt ook gekeken 

naar de hengelrecreatieve waarde van de waterlopen , die afgeleid wordt uit de actuele spreiding 

van de visserij in West-Vlaanderen (op basis van de resultaten van de uitgevoerde enquête) . Het 

is zo dat dit laatste criterium sterker zal doorwegen op plaatsen waar de hengelrecreatie reeds 

aanwezig is, omdat een belangrijk uitgangspunt van de studie was de mogelijkheden voor hengel

recreatief medegebruik veilig te stellen of te vrijwaren . 

De afweging van de ecologische en hengelrecreatieve criteria , die schematisch wordt voorgesteld 

in Tabel 4, leidt uiteindelijk tot een indeling in categorieën . Algemeen kan gesteld worden dat de 

indeling van de West-Vlaamse hengelwateren wordt gemaakt op basis van een aantal criteria en 

resulteert in drie categorieën waaraan verschillende randvoorwaarden gekoppeld zijn . De voorge

stelde categorieën zijn : 

• categorie 1: hengelwateren met zeer hoge ecologische waarde; 

• categorie 2: hengelwateren met hoge ecologische waarde; 

• categorie 3: hengelwateren zonder bijzondere ecologische waarde. 

·. : ''.o· HengetJecreatief belang 

·. ecóki9i$èb& ;}aaf:~ .·. zeer hoog hoog matig laag 

zeer hoog 1b 1b 1a 1a 

hoog 2a 2b 2b 2b 

geen bijzondere waarde 3 3 3 3 

Tabel4: Afweging van de ecologische en de hengelrecreatieve waarde van de waterlopen 

leidt tot een indeling in categorieën 
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Per categorie worden enkele randvoorwaarden voorgesteld, die het hengelgebruik van de waterlo
pen in kwestie moeten aflijnen. 

Voor de eerste categorie zullen de strengste randvoorwaarden gelden, omwille van de zeer hoge 

ecologische waarde die moet beschermd worden. Er wordt voorgesteld om binnen deze categorie 

een opdeling te maken in twee deelcategorieën. In een eerste deelcategorie (1 a} zou een totaal 

hengelverbod gelden . Hieronder vallen o.a. paaiplaatsen en rustzones voor vissen. Dergelijk zo

nes bevinden zich vooral in wateren die nog van nature een hoge structurele waarde hebben, 

zodat aan zoveel mogelijk habitatvereisten voldaan is. Eventueel kunnen deze zones onderge

bracht worden onder de noemer visreservaten. Ook gebieden waar andere natuurwaarden sterk 

aanwezig zijn , kunnen onder deze deelcategorie ondergebracht worden om ze een bijkomende 

bescherming te geven. In een tweede deelcategorie (1 b} zou een beperkte 'beheersgerichte' be

vissing toegelaten worden . Deze 'beheersgerichte' bevissing is soortspecifiek, gericht op het be

heer van de vispopulaties en afhankelijk van de specifieke plaatselijke omstandigheden (zie ook 

verder, onder paragraaf 3.5. Bevissing van soorten, p.21) . In een beheersplan dient nagegaan te 

worden voor welke soorten/populaties bevissing noodzakelijk of aanvaardbaar is. 

De tweede categorie omvat waterlopen die voldoende draagkracht hebben om een hogere hen

geldruk te verdragen . Ook hier worden twee deelcategorieën voorgesteld . In een eerste deelcate

gorie (2a} zouden waterlopen gegroepeerd worden waarop (grote) wedstrijden kunnen plaatsheb 

ben , eventueel met een bijkomende ecologische randvoorwaarde van beperkingen op het gebruik 

van lokvoeders. De bevissingsintensiteit zal dus intensiever zijn dan op waterlopen van de tweede 

deelcategorie (2b). Hier wordt enkel extensieve bevissing toegelaten. Grote wedstrijden kunnen er 

niet gehouden worden . Dit kan een verklaring hebben in zowel de dimensies van de waterloop als 

in de draagkracht van het aanwezige visbestand . 

De derde categorie tenslotte omvat alle waterlopen die geen bijzondere beschermingsmaatrege

len behoeven en waarvoor de Wet op de Riviervisserij (1954) voldoende is om de hengelrecreatie 

op deze waterlopen te regelen . 

Bovenstaande indeling in categorieën is vooral gebaseerd op randvoorwaarden met betrekking op 

de bevissingsintensiteit. Er kunnen echter ook randvoorwaarden gesteld worden voor inrichtings

werken en soortspecifieke bevissing. Wat betreft de inrichtingswerken kan er een onderscheid 

gemaakt worden in maatregelen voor biotoopontwikkeling ((her-)inrichting van oevers, aanleg van 

paaiplaatsen , vistrappen , ... ) en inrichtingen voor het recreatief medegebruik van de waterlopen 

(aanleg hengelzones, parkeerplaatsen , ... ). Voor beide groepen van maatregelen is het zo dat er 

weinig beperkingen hoeven opgelegd te worden , op voorwaarde dat de inrichtingswerken uitge

voerd worden volgens de principes van duurzaamheid en integraal waterbeheer en gebruik ma

kend van natuurtechnische milieubouw. Enkel in gebieden die binnen categorie 1 a of categorie 1 b 

vallen, moet er enig voorbehoud gemaakt worden en dient indien nodig en bij voorkeur geopteerd 

te worden voor de primaire vorm van natuurtechnische milieubouw. Hengelfaciliteiten worden best 

zoveel mogelijk geweerd in gebieden die een zeer hoge ecologische waarde hebben . 

I.v.m. de soortspecifieke bevissing kan concreet voor de palingvisserij het volgende voorgesteld 

worden . Categorie 1 a (geen bevissing) en categorie 1 b (beheersgerichte bevissing) kan worden 

aangebracht op belangrijke migratieroutes voor paling . Categorie 2b (extensieve bevissing) kan 

inhouden dat er enkel met de peur mag gevist worden , terwijl categorie 2a (intensieve bevissing) 

toelaat dat er ook met kruisnet en fuik gevist wordt. Voor de bevissing van snoek (en snoekbaars) 

kan een analoge regeling gesuggereerd worden. Paaigebieden en andere vegetatierijke zones 

zouden onder categorie 1 a (geen bevissing) of categorie 1 b (beheersgerichte bevissing) vallen. 
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Daarnaast zouden in de zones voor extensieve bevissing (categorie 2b) een beperking van het 

afoogsten ingevoerd kunnen worden. Voor de overige twee categorieën (2a en 3) zijn geen bijko

mende randvoorwaarden nodig 

2.2. Concrete indeling 

2.2.1. Inleiding 

In deze paragraaf wordt de concrete indeling van de beschouwde waterlopen in West

Vlaanderen voorgesteld . Per categorie worden de betrokken waterlopen (of gedeeltes ervan) ver

meld, waarbij telkens een motivatie wordt gegeven voor de gekozen categorie . 

2.2.2. Categorie 1a 

Categorie 1 a houdt een algemeen hengelverbod in . zodat men kan spreken van totaal be

schermde waterlopen of visreservaten In deze categorie zullen dan ook plaatsen opgenomer. 

worden die van uitzonderlijk belang zijn voor bepaalde vissoorten en die geen verstoring, onder 

welke vorm dan ook, kunnen verdragen . In realiteit is de hengelrecreatie op dit ogenblik zo goed 

als afwezig op dergelijke plaatsen . 

In de eerste plaats zijn dit paaiplaatsen die op bepaalde waterlopen d.m.v. natuurtechnische mi

lieubouw werden aangelegd . Concreet worden de paaiplaatsen op het Oudenburgs vaartje (waar 

reeds een gemeentelijk hengelverbod geldt) en op de Dode IJzer te Roesbrugge bedoeld . Om 

d.m.v. deze categorie ook de natuurlijke paaiplaatsen te beschermen , is praktisch nog niet haal

baar omdat deze sites nog niet voldoende gekend zijn . Dit probleem kan verholpen worden door 

een grondige inventarisatie van deze paaiplaatsen op Vlaams niveau . De Wet op de Riviervisserij 

(Art . 19, 3de lid) (BS, 1992) verleent aan de Gemeenschapsminister de bevoegdheid om op basis 

van dergelijke inventaris een wettelijke bescherming van paaiplaatsen in te voeren . 

Ten tweede worden in deze categorie kleine waterlopen opgenomen die het habitat vormen van 

(voor West-Vlaanderen) zeldzame vissoorten zoals het bermpje. Zo wordt bijvoorbeeld de Kas

teelbeek (in het Wijnendalebos) in deze categorie opgenomen , omdat dit een van de weinige 

plaatsen is waar deze gevoelige soort in West-Vlaanderen recent nog in redelijk grote aantallen 

werd aangetroffen . (Andere bermpjespopulaties werden onlangs aangetroffen op de IJzer ter 

hoogte van de Franse grens en op de overgang van de Poperingse vaart en de Vleterbeek) . Daar

naast worden nog de Viconia kleiputten te Stuivekenskerke (staatsnatuurreservaat) in deze cate

gorie opgenomen omdat deze vijvers een erg geschikt paai- en opgroeiblotoop kunnen vormen 

voor verscheidene vissoorten uit het IJzerbekken. Voorwaarde is wel dat de vijvers in open ver

binding moeten staan met de omliggende waterlopen zodat vrije migratie terug mogelijk wordt . Tot 

slot worden ook nog de trajecten van de Kerkebeek en de Wantebeek (zijbeek van de Poekebeek) 

opgenomen die door natuurgebied stromen . Ook de oude Leiearm te Wielsbeke (natuurreservaat) 

wordt om die reden bij deze categorie ondergebracht . 
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2. 2. 3. Categorie 1 b 

In deze categorie worden waterlopen opgenomen waarvan de draagkracht niet groot genoeg 

is of die te kwetsbaar zijn om hengelrecreatie te verdragen, maar waar er nog een beperkte be

vissing aangewezen kan zijn voor beheersdoeleinden (zie ook verder, onder paragraaf 3.5. Bevis

sing van soorten, p.21) . Om deze reden werden het traject van de Damse vaart tussen Hoeke en 

de Nederlandse grens, het natuurreservaat de Blankaart, het Langgeleed in de buurt van Adinker

ke en het Poelkernveld zo gecatalogeerd . Daarnaast worden ook nog enkele waterlopen opgeno

men met potenties voor vliegvisserij . Deze bevissingstechniek kan eventueel worden toegelaten in 

gebieden met een zeer hoge ecologische waarde, omdat het vliegvissen in principe een grotere 

ecologische inpasbaarheid heeft dan het 'gewone' hengelen met de vaste stok (zie ook paragraaf 

3.3. Vliegvisserij, p.20) . Deze waterlopen met potenties voor vliegvisserij zijn meestal ecologisch 

zeer waardevol omwille van hun hoge structuurkwaliteit Het betreft vaak zogenaamde heuvel

landbeken en hun bovenlopen . Meer bepaald worden de volgende beken bedoeld: 

• de bovenlopen van de Kernmeibeek (o.a . de Sulferbergbeek) , de Poperingevaart (o .a. 

de Westouterbeek) en de leperlee (o.a. de Wijtschaatsebeek) ; 

• de Grensscheidende Heidebeek; 

• de Krekelbeek en de bovenlopen ervan (Spanjaardsbeek en Grijspaardsbeek), de Oude 

Gracht en ook de larrenbeek en haar bovenlopen (Spanjaardsbeek, Luikbeek en Kruis

beek) . 

Ook andere structureel waardevolle waterlopen kunnen onder deze categorie gerekend worden : 

• enkele bovenlopen van de St.-Jansbeek, nl. De Broenbeek en de Steenbeek; 

• de bovenloop van de Jabbeekse beek (in de buurt van bosgebieden in Snellegem en 

Zedelgem) ; 

• de Hertsbergebeek, de Kerkebeek, de Rivierbeek en enkele van hun zijbeken (de Ring

beek en de Poversbeek, de Velddambeek en de Oude Regenbeek) . Daarnaast ook nog 

de Poekebeek en de Wantebeek. 

Bij deze categorie worden ook alle structureel waardevolle beken gerekend die vernoemd worden 

in Bijlage 2, indien ze niet reeds in een andere categorie werden ondergebracht (cfr. intra en su

pra) . 

Samen met de meeste van de hierboven vernoemde waterlopen, bieden ook de volgende water

lopen potenties voor vliegvisserij, en worden daarom onder categorie 1 b gecatalogeerd : 

• het Maeregeleed (binnen het poldergebied van Meetkerke) ; 

• de Hoekevaart (ten oosten van de weg Hoeke-Westkapelle) en de Kleine Geule in de 

Zwinpolder en de Zuid-over-de-Lieve (ten noordoosten van de weg Hoeke-Lapscheure) 

in de Damse Polder. 

Ook worden een tweetal waterlopen uit de Zuid-IJzer Polder opgenomen die een belangrijke mi

gratieroute kunnen vormen voor schieraal. Het gaat hier meer bepaald om de Houtensluisvaart en 
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de Walevaart . Deze waterlopen vormen een belangrijke schakel in de migratie van schieraal tus

sen de IJzer en de Blankaartvijver. 

Tot slot vallen enkele paai- en opgroeigebieden op de Grote Beverdijk en de Koolhofvaart onder 

deze categorie . Het betreft de volgende zones: 

• traject vanaf Busbrug tot het punt waar de Grote Beverdijk langs de weg naar het ge

hucht Hazewind loopt; 

• de Grote Beverdijk vanaf de monding van de Vlavaart tot de afsplitsing van de Kleine 

Beverdijk; 

• de Grote Beverdijk vanaf· de afsplitsing van de Venepevaart tot aan de autosnelweg A 18; 

• de Koolhofvaart ten zuiden van de autosnelweg A 18. 

Op deze trajecten is de bereikbaarheid van de Grote Beverdijk moeilijker, zodat deze zones een 

minder hengelbelang hebben. 

2. 2. 4. Categorie 2a 

De waterlopen die geacnt worden een intensievere hengeldruk te kunnen verdragen , on

danks hun ecologisch belang , werden ondergebracht bij categorie 2a . Omdat het één van de be

doelingen was om de hengelrecreatie te laten bestaan waar ze reeds aanwezig was, werden de 

hengelwateren waar jaarlijks (grote) wedstrijden worden ingericht, bij deze categorie ingedeeld . 

Meer bepaald geldt dit voor (delen van) volgende hengelwateren : 

• het bovenpand (leper-Boezingesas) en het middenpand (Boezingesas-Steenstraatsas) 

van het leperkanaal; 

• de Damse vaart tussen Damme en Sifon ; 

• het kanaal Kartrijk-Bossuit op de sectoren tussen Kortrijk en de Sint-Pietersbrug en op de 

sector Moen-Bossuit; 

• het kanaal Nieuwpoort-Duinkerke tussen Veurne en de Franse grens; 

• het kanaal Roeselare op de hengelzones te Emelgem, lngelmunster en Ooigem; 

• het kanaal Nieuwpoort-Plassendale op de sectoren tussen Nieuwpoort en de Kalsijde-

brug (gemeente Snaaskerke) ; 

• de Grote Beverdijk in de omgeving van Groigne (Oudekapelle) ; 

• de Koolhofvaart vanaf de Koolhofbrug tot de Koolhofput; 

• de IJzer vanaf Diksmuide tot de monding in Nieuwpoort; 

• het Waggelwater te Brugge. 

Omwille van hun groot recreatief belang door hun ligging in een sterk verstedelijkt gebied , worden 

de Grote en de Kleine Bassin te Roeselare , de Oude Leiearm te Menen en de Brugse Reien ook 

bij de categorie 2a ondergebracht . Voor de Brugse Reien blijft de bestaande zonering op het Stil 

Einde echter gelden . Tot slot worden ook nog de Moerdijkvaart , de Bourgognevaart en de Gavers 

(Provinciaal domein) tot deze categorie gerekend . 

Uit bovenstaande lijst blijkt dat voor deze categorie hoofdzakelijk bevaarbare waterlopen gekozen 

werden , omdat ze door hun grotere afmetingen een hogere hengeldruk doorstaan , zonder teveel 

negatieve gevolgen voor hun ecologische kwaliteit. 
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2. 2. 5. Categorie 2b 

Onder categorie 2b werden alle waterlopen ondergebracht die enerzijds een hoge ecologi

sche waarde hebben en waarvan anderzijds de hengelrecreatieve waarde varieert van 'goed' tot 

'laag' . 

Bij de bevaarbare waterlopen betreft de volgende hengelwateren : 

• de Bergenvaart, omdat er eerder kleine wedstrijden doorgaan, en omdat er op bepaalde 

trajecten nog interessante mogelijkheden zijn voor ontwikkeling van migratieroutes voor 

vissen ; 

• het benedenpand (Steenstraatsas-Martjebrug-Knokkebrug) van het leperkanaal , dat we

gens een slechtere waterkwaliteit minder hengelrecreatief belang heeft, maar dat door 

z'n ligging in natuurgebied en andere wettelijk erkende gebiedscategorieën van ecolo

gisch belang is; 

• de IJzer, vanaf de Franse grens tot Diksmuide. Deze trajecten zijn ecologisch gezien 

belangrijk, maar de grote afmetingen kan de rivier een extensieve bevissing verdragen; 

• de sector van de Damse vaart tussen Sifon en Hoeke. Alhoewel de hengelrecreatieve 

waarde als 'goed' beoordeeld wordt, zorgt de ligging in een Natuurgebied ervoor dat er 

toch slechts een extensieve bevissing kan plaatsvinden ; 

• het kanaal Kortrijk-Bossuit , tussen Moen en Knokke , wegens de ligging in een gebied dat 

nog ontwikkelingsmogelijkheden (cfr. GHS) biedt voor natuur; 

• het kanaal Nieuwpoort-Piassendale, vanaf de Kalsijdebrug te Snaaskerke tot in Plassen

dale, omdat de hengeldruk hier slechts matig is. De slechte waterkwaliteit in deze secto

ren van het kanaal draagt hiertoe bij ; 

• tenslotte het gedeelte van het Lokanaal vanaf Oeren tot Fintele , wegens zijn ligging in 

Natuurgebied . 

Voor de Nieuwe Polder van Blankenberge worden alle beschouwde hengelwateren tot de catego

rie \,fOOr extensieve bevissing gerekend , omdat er nergens grote wedstrijden worden georgani

seerd en omdat de hengelrecreatieve waarde meestal als matig beoordeeld wordt. Een uitzonde

ring hierop vormen bepaalde trajecten op de Jabbeekse beek (Natuurgebieden in de bovenloop) , 

het Maeregeleed (Natuurgebied in Meetkerke) en het Oudenburgs vaartje (paaiplaats) . Deze tra

jecten werden reeds tot categorie 1 (a of b) gerekend (cfr. hoger) . 

De meeste waterlopen in de Zwinpolder kunnen een extensieve bevissing verdragen , met uitzon

dering van de Kleine Geule en het deel van de Hoekevaart ten oosten van de weg Hoeke

Westkapelle . Op deze trajecten bevinden zich namelijk nog interessante natuurontwikkelingsmo

gelijkheden (Witab, 1996). Een analoge situatie is terug te vinden in de Damse polder. Hier werd 

het traject van de Zuid-over-de-Lieve ten noordoosten van de weg Hoeke-Lapscheure bij categorie 

1 b ondergebracht wegens z'n potenties voor natuurontwikkeling. In deze twee poldergebieden is 

de huidige hengeldruk eerder aan de lage kant wegens de uiterst slechte waterkwaliteit van de 

polderwaterlopen . 

De beschouwde hengelwateren van de Groote West-Polder en de Polder Vladslo-Ambacht wor

den, met uitzondering van de Bourgognevaart en de Moerdijkvaart , allemaal gerekend tot catego

rie 2b, omdat er nergens in deze poldergebieden groene gewestplancategorieën of andere wette

lijk erkende gebieden met ecologisch belang aangeduid zijn. Ook is het hengelbelang er slechts 

'matig ' tot 'laag '. 
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De Handzamevaart is het enige hengelwater uit de Polder Bethoosterse Broeken die een exten

sieve bevissing kan verdragen, al zorgt de zeer slechte waterkwaliteit ervoor dat de hengelrecrea

tieve waarde op dit ogenblik zeer laag ligt. De overige beschouwde waterlopen in de bovenloop 

van de Handzamevaart werden allemaal reeds bij categorie 1 (a of b) ingedeeld . 

In de Zuid-IJzer Polder worden de volgende waterlopen bij categorie 2b ingedeeld: 

• de Ronebeek en de Steenbeek; 

• de Koevaart, de Kerkevaart, de Noordkantvaart en de Stenensluisvaart . Ondanks hun 

belang voor de palingmigratie kan een extensieve peurbevissing worden toegestaan; 

• de Boezingegracht; 

• de Martjevaart, de Sint-Jansbeek en de Korversbeek. De hengelrecreatieve waarde is 

eerder laag en de matige tot zwakke structuurkwaliteit levert ook niet veel ecologische 

potenties; 

• de Dode IJzer te Roesbrugge, buiten het paaigebied; 

• de Poperingse vaart, de Vleterbeek en de Heidebeek; 

• de Pesersbeek, de Haringsebeek, de Kallebeek; 

• de leperlee; 

• de Kemmelbeek. 

Voor al deze waterlopen is het hengelrecreatief medegebruik matig tot laag, en kan de randvoor

waarde van extensieve bevissing dus niet gezien worden als een probleem. 

Het Ringslot in Polder de Moeren en ongeveer alle beschouwde waterlopen van de Polder 

Noordwatering van Veurne worden ook ondergebracht in deze categorie . Extensieve bevissing 

vormt geen bedreiging voor gebieden die ecologisch waardevol zijn , omdat de vaak moeilijke 

bereikbaarheid ervan reeds een voldoende bescherming inhoudt. Een uitzondering werd gemaakt 

voor het gedeelte van het Langgeleed in de buurt van Veurne, voor het Natuurgebied te Stuive

kenskerke , voor de paai- en opgroeiwateren op de Grote Beverdijk, en voor de Grote Beverdijk te 

Groigne. Al deze trajecten werden bij een andere categorie ingedeeld . 

Voor de meeste onbevaarbare waterlopen buiten de poldergebieden is de hengelrecreatieve 

waarde laag. Indien er over langere trajecten geen waardevolle structuurkenmerken aanwezig zijn 

die potenties kunnen bieden voor bepaalde rheofiele vissoorten , worden deze waterlopen onder de 

categorie 2b ingedeeld, aangezien extensieve bevissing geen problemen kan opleveren (voor 

zover de waterkwaliteit al visleven toelaat) . Het betreft de volgende waterlopen: de Devebeek, de 

Gaverbeek, de Grote Spiere , de Heulebeek en de MandeL 

Het merendeel van de stilstaande hengelwateren wordt ingedeeld bij de categorie 2b, omdat de 

hengelrecreatieve waarde meestal slechts matig is. Indien er wedstrijden worden georganiseerd , 

dan is dit meestal op clubniveau (bijvoorbeeld Schoendalebocht te Wielsbeke) en dus enkel van 

lokaal belang . De volgende wateren worden bij categorie 2b ingedeeld : de Sergelenput te Wevel

gem, de Fonteintjes te Blankenberge, de Miseriebocht te Beernem, de oude Leiearmen te Wiels

beke (Schoendalebocht en oude arm te St.-Baafs-Vijve) , te St.-Eioois-Vijve (Sisput), te Bavikho

ve, te Ooigem-Desselgem en te Wevelgem , de oude Scheldearmen te Kerkhove, te Avelgem en 

te Outrijve en Roksem Put. 
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Tot slot wordt voor de volgende provinciale domeinen ook extensieve bevissing voorgesteld om

wille van hun ligging in een natuurgebied of een drukbezocht parkgebied: de Palingbeek (of Ver

wezen kanaal leper-Komen}, 't Veld te Ardooie en het Lippensgoed-Bulskampveld te Hertsberge 

(als parkgebied) . 

2. 2. 6. Categorie 3 

Onder deze categorie worden alle waterlopen ondergebracht die geen bijzondere ecologi

sche waarde hebben, zodat het opleggen van bijkomende randvoorwaarden , naast de Wet op de 

Riviervisserij (1954) , niet nodig is. De betrokken waterlopen zijn het kanaal Gent-Oostende, het 

Boudewijnkanaal, het Leopoldkanaal , het Schipdonkkanaal, het kanaal Nieuwpoort-Duinkerke 

(sectoren tussen Nieuwpoort en Veurne}, het Afleidingskanaal Veurne-Ambacht , de Oude Veurne

vaart, de Spuikom te Oostende en de Leie. Op al deze waterlopen is de hengelrecreatie minder 

belangrijk wegens de slechte waterkwaliteit . Daarnaast omvat deze categorie ook nog het traject 

van de Damse vaart tussen Brugge en Damme en de gedeeltes van het kanaal Roeselare-Leie die 

buiten de hengelzones van Emelgem, lngelmunster en Ooigem vallen . Hengelrecreatie is hier 

frequenter aanwezig dan op voorgaande waterlopen , maar bijkomende maatregelen worden toch 

niet nodig geacht. 

Tenslotte worden ook alle watertopen die hierboven nog niet vermeld werden tot deze categorie 

gerekend , aangezien hun belang voor de hengelsector niet uit de enquête af te leiden viel. 
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3. Suggesties 

3.1. Hengelsteigers 

In een aantal van de beschouwde gebiedsvisies (cfr supra, p.S) worden concrete voorstellen 

gedaan om hengelfaciliteiten aan te brengen . Vaak wordt dan de aanleg van hengelsteigers voor

gesteld . 

Een niet onbelangrijk aandachtspunt hierbij is dat met name voor het vissen vanaf een steiger (d .i. 

'niet vanaf de oever') volgens de Wet op de Riviervisserij (1954) een duurder visverlof nodig is. 

Omwille van dit duurder visverlof wordt slechts een bepaalde groep van de 'vergunde' hengelaars 

door deze specifieke faciliteiten bevoordeligd . Door het concept van de hengelsteiger bij de aan

leg aan te passen, zodat de steiger kan beschouwd worden als een geïntegreerd deel van de oe

ver, kan de verplichting van een duurder visverlof vervallen. 

Het voorzien van hengelsteigers zorgt voor een zonering en zo voor een bescherming van de 

oevervegetatie. In de praktijk wordt echter vastgesteld dat hengelsteigers niet altijd gebruikt wor

den. Het positief milieueffect van de voorgestelde maatregelen kan zo gedeeltelijk verloren gaan, 

aangezien er geen wettelijke verplichting bestaat om hengelsteigers te gebruiken. Het beoogde 

doel is dus binnen het huidig wettelijk kader niet haalbaar. 

I.v.m. hengelsteigers kunnen ook nog enkele andere (knel)punten aangehaald worden met be

trekking tot zowel de hengelaars als het milieu . 

• De aanleg van hengelsteigers, geïntegreerd in de vaste oever, gaat meestal ten koste 

van een strook van de droog-nat-gradiënt op oevers. Op zich hebben dergelijke con

structies, zeker bij de aanleg , een milieuverstorend (gradiëntverstorend) effect. 

• Hengelsteigers houden een dubbel risico in als ze niet gebruikt worden . Enerzijds is er de 

oeverschade en verlies aan gradiënt door de aanleg , en anderzijds is er ook verhoogde 

kans op oeverbeschadiging als de hengelaar zich een plaats zoekt in de omgeving van 

een steiger. 

• Het aanleggen van hengelsteigers dwingt de hengelaars eigenlijk tot het innemen van 

vaste plaatsen . Hierbij voelt de hengelrecreant zich beknot in zijn vrijheid in het zoeken 

naar bevangbare vispopulaties en de meest interessante (lees: visrijkste) plaatsen . 

• Op sommige plaatsen kunnen ook problemen ontstaan met andere waterrecreanten , in 

geval van medegebruik van de steigers als uitstapplaatsen voor bijvoorbeeld kajakkers 

of kanoërs . 

Enkele suggesties i.v .m. het gebruik van hengelsteigers worden hieronder geformuleerd . 

• Er zou een verplichting ingevoerd kunnen worden om te vissen vanaf hengelsteigers of

wel binnen afgebakende hengelzones (wat problemen kan leveren met het vrij kiezen 

van de hengelplaats; cfr. supra) ofwel buiten de afgebakende hengelzones. De laatste 

optie biedt de mogelijkheid tot het kanaliseren van de hengelrecreatie en de betreding 

van de oevers van (kleinere) wateren die daarvoor niet voldoende draagkracht hebben. 

Tegenover deze positieve effecten staat dat een verplichting van het gebruik van hen

gelsteigers en dus het bezit van een speciaal (duurder) hengelverlof, het hengelen alleen 

maar duurder kan maken en daardoor minder aantrekkelijk voor een bepaalde groep van 
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hengelaars. Bovendien ontstaat er ook een extra investeringskost voor de overheid door 

de systematische aanleg van hengelsteigers. 

• Een mogelijke oplossing kan een soort gedoogbeleid zijn, waarbij men het vissen van op 

steigers zonder speciale vergunning oogluikend toelaat. Hierbij is het dan wel nodig dat 

de verschillende controleorganen (Dienst Bos en Groen, Politie, Rijkswacht, ... ) op een 

uniforme wijze te werk gaan (maar wat is de praktische haalbaarheid hiervan?). 

• Een andere mogelijkheid is om bij bepaalde vissteigers bordjes aan te brengen die de 

hengelaars laten weten dat er geen bijkomend hengelverlof nodig is om te vissen vanaf 

die steigers. Speciale promotie van dergelijke hengelsteigers kan dan wel aangewezen 

zijn. 

• Een laatste mogelijkheid is dat men voor die bepaalde categorie van hengelsteigers een 

apart hengelverlof invoert. De prijs kan dan ofwel gelijk zijn aan die van een 'gewoon' 

hengelverlof (450,- BEF) , ofwel liggen tussen 450 ,- en 1850,- BEF (d .i. de prijs van een 

verlof om te hengelen anders dan vanaf de oever) . Praktisch gezien is deze maatregel 

echter complex, omdat er dan op terrein een duidelijke afbakening nodig is die aangeeft 

waar met welk hengelverlof gevist kan worden . 

Vanuit ecologisch oogpunt (preventie van oevervegetatiebeschadiging) kan geargumenteerd wor

den vóór het gebruik van hengelsteigers, en om dit te stimuleren zou dit moeten kunnen met een 

gewoon visverlof. Vanuit de sector visserij dient bij dergelijke maatregel echter te worden nage

gaan welke inkomstenderving dit kan betekenen voor het Visserijfonds door de reductie van het 

aantal duurdere visverloven . 

Tot slot kan ook nog een suggestie gedaan worden naar de overheid toe. Na het aanleggen van 

hengelsteigers op plaatsen die in studies worden aanbevolen , is het nodig dat er, naast de gewone 

routinecontroles op de naleving van de Wet op de Riviervisserij, ook nog een verdere opvolging 

gebeurt van het gebruik van de aangelegde steigers. Dit kan een goed beeld leveren over de effi

ciëntie van de nieuwe facilite iten . Een andere mogelijkheid om op een efficiëntie manier hengel

wateren te voorzien van faciliteiten , is werken met een soort subsidiebeleid, waarbij lagere over

heden (gemeentes, provincies) , eventueel in naam van particulieren of clubs , bij de Dienst Bos en 

Groen een subsidie kunnen aanvragen voor de aanleg van een steiger. 

3.2. Bootvisserij 

Onder de bootvisserij wordt zowel het vissen met de vaste stok als het kruisnetvissen be

doeld . Voor bootvisserij op openbare wateren is het wenselijk om een licentiesysteem in te voeren , 

waar bij het licentienummer, dat samen met het visverlof afgeleverd wordt, op de boot dient aan

gebracht te worden. De licentiehouder dient bij de aanvraag op te geven op welke wateren er 

gevist zal worden . Naar het beleid toe heeft een dergelijk systeem het voordeel dat er een betere 

regulering is en dat wildgroei op die manier kan tegengegaan worden (op voorwaarde dat er vol

doende gecontroleerd wordt) . In poldergebieden zijn ook de waterbeheerders vragende partij naar 

een betere regulering van het gebruik van boten . 

Voor de hengelrecreatie kan de bootvisserij een manier zijn om ook te vissen op waterlopen die 

langs de oever minder bereikbaar zijn. Op deze manier worden echter rust- en paaiplaatsen voor 

vissen beter bereikbaar, wat dan vanuit ecologisch standpunt minder gunstig is. Ook verstoring 

van watervogels en andere watergebonden organismen kan toenemen . Om deze negatieve eco

logische effecten te voorkomen, kunnen bijvoorbeeld bepaalde 'circuits voor bootvisserij' worden 
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afgebakend, zowel theoretisch (op kaart) als fysisch (via borden, a.h.v. drijvende balken op het 

water (Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, 1990)). Deze circuits dienen zodanig te 

worden opgesteld dat ze zoveel mogelijk de rustzones van vissen (en vogels) ontzien . Naast het 

voorzien van circuits kunnen er ook voorwaarden worden gesteld aan het gebruikte type van boot 

of motor (beperkt motorvermogen ter preventie van oeverbeschadiging door golfslag) . 

Algemeen kan gesteld worden dat men zou moeten streven naar een spreiding van de bootvisserij 

zowel in ruimte (nl. volgens bepaalde circuits) als in !üQ (niet tijdens de winterrust van trekvogels, 

en niet tijdens paai- en broedseizoen van vissen en vogels) . Mogelijke plaatsen voor een dergelij

ke vorm van bootvisserij zijn o.a. de polderwaterlopen . Grote waterplassen (de Gavers, Roksem

put, ... ) en grotere wateren (de IJzer) kunnen eventueel in overweging genomen worden, terwijl bij 

oude meanders vnl. de armen met een grotere oppervlakte in aanmerking komen (Oude Leiear

men te St.-Baafs-Vijve en Menen) . 

3.3. Vliegvisserij 

De meest aantrekkelijke biotopen voor deze tak van de binnenvisserij zijn structuurrijke 

waterlopen met snelstromend water. Hier stelt zich reeds een probleem omdat in West-Vlaanderen 

deze waterlopen meestal een slechte waterkwaliteit bezitten . Door het ontbreken van vispopulaties 

wordt het vliegvissen onmogelijk. Sanering van deze waterlopen zou dus een positief effect kun

nen hebben voor de vliegvisserij . 

De vliegvisserij is een hengeldiscipline die zich leent voor een degelijke ecologische integratie 

omdat er een verregaande waardering , kennis en een groot respect is voor biotopen en vispopula

ties. 

Enkele van de principes van de vliegvisserij worden hier kort weergegeven. Ten eerste wordt er 

soms gevist volgens het principe 'uitzetten en terugnemen' ('geef wat je neemt') (put and take) . 

Hierbij wordt op voorhand het aantal vissen (van een bepaalde soort) uitgezet dat men wil vangen . 

Mogelijk schuilt er in dit principe een bron van conflict rond het al of niet inheems zijn van de uit

gezette soorten en/of het verstoren van autochtone vispopulaties. Vliegvissers dienen hier dus hun 

ecologische verantwoordelijkheid te dragen . 

Een ander gehanteerd principe is het vissen volgens het 'vangen en terugzetten'-principe (catch 

and release) . Hierbij wordt dus de gevangen vis onmiddellijk teruggezet , met zo weinig mogelijk 

schade (verwondingen) . Op deze manier treedt er geen al te grote verstoring op in het vismilieu 

waar gehengeld wordt. 

Ecologische pluspunten van de vliegvisserij zijn o.a. het respect voor paaiplaatsen, het erkennen 

van niet bevisbare broedstockpopulaties en het niet gebruiken van voedering . Wel kunnen er 

ethische bemerkingen gemaakt worden rond het gebruik van (levend) aas in het geval van de 

specifieke roofvisvisserij op snoek en snoekbaars. Met betrekking tot de specifieke roofvisserij valt 

te vermelden dat het voor het beheren van populaties nuttig kan zijn om grotere exemplaren weg 

te vangen . In die context kan het interessant zijn om roofvisbevissing , weliswaar gecontroleerd en 

gebonden aan quota, toe te laten op niet bevisbare wateren (cfr. supra: categorie 1 b). 

Naast de bovenvermelde structuurrijke waterlopen kan de vliegvisserij ook beoefend worden op 

grotere plassen met waadmogelijkheden of op polderwaterlopen . Deze laatste kunnen interessant 

zijn voor het beoefenen van de roofvisvisserij . Wat betreft de plassen met waadbare oevers zijn 

de mogelijkheden in West-Vlaanderen beperkt , aangezien er van deze laatste categorie in de 

provincie niet veel voorbeelden terug te vinden zijn . De Damse vaart , en meer bepaald de strook 

tussen Hoeke en de Nederlandse grens, waar omwille van de aanwezige biotoopkwaliteit een lage 
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hengeldruk wenselijk is, kan een geschikt traject vormen voor het vliegvissen . Hetzelfde kan ge

zegd worden van de bovenloop van de IJzer. 

Algemeen kan gesteld worden dat er in West-Vlaanderen wel potentiële vliegviswaters zijn, maar 

dat ze meestal omwille van slechte waterkwaliteit geen actuele waarde hebben . Wanneer wordt 

gezocht naar geschikte wateren voor deze hengelsporttak, moet men ook rekening houden met de 

moeilijke praktische verenigbaarheid van het vliegvissen met andere recreatievormen (ook het 

hengelen met de vaste stok) . Men zal dus moeten zorgen voor een duidelijke ruimtelijke scheiding 

van deze verschillende recreatievormen. 

3.4. Voederproblematiek 

In het kader van dit onderzoek naar de ecologische inpasbaarheid van de hengelrecreatie is 

het ook passend om enkele bemerkingen te maken i.v.m. de problematiek van het voederen tij

dens het hengelen. Men kan moeilijk ontkennen dat overmatig gebruik van lokvoer een bijkomen

de nutriëntenaanrijking voor het biotoop betekent en dus een ongewenste invloed kan hebben op 

de trofische toestand van een waterecosysteem (waarmee men niet wil zeggen dat het gebruik 

van lokvoer de hoofdoorzaak is van sommige eutrofe situaties) . Het overmatig opstapelen van 

lokvoeder onder water ter hoogte van de hengelplaats veroorzaakt een verstoring van de onder

waterbodem en van de waterkwaliteit in de onmiddellijke omgeving van de hengelplaats. 

Voor wateren waar regelmatig (grote) wedstrijden plaatsvinden kan het opportuun zijn om beper

kingen op te leggen voor de toegelaten hoeveelheid lokvoer. Dit is zeker zo voor gebieden met 

een goede waterkwaliteit (BBI ~ 7), zoals de Damse vaart . De gebruikte hoeveelheid lokvoer kan 

bij wedstrijden gecontroleerd worden door dit op eenvoudige wijze als bepaling in het wedstrijdre

glement op te nemen. Beperken van het lokvoer bij individuele , weidelijke hengelaars vereist een 

vrijwillige gedragscode die door sensibilisatie kan worden gestimuleerd . Ook het niet achterlaten 

van zwerfvuil kan gecatalogeerd worden onder een dergelijke milieubewuste hengelethiek, en kan 

ook worden opgenomen in een gelijkaardige sensibiliseringsactie. 

3.5. Bevissing van soorten 

Het gericht bevissen van vissoorten in het kader van bepaalde beheersmaatregelen ener

zijds, en randvoorwaarden om een overbevissing van soorten te reduceren anderzijds, kunnen 

regulerende maatregelen zijn voor een betere ecologische integratie van de hengelrecreatie. 

De zogenaamde 'beheersgerichte' bevissing van waterlopen kan bijvoorbeeld worden toegepast in 

projecten van Actief Biologisch Beheer (A.B.B.). Hierbij wordt dan een bepaalde vissoort systema

tisch bevist (door hengelaars) . De roofvisvisserij, die reeds besproken werd in paragraaf 3.4., is 

hier een voorbeeld van . Dergelijke maatregel kan gelden in de waterlopen van categorie 1 b. Con

trole van het af te vissen quotum van een bepaalde soort is dan wel nodig om te verhinderen dat 

het A.B.B. een ongewenst negatief effect zou hebben. Concreet kan men op basis van visbe

standsgegevens bijvoorbeeld de overmaat aan grote snoeken of snoekbaarzen bepalen en dit 

aantal dan laten wegvangen door hengelaars. Een ander voorbeeld is de overmaat aan karper 

(bijvoorbeeld op de Blankaartvijver) die specifiek door karpervissers zou kunnen afgevist worden . 

Beheersgerichte bevissing van soorten zal bovendien bijdragen om de hengelaars meer te betrek

ken bij het natuurbeleid rond waterlopen. 
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Anderzijds kan het probleem van de overbevissing van bepaalde soorten (vnl. roofvissoorten) 

aangehaald worden . Zo is er op dit ogenblik een probleem met overbevissing van snoek op de 

Slopgatvaart, de Vladslovaart en de Leiemeanders, wat z'n weerslag heeft op het evenwicht van 

de witvis/roofvis-verhouding in die wateren . Beperkingen van de roofvisbevissing in zowel ruimte 

als tijd kunnen gesuggereerd worden . Voor snoek kan men eventueel denken aan het optrekken 

van de minimummaat naar 50 (of eventueel 60) cm , of aan het opleggen van een beperking in het 

aantal exemplaren dat afgevist mag worden (cfr. afschotplannen in de jachtsector). Dit laatste 

vereist het uitwerken van controlemaatregelen . 

3.6. Kruisnetvisserij 

In Figuur 1 wordt een overzicht gegeven van de West-Vlaamse waterlopen waar momenteel 

de kruisnetvisserij wettelijk is toegestaan . Een overzicht van deze watertopen is gegeven in Tabel 

5. Uit de resultaten van de enquête blijkt dat de kruisnetvisserij voorkomt op de meeste van deze 

waterlopen . Daarnaast wordt er ook nog kruisnetvisserij vermeld op de Kleine Beverdijk, de 

Spuikom en de Blankenbergse vaart. Het betreft hier dus illegale gevallen van deze hengeltech

niek, die vooral op de Blankenbergse vaart grote proporties kunnen aannemen . 

In Tabel 5 wordt naast de waterlopen voor legale kruisnetvisserij ook telkens de in het kader van 

deze studie voorgestelde categorie weergegeven. Voor de meeste waterlopen is dit categorie 2b 

of categorie 1 b. Ook voor de waterlopen waar zich illegale kruisnetvisserij situeert, wordt meestal 

categorie 2b voorgesteld (met uitzondering van de Spuikom, die onder categorie 3 valt) . Wanneer 

men teruggaat naar de randvoorwaarden voor soortspecifieke bevissing (p.14) , in dit geval voor 

paling, vindt men het volgende terug. Voor categorie 2b werd voorgesteld om enkel met de peur 

op paling te vissen , terwijl in categorie 1 b zelfs een verbod op palingvisserij werd voorgesteld . De 

enige categorieën waar met het kruisnet kan gevist worden, zijn categorie 2a en categorie 3. 

De huidige, wettelijke spreiding van de kruisnetvisserij past dus niet in de voorgestelde categorie

indeling. Om hieraan te verhelpen kunnen twee verschillende oplossingen voorgesteld worden . 

Ten eerste kan men voorstellen om de wet in die mate aan te passen dat de spreiding van de 

kruisnetvisserij strookt met de voorgestelde categorie-indeling . Ten tweede kan men werk maken 

van een versoepeling van de voorgestelde categorieën, en in het bijzonder categorie 2b. Tegelij

kertijd met deze tweede oplossing zouden er dan ook enkele aanpassingen moeten doorgevoerd 

worden bij de kruisnetvisserij , om de ecologische impact ervan te verminderen. Enkele voorstellen 

die hiertoe kunnen bijdragen worden nu kort weergegeven . 

• De breedte van het net (of misschien beter de diagonaal) mag maximaal de helft van de 

breedte van de beviste waterloop bedragen . Indien er meerdere netten op relatief korte 

afstand van elkaar geplaatst worden , mag de ruimtelijke spreiding van de kruisnetten 

een bepaalde maximumnorm niet overschrijden . Deze twee maatregelen moeten het 

mogelijk maken dat er nog voldoende ontsnappingsmogelijkheden overblijven voor de 

paling . 

• Er kan gedacht worden aan een licentiesysteem dat analoog is aan het systeem dat 

reeds werd voorgesteld om de bootvisserij te reguleren (cfr. hoger). 

• De witvis die toevallig mee wordt opgehaald dient onmiddellijk te worden teruggezet . 

• Een laatste maatregel kan betrekking hebben op het invoeren van een sluitende manier 

om maaswijdtes van de kruisnetten te controleren. 
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.... :::::::,: .. :·: .. ·::· ·:·::.w .... oe>P :. •·•· ''êilt. WateJit>Qp . cat. 

Polder Noordwatering van Veurne Groote West-Polder 

Grote Beverdijkvaart 2a-2b-1 b Nieuw Bedelf 2b 

Koolhofvaart 2a-2b-1 b Noord-Ede (kant Oostende) 2b 

Proostdijkvaart 2b Provinciegeleed 2b 

Venepevaart 2b Polder Vladslo-Ambacht 

Polder Bethoosterse Broeken Kreek van Nieuwendamme 2b 

Handzamevaart 2b Vladslovaart (gedeelte) 2b 

Krekelbeek 1b Oostends krekengebied 

Zarrenbeek 2b Keignaart 3 

Zuid IJzerpolder Zwinpolder 

Bemardsbeek 3 Hoekevaart 2b-1 b 

Boezingegracht 2b lsabellavaart 2b 

Dode IJzer 2b-1a Kleine Geule 1b 

Haringsebeek 2b Moerader 2b 

Heidebeek 2b Noordwatergang 2b 

Houtensluisvaart 1b Ransaardbeek 2b 

leperlee (gedeelte) 2b Vuile vaart 2b 

Kernmeibeek (gedeelte) 2b-1b Zwinnevaart 2b 

Kerkevaart 2b (andere gebieden) 

Koevaart 2b Alettebeek 3 

Martjevaart 2b Blekerijbeek 3 

Noordkantvaart 2b Engelbeek 3 

Poperingsevaart 2b Hertsbergebeek 1b 

Ronebeek 2b Kerkebeek 1 a-1 b 

Steenbeek 2b Noebeek 3 

Stenensluisvaart 2b Rivierbeek 1b 

VI eterbeek 2b Sint-Trudoledeken 3 

Waelebeek 1b Waardammebeek 1 a-1 b 

Grensscheid. Heidebeek(benedenloop) 1b Zuidervaartje 2b 

Tabel 5: Overzicht van de waterlopen in West-Vlaanderen waar de kruisnetvisserij wettelijk is 

toegestaan. Daarnaast worden ook nog de categorieën aangegeven waartoe de wa

terlopen behoren 
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4. Algemeen besluit 

De bedoeling van deze studie was om na te gaan in welke mate de sector hengelrecreatie 

geïntegreerd is in het huidige gebiedsgericht milieu- en natuurbeleid in West-Vlaanderen . Daartoe 

werd een inventarisatie uitgevoerd van de huidige toestand van de binnenvisserij . Raadpleging 

van bestaande visieplannen wees uit dat er in de bestaande en geplande gebiedsvisies nog té 

weinig aandacht bestaat voor de sector hengelrecreatie. Nergens worden voorstellen gesug

gereerd die van algemeen belang kunnen zijn voor de sector. Om dit hiaat op te vullen is het no

dig om vanuit de binnenvisserij zelf voorstellen te formuleren naar het gebiedsgericht milieu- en 

natuurbeleid toe om de aanspraken van de sector op de open ruimte kenbaar te maken. Het niet 

vermelden van het hengelrecreatief medegebruik in gebiedsgerichte beleidsvisies houdt risico's in 

voor de sector visserij, bijvoorbeeld bij het uitwerken van structuur- en milieubeleidsplannen. Zo is 

het niet denkbeeldig dat bij besprekingen tussen verschillende ruimtegebruikers (namelijk de sec

toren landbouw, natuur, verstedelijking , industrie en nijverheid , (act ieve) recreatie , ... ) de sector 

hengelrecreatie buiten beschouwing gelaten zal worden. Vandaar het grote belang voor deze 

sector om zelf voorstellen en randvoorwaarden te formuleren naar het ruimtelijk beleid , met be

trekking tot functietoekenning aan bepaalde gebieden of onderdelen van het landschap. Deze 

studie wil aan de hand van een inventarisatie aangeven welke wateren enerzijds een belangrijke 

hengelrecreatieve waarde vertegenwoordigen , anderzijds welke wateren belangrijk zijn omwille 

van de structurele kwaliteiten . 

Uit de inventarisatie van de binnenvisserij in West-Vlaanderen blijkt ook het belang dat een or

gaan als de Provinciale Visserijcommissie kan hebben op de regulering van de visserij . De wild

groei van stroperij en ongeoorloofde visserijtechnieken in poldergebieden die niet door de Provin

ciale Visserijcommissie worden afgehuurd (Zuid-IJzer Polder, Oostends krekengebied) zijn hier 

een duidelijk voorbeeld van . 

De inventarisatie mag niet gezien worden als een allesomvattende studie. Daarvoor was de en

quête te beperkt en te weinig diepgaand. Ze moet eerder opgevat worden als een aanzet tot en 

een eerste stap in de richting van een gefundeerd onderzoek. Een belangrijk besluit is dat er tot nu 

toe veel te weinig in die richting is gewerkt. Voor het (West-)VIaamse waterlopenstelsel is er drin

gend nood aan een degelijk onderbouwd en allesomvattend visstandbeheer. Een degelijk onder

bouwd visstandbeheer moet gebaseerd zijn op systematische tell ingen , hengelvangstregistraties 

en op inventarisaties van knelpunten . Al deze gegevens moeten dan geïntegreerd worden in de 

Visdatabank en dienen gebruikt te worden voor het opmaken van ontwikkelingsplannen . Dergelijk 

beheer is op dit ogenblik niet haalbaar wegens de personele structuur (personeelstekort) van de 

betrokken diensten en het niet operationeel zijn van de Visdatabank. 

De beperktheid van de inventarisatie blijkt o.a. uit het feit dat er geen algemeen geldende beoor

deling van de visstand kan gegeven worden . Door gebrek aan universeel bruikbare evaluatieme

thodes zoals een diversiteitsindex en de Visindex en , kunnen de beschikbare literatuurgegevens 

niet op een sluitende manier met elkaar vergeleken worden. 

De suggesties die in hoofdstuk 3 aan bod komen, zijn niet bedoeld als sterk gefundeerde uiteen

zettingen over de verschillende aspecten van de binnenvisserij . Ze willen slechts enkele proble

men aanraken die in en rond de sector bestaan , en een aanzet zijn tot discussies over de behan

delde onderwerpen. 
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Tabellen en Figuur 

Tabel1 : Overzicht van de resultaten van de gevoerde enquête. De waterlopen die in de en

quête aan bod komen, werden o.a. gekozen op basis van de hengelwateren die ver

meld werden op de kaart 'Hengelen in West-Vlaanderen' (Provinciale Visserijcom

missie West-Vlaanderen , 1995) en in een tabel uit het tijdschrift Water (1990) . De on

bevaarbare waterlopen van eerste categorie werden teruggevonden in een uittreksel 

van het Belgisch Staatsblad (BS, 1969). 

Tabel 3a: Overzicht van de ecologische en hengelrecreatieve waarden van de beschouwde 

waterlopen . De legende voor de gebruikte afkortingen wordt hieronder weergegeven : 

Chemische waterkwaliteit: 

• ZS : zeer slecht (Pib: >8) 

• S: slecht (Pib: 4-8) 

• M: matig (Pib: 2-4) 

• G : goed (Pib: 1-2) 

• ZG : zeer goed (Pib: 0.1-1) 

Biologische waterkwaliteit: 

• ZS : zeer slecht (BBI : 0-2) 

• S: slecht (BBI : 3-4) 

• M: matig (BBI : 5-6) 

• G: goed (BBI: 7-8) 

• ZG : zeer goed (BBI: 9-10) 

Structuurkwaliteit 

• ZW: zeer waardevol 

• W : waardevol 

• M: matig waardevol 

• Z: zwakke structuurkwaliteit 

• ZZ: zeer zwakke structuurkwaliteit 

Gewestplangebieden: 

• N: natuurgebied 

• 8 : bosgebied 

• P: parkgebied 

• E: ecologisch gebied 

• 0 : ontginningsgebied 

Groene Hoofdstructuur: 

• K: natuurKERNgebied (NKG) 

• 0 : natuurONTWIKKELINGSgebied (NOG) 

• V: natuurVERBINDINGSgebied (VOG) 

Wettelijk erkende gebieden: 

• S: staatsnatuurreservaat 

• V: vogelrichtlijngebied 

• R: Ramsargebied 

• G: gerangschikt landschap 

Hengelgebruik! -druk: 

• l: laag (geen of slechts sporadische bevissing) 

• M: matig (extensieve bevissing) 

• G: goed (intensieve bevissing , soms kleine wed

strijden) 

• ZG : zeer goed (wedstrijdwateren) 

Voorgesteld henqelgebruik: 

• categorie 1a: visreservaat- hengelverbod 

• categorie 1 b: beheersgerichte bevissing kan 

toegelaten worden 

• categorie 2a: intensieve bevissing toegelaten, 

grotere wedstrijden kunnen ingericht worden 

• categorie 2b: extensieve bevissing is 

aangewezen , enkel kleine wedstrijden kunnen 

doorgaan 

• categorie 3: geen specifieke randvoorwaarden 

Tabel 3b: Beoordeling van het aanwezige visbestand een aantal van de beschouwde water

lopen (afhankelijk van de beschikbaarheid van de gegevens) . 

Figuur 1: Kruisnetvisserij in West-Vlaanderen . Toestand in 1996. Bron : Dienst Bos en Groen, 

Houtvesterij Brugge. 
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17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

A. Poldergebieden 
Waterlopen 
Nieuwe Polder van Blankenberge 

Blankenbergse Vaart 
Duiveketezwin 
Jabbeekse beek 
Lisseweegse Vaart 
Maeregeleed 

Noordede 
Noordgeleed 
Oudenburgs Vaartje 
Schamelwerezwin 

Tabel 1: overzicht resultaten enquête 

Categorie 

1 x X (peur) x Stalen fuiken 

2 x X (peur) 

2 x x X (peur) 

2-3 x X (peur) luiken 

2 
2/3 is goed bereikbaar; vervuilende lozingen vanuit campings; hengelzones 

1 x X (peur) x fuik worden gebnuikt . karpervisserij te Stalhille 

1 x X (peur) x lokale toeg .-probl. wegens ketsweg 

2 x X (peur) x ontwikkeling van paaiplaats verloopt traag 

3 
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26 Zuidgeleed 
Zwinpolder 

1 

21 Hoekevaart 2 
28 lsabellavaart 1 
29 Kleine Geule 1 

I <1> (2) (3) (4) 

x 
(5) I <6> I <7l <8> (9) (10) 

X (peur) x waterpeilbeheersing Kwetshagebrug 

'· I 

30 Moerader 2 .......................................................... ......................................................................... t--+--+--+----+----+--+-+-+----+-------------------4 
31 Vuile Vaart 3 
32 Noordwatergang 1 
33 Romboutswerveader 1 .................................................................... ................ ............................................... t---+-+---+----t-----+--t--+--t----t---------------------i 
34 Scheidingsbeek 1 
35 Ronsardbeek 1 
36 Zuidwatergang 1 
37 Zwinnevaart 1 
38 .. ...... .. . Ei'ërit>rö.ëï(\iaait········ ···· .. ······················ .. ····· .. ··············· ·· .. ··2········ .. ··· .. . 

39 

40 

41 

42 

43 

44 

45 

46 

47 

48 

49 

50 

51 

52 

53 

54 

55 

56 

57 

58 

59 

Damse Polder 
Het Geleed 
Lapscheuregat 
Maleleie 
Noord over de Lieve 
Rietgeule 
Zuid over de Lieve 
luidervaartje 
Groote West-Polder 
Albertusgeleed 

Bazelaargeleed 
Bourgognevaart 2 
Engelramsgeleed 
Graningatevliet 
Groot Geleed 2 
Groot Middelkerkegeleed 
le.f>_erleed 
Mariageleed 

Moerdijkvaart 1 

Nieuw Bedelf 1 
Nieuw Dwarsgeleed 
Nieuwe Slljpebruggeleed 
Oud Hootegemsgeleed 

x 

x 

x 

x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 

x x 

x 
x 
x 
x 

X (KN, peur) 

X (KN, peur) 

X (peur) gebrek aan beheer (onderhoud??); parkeergelegenh. aanwezig ; toeg . ? 

gebrek aan beheer (onderhoud??); enkeltoegankelijk bij de pomp, niet in 

X (peur) landerijen 

X (peur) gebrek aan beheer (onderhoud??);zwerfvuil 

X (peur) gebrek aan beheer (onderhoud??) ;park.gel. OK; toegankelijkheid ??? 

X (peur) gebrek aan beheer (onderhoud??) ; parkeergelegenh. aanwezig ; toeg . OK 

X(peur) X? 

X (peur) gebrek aan beheer (onderhoud??) ; toeg . OK 

X (peur) gebrek aan beheer (onderhoud??) 

X (peur) gebrek aan beheer (onderhoud??) 

gebrek aan beheer (onderhoud??) ; moeilijk bereikbaar rond Giste! ; 

X (peur) x (problematische waterkwaliteit) 

X(KN,peur , 
fuik(meer in 

polder)) x gebrek aan beheer (onderhoud??) ; zwerfvuil 

X (peur) gebrek aan beheer (onderhoud??) ; park .gel. en toeg . ???? 

X (KN,peur) gebrek aan beheer (onderhoud??) 

X (peur) (slechte waterkwaliteit) 
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60 

61 

62 

63 

64 

65 

66 

67 

68 

69 

70 

71 

72 

73 

74 

75 

76 

77 

78 

79 

80 

- - - - -- -

Provinciegeleed 1 
Reigersvliet 

Spermaliegeleed 

Tempelhofgeleed 
Zwarteweggeleed 
yladsto Ambacht Pol~er 
Groot Walegeleed 
Kamardebeek 
Molenbeek 

Nieuwendammekreek 1 
Vladslovaart 1 
Zijdelingsgeleed 
Polder Bathoosterse Broeken 

Handzamevaart 1 ..................................................... ..................... .......... .. ............................................. 

Krekelbeek 1 .... ............................................................................................................................... 

..................................... ~P.~ .~J.~~~~.~~~~~········ · ··· · ······· · · ·· ··· ···· ···· · ···~· ···· · ·· · ······ ·· 

............................. ........ ~~~j~P.~.~.~~~.~.~~~ ... ...................................................... 
Kasteelbeek 

Oude Gracht 
Zarrenbeek 1 ............................. .................................................................................................. .. .. 

... ........ ~P.~~J.~.~.~~.~~~·~·~·· ··· · ······· ····················· · ····· ·· ·· · ··· · ····· ··· · · ···· ··· · ········· · · ··· ·· 
Luikbeek ................................... .. ... ................... ............................ ......... .................. ................. 
Kruisbeek 

Zuid-IJzer Polder 

83 Steenbeek 

84 Boezingegracht 
85 Dode IJzer 

86 Engelendelft 

87 Grensscheidende Heidebeek 
88 Haringsebeek 

-

(1) (2) 

x 

x 

-

(3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

x X(peur) gebrek aan beheer (onderhoud??) ; zwerfvuil; parll.gel. OK; loeg. m 
x X(peur) gebrek aan beheer (onderhoud??); parkeergelegenh. aanwezig; toeg. OK 

gebrek aan beheer (onderhoud??); parkeergelegenh. aanwez1g; toeg. OK; 
x X (peur) zwerfvuil 

gebrek aan beheer (onderhoud??) ; parkeergelegenh. aanwezig; toeg. OK, 
x X (peur) zwerfvuil. 

x X (peur) gebrek aan beheer (onderhoud??) 

x X(peur) soms 

x X(peur) ruiming nodig; park.gel. in weiden; meestal in weiden gelegen 

x X (peur) 
moeilijke toegang tussen St.-Jorissluis en Gravensas (private grond); 

x X(peur) x x x X, soms zwerfvuil 

x X (KN,peur) x x soms kajakkers 

x X (peur) x x soms kajakkers 

gebrek aan oeverbeheer Trf ; zwertvu11; bereikbaarheltliS redeliJk tussen 
Diksmulde en Vladslo (Eindsdijk); Gedeelte van Vladslo naar Kortemark Is 
in weiden en velden gelegen. RO (weg Diksmuide-Beerst tot Handzame) is 

x X(KN) RAMSAR-gebied 
I bereikbaarheld IS redelijk tussen Diksmulde en Vladslo (Eindsdijk) ; 
Gedee~e van Vladslo naar Kortemark is in weiden en velden gelegen. RO 
(weg Diksmuide-Beerst tot Handzame) is RAMSAR-gebied 

x X (peur, 1 fuik) nee vvaterpeil 

x X (peur,fuik) 
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89 Houtensluisvaart 
90 leperlee 
91 Kallebeek 
92 Kernmeibeek 
93 Kerkevaart 
94 Koeivaart - Koevaardeken 

1 
1 

95 ~.~.~J.~.~Y.~~.~ ....................................................... .. ........................... ~ ................. t----+-~..:_1---+-....;.:;_,...;,::;";~-+--t-+--+---r-....;;,_;;..;,;,;",:;=::..:..;,;_---------------l 
96 Sint-Jansbeek ...................................... ................. .. .......................... .. .. ............................................ t---+--+--+---+----+--+-t-+----+..:...;":":,~~=---------------1 

Korversbeek 97 ........................ .. .. ........................... .. ... ..... .. .... .. .... .... .............. ...... .. ...... .. ................... . t---t-+---+---t-----+-t--+-t------1!------''--"------------------f 
98 Broenbeek ........................... ..................................................... .. ...... .. ............................ .. .... .... ... t---t-+---+---t-----+-t--+-t------11------''--"------------------f 
99 Steenbeek 

100 Noordkantvaart 

1 1 Pesersbeek 

1 2 !:.~P-~~~~9.~.~-'(.~~-~ -- - ······· ·· ·· · ··· · ··············· .. ········· .. ······· .. ······ · ·· · ··· · ····-~·- ·· · ·· · ····· .... f---+-+-~+----+~~:..,._-'---~-+---+-+----'"--'----11---------------------l 
1o3 Vleterbeek 2 ........... ....... ... ....... .. ... ... .. ......................... ...... ......... .. ................... ......... ...... ................. f-...;..:...-+--+-~-+---1--~:..,._..:._-+-l--+-l------f---~<-..:..~-:....;_~~___;___; ___ ___,<.......,;. __ ~ 
104 Heidebeek 2 

1os Stenensluisvaart 
100 Walevaart 

Polder Oe Moeren 
1o1IRingslot 

Polder NoordWatering van Veume 
Annekensleed 
Bommelserevaart 
Bovenvliet 
Duikervaart 

1 
2 

2-3 108 
109 

110 
111 
112 ~~~~~--~~'!.~.r.~_iJ.~ ......................................... .......... ......................... ? ........ ........ 
112 

113 

114 

115 

116 

117 
118 
119 

120 
121 

Grote Beverdijk 

Kleine Beverdijk 
Koolhofput 

Koolhofvaart 
Krommegracht 
Langgeleed (=Langelis)( Koksijde) 
l,_eerzevaart 
Molenvaart 
Nieuwe Gracht 
Oostkerkevaart 

1 

1 

2-3 

x 
x 
x 
x 
x 

x 

x 
x 

x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 

X(peur) 

X(peur) x x 
X(peur) x 
X(peur) 

x X(peur) x x 
X(KN,peur , 

x fuik) x x x x 
X(KN,peur. 

fuik) x x x x 
x X(KN,peur) x x x x zwerfvuil; enige toegangsweg is plaatselijk verkeer 

X(KN,peur, 
x fuik) x x x x zwerfvuil 

X( peur) x 
X(peur) 

X(peur) 

X(peur) x 
X(peur) 

X(peur) x x 
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Opm.: op de kleinere waterlopen van de Zandvoorde Polder is er een extensieve - J palingbevissing, zowel met de peur als met fuiken en kruisnetten (vanaf boot en oever) 
(schriftelijke mededeling Taecke D., november 1996) 
---- ---
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UI =r 

~ n ~ er 
... CD 2 =r~ 

~ -· n CD IQ -=r -o -beschouwde waterlopen CD CD CD - c: ~ !.. .... 3 .... 0 c: IQ IQ 
~ -· ~ ce. 

~ 
CD CD 

in West-Vlaanderen -er ~ UI ~ UI c....,. _n ::n .... c: -· =r 
étCD -=r ~ c: -· ~. CD ::. ~~ ::. - CD CD 

::. ~ 

nr. 

1 

n 
~IQ 

CD~étCD 
;,CDIQ ~ 
CD=OCD 
~ CD :::!. ~ :=. ,:: CD "C 
~~CD-

IQ CD~~ 
--~ 0 I .... 

:;- n 
~ c..

CD CD 

G>'8 
:I: :::!. 
(!)CD 

i< 
~ 0 
IQ 0 

CD -. 
-IQ 
IQ CD 
CD UI er-. CD 
c: --· c.. ~ 

2 ~~~~~~~~==~~-------------1--~-t~~:i-------t--~---t--------------t--v?L~~-1~~ 

3 

4 

5 

6 

sector ssu oen 

:::::::: :~~:~~~:f.:~~~~~:~~:P.:~~t~f.#:~f.~~: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.l-----+----+-----+----=~-+------=~----+------,=----+-~~ 
sector St. Pietersbrug-Knokke 

:::::::::~~:~~~:f.:~:~~~~:~:~~~i.~:Q:~:~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::::::: :::::::::::::· ·I--:-:----+----+----+---::::-::::---+----------+-------+-:::---1 
......... ~~-~t-~-~-.?:~~Y.~.Q~.m~-~ ~ . !. ............................................................ ............ 1-----:'-:-'--+---=-+------+--=---+----------+------+-=--t 

sector E17-Kort 
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27 
27~~~~~~~~~~~~---------------~~~-4--~--4-~~=-~--~--~----------------i-~~------~~~ 
28~~~~~--------------------------~~~--~~~~_!~~~--~---t------~~-----L--~~~~~~~ 
29~~~~~~--------------------------------~~----~--~---+--~~--~----~---+------~~~------4------.7------+~~ 
30 

31hJr~~~~~---------------------------t-----t~~~i-~iJjr--r---T---i------~~------t-----~-----r~~ 
32~~~~~~~~-----------------------------4~-----+--~~-+--~~~-+----~---+--------~--------~------~----~~~ 
33 

34 
~------~-----------------------------L----~------~-------L------~~--------------~-----------L--~ 
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35nr,~~~~-----------------------------+--~~--~~~--~--~---T~~~----~~------4-----~----~~~ 
36 
37t-7.~~~~~--------------------------------~~---+-.~~-r--~~--+----7~--+-----------------~----~~----~~~ 

38 

39 
40~~~~~~~--------------------------------~~--~~--~~--+-~~~~+---~~--~-------------------4------~------~~~ 

41 
42~~~~~~~~----------------------------~~~-t~~~-r---+.~--+----7~--+-----------------~------~----~~~ 

43 
44~~~~~~~~------------------------------~~----~--------+---~7---+---~~--~-------------------+------~------~~~ 

44 
45~~~~~~----~----~~--~--~~----------~~-,~~---,~--+---~~--+---~----~--------~---------+----~~~----4-~~ 

46 
47hn~~~~~~--------------------------------~r-~---4--~~--~~~~--+----;~--~-------------------+------~------4-~~ 

48 
~--~~--~--~----------------------------~r------+--~~-+--~~---+----~---+------------------~----~~-----4~~ 49 

50~~~~~~~---------------------------------1r-~~-4~~~~r---7i~--+----7~--~------------------~------~------+-~~ 

51 
~~~~~~--~~---------------------+--~-4--~--4-~~~~--~~-4----------------+---~~----~~~ 52 
h---~~------~----------------------------~r------+-------+--~~--~--~~---+------------------4-------~-----+~~ 53 
~~--~--~--------------------------------~r-----~--=----+--~~~~----~---+------------------4-----~~-----+~~ 54 
ho~~~~-----------------------------+~--~~~~4-~~~~--~~-4----------------+---~~----~~~ 

=~~~~==~~~~~==~=~=============================~~~~~~=~~=~=~~~=~==~~~=~==~===~~====:==================~======~~~=====~=~~~ 57 
~~--~~~----~~------------------------~r-----~-------+--~~--~----~---+------------------4-----~~-----+~~ 

58 
59~Wi~~~~~~~----------------------1------t------t---vv---t---i~--t----------------t------~----t-~~ 

60 
~~~~~~---------------------------+-----4------4---~--~--~---4----------------+-----~----~~~ 

61 Ei~~~~~--~------------------------------~r------+--------r---~~--~---7~--4-------------------~------~------+-~~ 
62 ~~~~~~~~------------------------------~r------+--------r---~~--~---7~--4-------------------~------~------+-~~ 
63 
64~~~Mi.~~~----------------------------~~-----r------~--~T---t----r----r-----------------i-----~r-----1-~~ 

65~~~~~~~~-------------------------------4r-~=--+--~=---r-~~~~~---;~--4-----~~----------~--~~~------+-~~ 66 
67~~~~~~----------------------------1-~~-t--~--t-?li~rtït--~~--t-----~~~~---t--~~~~--t-~~ 

~~~~~~~~~~--------------------------~r-~~~--~~-+-=~~~~--~~---+------------------4-----~~-----+~~ 
69~~~~~~-,--------------------------------~r-~~-4--~~--~~~~~+----7~--~------~~~------~------~------+-~~ 70 
~~~~~------------------------~----L-----L-~--~--------L------------~----------~~ 
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71 .............. ~ ... ., ... .... , 
72 

... ...... ., ... .. ...... ~!" 

73 . ................ .. .. ,_,,,.,,_. 
74 . ................ ... ,.,, ... 
75 
76~~~--=~~~~~--------------------------t-~~-t--~~-t--~~--~---i~--+-------~~-------+------~-----+~~ 

77 

78 

79 

80 
l """"' l'Y:.:::~:.:l:.: ·.:::: 
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142t_~~~~~~~~~~~------------------l-~~_L--~ __ j_ ______ _jL_ __ ~---~------~--------~------------~--~ 
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nr . 

2 

3 

4 

beschouwde waterlopen 
in West-Vlaanderen 

.............. ~.~.~j~~~~.9::~.t~~~.~t-~~-~~~.~~············· 
sector Steenstraatsas-Boezingesas 

sector Boezi 
s Jzer ...... ... .. .... ........................... ................................. .. ............................... ~ 

sector grens-Fintele 
................... .. .. ...... .. ..... ................... .. ... ............... .................................. ~ 

sector Fintele-Diksmuide ................................ .... ........ .. ........ ......................................................... ~ 

6 ............ ~. ! .. ~~~.9.9.~::~·'·~·i·~·'·l?.~.'~~? .. ~.~~~~ .. .. ........ .... ........................ . 
......... ~.~~~.0.~ .. ~.~~.9.9. .~~1?..~.~!!).~ ....... .. .. .......................... .......... . 

sector Damme-Sifon 

sector Sifon-Hoeke 

7 

8 

Bossuit-Moen 
······································· ············ ···················· ·········· 
-~-().E!.~.~~.~ ... ~!.~~~.~.~~r~.9. ... ..... .. .... .. .................. . 
. ~! ... P..i.~-~~~~~~~.9.~.~~-()-~~~ ... .. ........... ........... . 
. ~~-()·~-~~.~.?.~.~':'..~9.~. !!) ................ .................. . 
. ?:.~.~':'..~9.~.~~~.~ . .?. ....... .. ......... ................ ........ . 
E17-Kortrï 

9 .. t-.!.i.E!.~~P.().(),~.:: . .9.U.!.~ .~~.~~~ ............ ................... . 
....... 9.~~~.~~A.~.i.~.~~~~.~ .......... ......... .... ............... . 

or Adinkerke-Veurne 

Tabel 3b: Overzicht van de beschikbare visbestandsgegevens 

Visbestandsgegevens 

G. et 

slecht ontwik!o:eld vis best., 40 kg/ha. 12 sp. 
ut1.11dlrt1t . 1994a) 

5 sp. bij fuikbemonstering in periode 1991-1992 (Denayer, 1994a) . 
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......... ?..~~~.<?.~ .. '!Y~.I.P..~ ... 
sector Pelikaan 

10 ... ... ......... ! .. ~.i-~-~~P.~.~-~-~ .. ~!.~~.?.~~-g-~.!~ ............................... . 
sector Nieuwpoort-Rattevalle 

......... ?..~~~.<?.~ .. ~~~-~~Y~.!!~~.§.I_ijp~t?.r.~g··· ·· · · ··· ··· ··· ······· · ······ · ····· 

......... ?..~~~.<?.~ .. ~!!JP.~.~~~9.~.~-~-~f.i.~.9.~.~r~9 .................... .......... . 

......... ?..~~~.<?.~ .. ~.~~f_i_~.9.~.~~~.9.~.~~.!~_ij~~-~-~-~9. ........................ . 

......... ?..~~~.<?.~--~~.!~_iJ~.~~-~-~g~§.~.~~~-~~~~-~-~r~.9 .. .. ......... ... . 

......... ?..~~~.<?.~ --~~-~-~.?.~~L~~. t?.~.~g~?;~~.9.~.~g-~~~.t?.~~.9. ...... . 
sector Za ndale 

23 ~~~~~~------------------------~ 
24 ~~~~~~~~~------------------~ 
25 ~~~~~~~~---------------------~ 
26 

27 
~~~------------------------------~ 

28 
~~--~~--------------------------~ 

29 
~----~----------------------------~ 

30 

31 
32~~~~~~------------------~ 

33 

34 
~--~~~~------------------------~ 

35 

~----------------------------~ 
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36~~~~~~--------------------, 

37 

38 

65 
~~~~~~~=---------------------~ 66 
~~~~~~------------------------~ 

67~~~~~------------------------------~ 
68~~~~~~~~~~--------------------~ 

8 sp.; besch.sp. bittervoorn ; matig goed ontw. pootvisbest. ; 450 kg/ha; dominantie van blankvoorn, rietvoorn, baars, giebel (Denayer, 1992) . 

· roofvisbest i.c. snoekbaars en baars; 
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iifii 1' 

11 Handzamevaart 
····························· ···················· ············································ ·· ·· ············ 

n Krekelbeek 

73 .. ............ ..... ~P.~.~j~~Eg.~~~·~·~ ·· · ····· · ·· · ···· ····· · ··· · ···· · · ····· · · · · · · · ········· 
74 .... .. ... .... ...... ~.~ij~p~~~~.~.~~~~ ... .. ............................................... . 
75 Kasteelbeek 
76 Oude Gracht 
n Zarrenbeek ............... .......... ............ ............................................. ........................ ... 
78 ... .... .. ~P.~~j~~~g.~~~~.~ ............ ........... ........... .......... ... ... ............ . 
79 Luikbeek 
8o Kruisbeek 

Blankaart 
81 

82 .. ... .... !3.C?..~~ .b.~~.~.<!~~ .~.~~~? .. ~~~.~h~~.~~~.l. ........................................ .. 
83 Steenbeek(ter hoogte van shbvang) 
84 Boezingegracht 

Dode IJzer 
85 
~----------------------------------~ 

86 Engelendelft 
87 Grensscheidende Heidebeek 

Hari ngsebeek 

M ~--------------------------------------~ 
Houtensluisvaart 

tl9 
~----------------------------------~ 

oo leperlee 
Kallebeek 

91 
~----------------------------------~ 

92 Kernmeibeek 
93 Kerkevaart 
94 Koeivaart(Koevaardeken) 

95 ~~~i.~Y.~ .~~ ................ .. ....... .. .... .......... ........ .............................. ... . 
96 Sint-Jansbeek 
97 Korversbeek 
98 Broenbeek .............................. .............. ..... ................ .. ...................... ....... .. ..... ...... 
99 Steenbeek 
1oo Noordkantvaart 
101 Pesersbeek 

geen visbest. slechte waterkwaliteit (Bemonstering 1995, Peeters en Denayer (in voorbereiding)) . 

geen recente gegevens. 

populatie bermpje aanwezig (beschermde soort) (Bemonstering 1995, Peeters en Denayer (in voorbereiding)) . 

6 sp.; dominantie van paling en blankvoorn (Bemonstering 1991-1992, Denayer, 1994a) . 

geen visbest. , slechte waterkwaliteit (te"eingegevens 1995, pers.med. Oenayer) . 

geen visbest., slechte waterkwaliteit (te"eingegevens 1995, pers.med. Denayer) . 

I =~ ii1:1. , 1 , ;:• ! t."", I ~~ " i.. . i . :. o:· •• .: u ï ... • ., ~. rnfo!• ~ ·• :• 
16 sp.; dominantie van blankvoorn , rietvoorn , brasem en kolblei ; matig tot plaatselijk hoge bezetting; ondermaats roofvisbest. i.c. snoek; besch.sp. 
bittervoorn (Peeters et al., 1996) . 

7 sp.; lage bezetting , 10 kg/ha; dominantie van kolblei , baars en pos; besch.sp. bittervoorn (Peeters et al., 1996) . 

geen gegevens. 

6 sp.; dominantie van blankvoorn , giebel , paling en baars (Bemonstering 1991-1992, Denayer, 1994a) . 

9 sp.; zeer goed ontwikkeld visbestand ; refugiumfunctie van de oude IJzerarm; 1000 kg/ha; dominantie van blankvoorn , brasem en giebel;goed 
roofvisbest. i.c. snoek en snoekbaars (Bemonstering 1993, pers.med. Denayer) . 

6 sp.; dominantie van blankvoorn, rietvoorn en brasem (Bemonstering 1991-1992, Denayer. 1994a) . 

riviergrondelpopulatie (Bemonstering 1996, pers.med. Denayer) . 

10 sp.; dominantie van blankvoorn, brasem, giebel en kolblei; goed visbest.; ondermaats roofvisbest (Bemonstering 1996, pers.med. Denayer). 

10 sp.; dominantie van blankvoorn en baars; matig tot slecht visbest ;lage bezetting , 50 kg/ha ; ondermaats roofvisbest. i.c. snoek (Peeters et al., 

1996) 

geen gegevens. 

10 sp ; dominantie van blankvoorn , brasem, giebel en kolblei ; goed visbest. ; ondermaats roofvisbest (Bemonstering 1996, pers.med. Denayer) . 

11 sp., slecht ontw. visbest met dominantie van blankvoorn , paling en dried.stbaars; besch sp . bermpje (Denayer, 1994a) . 

7 sp ; slecht ontw. visbest. met dominantie van blankvoorn (Oenayer, 1994a) . 

geen gegevens. 

7 sp.; slecht ontw. visbesl. met dominantie van paling, dried.st.baars en giebel (Oenayer, 1994a) . 

geen visbest. (Bemonstering 1995, Peeters en Oenayer (in voorbereiding)) . 

7 sp.; matig tot slecht ontw. visbest met dominantie van blankvoorn en baars (Bemonsterin 1996, pers.med. Denayer) . 
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Steengracht (sector westelijk van Lokanaal) 

131 
~------~--------------------------~ 
Steengracht (sector oostelijk va n Lokanaal) 

131 

~----------------------------~ 

; slecht ontw. visbest met van giebel; populaties van en bermpje (besch.sp.) th.v. , 1994a an 

Peeters et al., 

i.c. snoek. 6 sp . te Lo met dominantie van 

i.c. snoek en baars (Bemonstering 

kolblei en blankvoorn; ondermaats roofvtsbest i.c. snoek en snoekbaars 

van blankvoor en brasem; goed ontw. baarsbest (Bemonstering 1995, pers.med. Denayer) . 

9 sp.; goed ontw. visbest ., 580 kg/ha. dominantie van brasem, blattkvoorn en karper; ondermaats roofvisbest i.c. snoek en baars (Bemonstering 

1995. pers.med. Denayer) . 
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132 Stuivekenskerke(Vtconta kle1putten) 
133 Vene evaart 
134 Zaad racht 

.... ~~.9.~.~ .. ~.~!.~.~ ............................................................................. · ~ 
Stil Ende 

··················· ········································•······································· ·········· 
Bakkersrei 

......... ?.P.~~!!!l.~.~.~~~.i .................................................................... . 
~.~.~.9. .~ .. ~.~.i ..................................................................... ....... . 

re 

geen recente gegevens. 

geen recente gegevens. 

geen recente gegevens . 

Tabel Jb: Overzicht van de beschikbare visbestandsgegevens 

met dominantie van blankvoorn en baars: lage bezetting : lage roofvisbezetting i.c. 

(westelijk deel) 7 sp.: eenzijdig opgebouwd pootvisbest ., 500 kg/ha : blankvoorn , rietvoorn, giebel , 
Denayer. 1994) . 

(pers.med. Denayer, 1993) 
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Bijlagen 

Biilaqe 1. Typecontract tussen de Provinciale Visserijcommissie van West
Vlaanderen en de Polderbesturen met ecologische randvoorwaarden bij het 
huren van het visrecht 



Bijlage bij de overeenkomst tot verpachting van het visrech t in poldergebieden: 
Intentieverklaring rond het integraal waterbeheer van polderwateren en het 
recreatieve medegebruik door hengelrecreanten. 

Opgemaakt op 10 januari 1996 in onderl ing overleg tussen huurder en verhuurder. 

·Beide partijen, huurder en verhuurder, zullen zich gezamelijk, binnen het kader van hun 
bevoegdheden, inspannen voor het realiseren van een integraal waterbeheer, waarbij het 
waterkwantiteitsbeheer en het waterkwaliteitsbeheer in overeenstemming is met de 
ecologische en sectoriële gebruiksfuncties van het water. 

De huurder als sectoriële gebruiker "zoetwatervisserij" wenst volgende algemene 
doelstellingen te (laten) realiseren : 

- het dusdanig inrichten van de wateren voor het bevorderen van een behoorlijke en 
evenwichtige visstand (m.b.t . waterkwantiteit, waterkwaliteit en biotoop), 
- het dusdanig onderhouden en beheren van de wateren voor het behouden of ontwikkelen 
van een behoorlijke en evenwichtige vi sstand (m .b.t. waterkwantiteitsbeheer, 
waterkwaliteitsbeheer en biotoopbeheer), 
- zoÏiie dt~gen dat het visrecht kan uitgeoefend worden (m.b.t. hengelgelegenheid ). 
- de aandacht te vragen van andere sectoriële water- en oevergebru ikers \'OOr de 
interacties met het visstandbeheer. 

Concrete visserijbiologische en hengelrecreatieve aandachtspunten bij deze streefdoelen 
ZIJn: 

1. De waterkwaliteit moet voldoende zijn en gewaarborgd blijven. 

- Uitgedrukt in indexwaarden van de Vlaamse Milieumaatschappij wordt gestreefd naar 
een biotische index 7 (goede kwaliteit) en! of een fysico -chernischc Basis Prati-i ndex > 3. 
- De verhuurde wateren worden beschermd tegen waterverontreiniging (voorzorgen bij 
het gebruik van meststoffen, herbiciden en pesticiden, sluiklozingen, spoeling van 
kontainers, plaatsing van overstorten). 
- Volgens het Bermbesluit (Beslu it van de Vlaamse Executieve van '27 juni 1984) is het 
gebruik van biociden op bermen in oeverzones van wateren en de chemische bestrijding 
van water- en oeverplanten verboden. 

2. Ingrepen die het kombergende vermogen van het waterlopenstelsel verminderen 
moeten vermeden worden. Het waterlopenbeheer is gericht op het behoud van 
vegetatierijke paaiplaatsen en refugia voor aquatische organismen. 

- Met betrekking tot komberging, paaiplaatsen en refugia voor watergebonden organismen 
is het onderhouden van particuliere grachten en sloten wenselijk . 
- Voor de reductie van onderhoudskosten aan waterlopen en het voorkomen van 
oevervegetatiebeschadiging is het plaatsen van een veekering langs waterlo pen 
noodzakelijk (minimaal 0 .5 of0 .75 meter bovenop talud waterloop). 



- Voor de reductie van onderhoudskosten aan waterlopen en het voorkomen van 
oevervegetatiebeschadiging is het respecteren van een onbewerkte grondstrook (minimaal 
0.5 meter) bovenop de talud langs waterlopen noodzakelijk. 
- Muskusratverdelging is gezien de schade aan oevers en vegetatie raadzaam. 

3. Een behoorlijk waterpeil dient nagestreefd te worden. 

Beide partijen zullen wederzijdse melding maken van lage waterpeilen teneinde gepaste 
maatregelen te kunnen nemen en wederzijdse medewerking verlenen om interferenties met 
de visstand en het visstandbeheer te voorkomen. 
Specifieke aandacht voor behoorlijke waterpeilen is vereist bij bemalingen, tijdens de 
paaiperiode van vissen en tijdens vorstperiodes . 

Contactpersonen zijn : 

Polder Noordwatering van Yeume de heer Pylyser (ontvanger-griffier, 
tel.058/31.46.53), de heer Simoen (technicus Bos en Groen, te1.051/50 .38.49), de heer 
Deschrevel (Provinciale Visserijcomrnissie, tel.OSI/50.22 .78), de heer DejonghP 
(Provinciale Visserijcomrnissie, te1.058/41.46.48) . 
- Polder Vladslo-Ambacht : de heer Pyra (ontvanger-griffier, tel. OS 1150.14 .0 I) . de heer 
Simoen (technicus Bos en Groen, tei.05 1150 .38.49), de heer Deschrevel (Pro\inciale 
Visserijcomrnissie, te1.051/50.22 .78) . 
- Groote West-Polder : de heer Sinnaeve (ontvanger-griffier, tel.058/3l.46.53 ), de heer 
Simoen (technicus Bos en Groen, tel.051/50.38.49) , de heer De Moerloze (Pro,inciale 
Visserij commissie, tel.059/29.80. 74) . 
- Nieuwe Polder van Blankenberge de heer Demeyere (ontvanger-griffier, 
tel.OS0/31.98.50), de heer Taeke (technicus Bos en Groen, tei.059/23.64 .09), de heer De 
Moerloze (Provinciale Yisserijcomrnissie, tel. 059/29.80.7 4 ). 

4. Het beheer zal gericht worden op het behoud van een maximum aan refugia en 
habitats (paai- en schuilplaatsen) voor vissen. Bij inrichtingswerken wordt aandacht 
besteed aan de implementatie van natuurtechniek en milieubouw in de werken. i.b. 
het ontwikkelen van paaimogelijkheden voor vissen . 

-Bij het reiten en maaien kunnen oeverstroken (taludteen) of bepaalde (oever)zones in de 
waterloop welke de waterafvoer niet belemmeren, gevrijwaard worden . 
-Bij het reiten en maaien wordt de paaiperiode van vissen (april - mei) gevrijwaard . 
-Het reiten en maaien gebeurt confonn het bermbesluit. 

5. De vispopulaties moeten zich kunnen verplaatsen over het gebied. In het 
bijzonder paling moet hindernissen in de waterlopen kunnen overbruggen. 

- Het aanbrengen van vispassages, aalgoten en aalpijpen bij stuwen en pompgemalen is 
aangewezen. Bij voorkeur worden migratiemogelijkheden voor alle vissoorten ingebouwd 
bij rnigratieknelpunten. 
- Duikers, drempels, verbindingsbuizen en brugfundamenten worden voldoende diep 
geplaatst opdat vismigratie ten allen tijde mogelijk zou blijven . 



6. Intensief recreatief medegebruik is niet gewenst op poldenvateren. De paaitijd 
van vissen (16 april tot en met 31 mei) is een gesloten periode voor hengelaars. Het is 
aangewezen tijdens deze periode alle waterrecreatie te vermijden. 

-Intensieve massa-evenementen 'ian recreatief medegebruik zijn uitdrukkelijk verboden. 
-Op polderwaterlopen is intensieve boot- en kajakrecreatie niet wenselijk . 
- Extensieve hengelrecreatie wordt gereguleerd door het ontwikkelen van gezoneerde 
hengelfaciliteiten (hengelplaatsen en parkeerplaatsen) . 



Biilage 2. Structureel waardevolle watertopen in West-Vlaanderen (Nagels et 
al., 1992, 1993, 1994a en b) 

I. IJzerbekken 

l.a. Deelbekken Grensscheidende Heidebeek 

HEIDEBEEK: heeft een natuurlijk verloop over nagenoeg de hele lengte; het gedeelte tussen de 

Mannaartbeek en de Montefoultbeek meandert nog sterk en is structureel heel waardevol. Ter 

hoogte van de Steenvoordsebeek ligt ook nog een waardevol stuk (ten UW van Watou , gedeel
telijk de Belgisch-Franse grens uitmakend) . 

I.b. Deelbekken Poperingevaart 

POPERINGEVAART: de bovenloop en de volledige benedenloop (vanaf de monding van de Hol

lebeek) behoren tot de structureel 'betere' waterlopen . Op de bovenloop, tussen de monding van 

de Westoutersebeek en 'Herberg In 't Rood Kruis' bevindt zich nog een waardevol traject. Dit tra

ject is gelegen op de Vleterbeek. 

HOLLEBEEK: op de beneden- en middenloop komen nog matig tot goed ontwikkelde structuur

kenmerken voor. 

ROBAARTBEEK: het gedeelte stroomopwaarts van de weg Poperinge-Eiverdinge en het gedeelte 

vanaf de monding van de Hazebeek tot het verlaten van het grondgebied van Reningelst hebben 

matig tot goed ontwikkelde struktuurkenmerken . 

WESTOUTERBEEK (en WINTERBEEK) : bijna de volledige beek is heel waardevol. 

l.c. Zijlopen van de IJzer van Franse grens tot monding Kanaal leper-IJzer 

IEPKENBEEK, NEERLOOPBEEK, GATEBEEK, KALLEBEEK-FRAI\ISE WINKELHOEKBEEK: al 

deze zijbeekjes hebben een recht verloop, een hoog verval (± 1 %) en V-vormige dalen . 

HARINGSE BEEK: deze beek beschikt op haar middenloop nog over matige struktuurkenmerken. 

KEMMELBEEK: de bovenlopen , die ontspringen aan de getuigenheuvels (Vidaigneberg , Rode

berg , Scherpen berg , Kemmelberg , ... ) bezitten een matige tot waardevolle structuur (FRANSE 

BEEK, HELLEGATBEEK) tot zeer waardevolle structuur (SULFERBERGBEEK, 

BRANDERSBEEK) . De GROTE BEEK bezit vanaf iets stroomopwaarts van de monding van de 

Vuile Beek tot aan de monding van de Korte Beek nog een waardevolle structuur, evenals de 

benedenloop van de VUILE BEEK zelf. De benedenloop van de WANEBEEK en de 

KEMMELBEEK bezitten nog een matige structuurkwaliteit 

l.d. Deelbekken van de leperlee 

HARINGSE BEEK: deze beek bezit een matige structuurkwaliteit 

WIJTSCHAA TSE BEEK: de structuurkenmerken van deze beek zijn zeer waardevol in haar bron

gebied en haar bovenloop, en blijven matig tot voorbij Voormezele . 



I.e. Deelbekken van de St.-Jansbeek (Steenbeek. Martjevaart) 

KORVERSBEEK: bevat nog een waardevol gedeelte dat gelegen is op de grens tussen Lange

mark en Houthulst Stroomopwaarts hiervan bevindt zich nog een matig waardevol gedeelte dat in 

en langs het militair domein van Houthulst loopt. Op de benedenloop bevindt zich nog een matig 

waardevol gedeelte tussen de gehuchten Draaibank en Zevekoten . 

BROENBEEK: hier bevindt zich een matig waardevol stuk vanaf weg Langemark-Klerken tot een 

stuk voorbij de grens Staden-Poelkapelle. Ook de bovenloop van de Moerasbeek en de midden

en benedenloop van de Watervlietbeek hebben een matige structuur. 

STEENBEEK: deze beek bezit vanaf monding tot aan de monding van de Hanebeek een matige 

structuurkwaliteit Opwaarts de monding van de Hanebeek tot de weg leper-Zonnebeke is deze 
structuurkwaliteit waardevol. 

LEKKERBOTERBEEK: op de benedenloop (vanaf de uitmonding van de Stroombeek tot de mon

ding in de Steenbeek) en de middenloop (gedeelte net ten zuiden van de gemeente Poelkapelle) 
bevinden zich nog waardevolle structuurkenmerken . 

l.f. Zijlopen van de IJzer tussen het Kanaal leper-IJzer en de Handzamevaart 

STEENBEEK: is nog structureel waardevol over een strook van ± 300 m, stroomopwaarts van de 

dorpskern van Jonkershove. 

l.g. Deelbekken van de Handzamevaart 

KREKELBEEK: in de bovenlopen bevinden zich nog enkele trajecten met een matige (KOEBEEK, 

benedenloop RINGAARTBEEK, midden- en benedenloop KWAKKELBEEK), waardevolle en zeer 

waardevolle (SPANJAARDSBEEK tussen monding Koebeek en ongeveer het centrum van Korte

mark, PALEPUTBEEK tussen monding van Abelebeek en monding in de Spanjaardsbeek) struc

tuurkwaliteit 

GRIJSPERREBEEK (GRIJSPAARDBEEK) : de volledige loop heeft (matige of) structureel waar

devolle kenmerken , inclusief de PRINNEBEEK en de benedenloop van de MOTEBEEK. 

KASTEELBEEK: in de bovenloop mondt de structureel matig waardevolle MEERLAANBEEK uit . 

Ook de bovenloop van de DRIEBEEK en de MAAGDEVELDBEEK hebben een matige structuur

kwaliteit. Dezelfde quotering krijgt de bovenloop van de WATERHOENSBEEK en (een gedeelte) 

van de bovenloop van de STROOIHOEKBEEK. 

HANDZAMEVAART: zijbeken (of gedeeltes ervan) op de bovenloop van de Handzamevaart krij

gen ook een matige structuurkwaliteit toegeschreven . Het betreft de BOVENKERKSE BEEK, de 

KOLVEBEEK en de BOVENKERKSE MOLENBEEK. Op de Handzamevaart zelf komt nog een 

structureel zeer waardevol stuk voor (van ± 4 km) tussen de monding van de Waterhoensbeek en 

de Barisdambrug in Zarren . 

l.h. Deelbekken van de Zarrenbeek 

ZARRENBEEK: hier bevindt zich nog een zeer waardevol stuk tussen de monding van de Breu

kelstraatbeek en de monding van een naamloze beek ter hoogte van het gehucht Luikhoek 

(gemeente Zarren) . Ook op een aantal zijbeken uit de bovenloop van de Zarrenbeek zijn nog en

kele trajecten terug te vinden met een matige structuurkwaliteit, nl. op de SPANJAARDBEEK, de 



KRUISBEEK, de LUIKBEEK en de VUILEPANBEEK Daarnaast heeft ook nog de 
BREUKELSTRAA TB EEK een matige structuurkwaliteit 

l.i . Natuurlijke waterlopen die uitmonden in kunstmatige afwateringssystemen 

ST.-MACHUITSBEEK: vertoont nog een matige structuurkwaliteit vanaf de monding van de lep
kenbeek tot even voorbij de monding van de Bloedbeek. 

MOLENBEEK: de bovenloop van de Vladslovaart vertoont net als de bovenloop van de 
KAMARDEBEEK nog een enigszins bochtig verloop. 

l.j. De IJzer 

Vanaf de Franse grens tot in Roesbrugge heeft de IJzer nog waardevolle structuurkenmerken en is 

de relatie met het valleigebied nog intact. Ook in de havengeul te Nieuwpoort bevindt zich nog 

een waardevol traject vanaf de Kreek van Lombardsijde tot aan de haven van het militair domein . 

l.k. Waterlopen in Poldergebieden 

In het poldergebied wordt de structuurkwaliteit beoordeeld volgens andere criteria dan bij de na

tuurlijke waterlopen . Er wordt gekeken naar het al dan niet gefixeerd zijn van de oevers, de vari

abiliteit van de breedte , de helling van de oevers en de aan- of afwezigheid van een riet- en bie

zenzone. 

Het grootste deel van de polderwaterlopen wordt als structureel waardevol beschouwd , ondermeer 

door het ontbreken van oeverversteviging op de meeste waterlopen. De volgende waterlopen 

worden geklasseerd als structureel zeer waardevol : GROTE BEVERDIJK (vanaf de Busbrug te Lo 

tot waar de vaart parallel loopt met de weg ; vanaf de Goudenhoek (Enclave van Lampernisse) tot 

aan de monding van de Oostkerkevaart in Oostkerke) , VLAVAART (vanaf ± 500 m vóór de mon

ding van het Oude A-geleed tot de monding van de Oude Beek); OUDE A-GELEED (laatste 600 

m voor de monding in de Vlavaart); DUIKERVAART (ten noordoosten van Nieuwkapelle); 

KROMME GRACHT (vanaf de kruising met Oerense beek tot aan de Lovaart) ; LANGGELEED (ter 

hoogte van de Parlementsgracht); ZIJDELINGSGELEED (vanaf het binnenkomen in de polder

vlakte tot even voorbij de monding Vladslohofbeek) ; VLAOSLOVAART (vanaf iets ten zuiden van 

de weg Mannekensvere-Spermal ie tot aan de weg Schore-Schoorbakkebrug). 

11. Polders 

ll .a. Polderwaterlopen 

Met uitzondering van de grote kanalen (kanaal Plassendale-Nieuwpoort , kanaal Gent-Oostende, 

Boudewijnkanaal) hebben de meeste polderwaterlopen nog een matige tot waardevolle structuur

kwaliteit. Op de volgende polderwaterlopen vindt men nog structureel zeer waardevolle kenmer

ken terug : OUDE STRAATKREEK (Oostende), NIEUWE WATERGANG/ DIEVEGATKREEK 

(vanaf de samenloop met de Zeedijkader tot de Nederlandse grens, ter hoogte van de Gouverne

mentsweide) , HOEKEVAART (ter hoogte van de monding van de Vuile Vaart , op de grens Knok

ke-Heist - Damme) , VUILE VAARTNERLOREN KOST (ter hoogte van de Graveningepolder te 

Knokke-Heist) , ZUID OVER DE LIEVE (vanaf de weg Hoeke-Lapscheure tot aan de monding in 



het Lapscheuregat} , ZEVENGEMETEN (te Lapscheure) en een naamloos kreekrestant te Damme 
(ten zuiden van de Lieve) . 

De Historische Polders van Oostende omvatten nog enkele waardevolle kreekrestanten , o.a. de 
Grote en de Kleine Keignaart , de Zoutekreek en de Sluiskreek. 

ll.b. Natuurlijke waterlopen 

JABBEEKSE BEEK: ter hoogte van het bos ten westen van Snellegem bevindt zich nog een 

structureel waardevol traject . Meer stroomopwaarts, in het bos op het militair domein van Zedei

gem komt ook nog een traject voor met een matige structuurkwaliteit. 

MOUWBEEK: deze beek vertoont nog matige tot waardevolle structuurkenmerken vanaf het punt 

waar ze het Park van Wijnendale verlaat tot ongeveer ter hoogte van het gehucht Hollevoorde 
(gemeente Veldegem) . 

PLAA TSEBEEKISCHEEBEEK: vanaf het park bij Aartrijke tot bijna in het centrum van Zedelgem 

vertoont deze beek nog matige tot waardevolle structuurkenmerken . 

WATERMOLENBEEK: ter hoogte van het bos van de abdij van Zevekerke vertoont deze beek 
nog matige tot waardevolle structuurkenmerken . 

VELDBEEK: in het laatste gedeelte vóór de monding van de Langendijkbeek, in de gemeente 

Veldegem , vertoont de Veldbeek nog waardevolle structuurkenmerken . Verderop, als de Veldbeek 

overgaat in de KERKEBEEK, blijft de structuurkwaliteit nog matig tot waardevol tot aan de Klok

hofstede (gemeente Loppem) . 

111. Leiebekken 

lll.a. Leie tot monding Heulebeek 

DOUVEBEEK: ter hoogte van Loker en op de grens tussen de gemeentes Mesen en Waasten 

heeft de beek nog een matige structuurkwaliteit. Ook een naamloze beek (die ontspringt op de 

zuidflank van de Rode berg), de HELLEBEEK (het gedeelte net stroomopwaarts van de monding 

in de Lindebeek) , de bovenloop van een naamloze beek die ontspringt op de zuidflank van de 

Kernmeiberg en de benedenloop van de STUIVERBEEK worden zo geklasseerd . De 

PALINGBEEKILAUWSEBEEK vertoont, vanaf de monding van de Paalbeek tot de monding in de 

Leie, nog waardevolle tot zeer waardevolle structuurkenmerken . In de bovenloop van de 

REUTELBEEK (gemeente Geluveld) , de POL YGONEBEEK en de beek op de grens tussen Zon

nebeke en Beselare worden ook nog matige structuurkenmerken teruggevonden . 

lll.b. Deelbekken van de Heulebeek. Leie tussen Heulebeek en Mandel 

HEULEBEEK: gedeeltes met waardevolle kenmerken zijn nog terug te vinden in de gemeente 

Heule, tussen de Rumbeeksmotehoeve en de rand van bebouwde zone te Gullegem. 

VAARNEWIJKBEEK: er is nog een matig waardevol traject op de grens Harelbeke/Kuurne 

KORTRIJKBEEK: op de grens tussen Kortrijk en Zwevegem komt nog een matig waardevol traject 

voor. Ook de bovenloop van de OOIEVAARSNESTBEEK en een stukje op de benedenloop van 

de KWADEMEERSBEEK worden zo geklasseerd . 



lll.c. Deelbekken van de Gaverbeek 

MAALBEEK: op de bovenloop van deze beek, op de grens tussen Anzegem en Waregem . bevindt 

zich nog een stuk dat structureel waardevol is. Ook in de bovenlopen , nl. de KROMMEBEEK en 

de WATERMOLENBEEK (grens Anzegem en Wortegem-Petegem) zijn nog trajecten met een 
matige tot waardevolle structuurkwaliteit 

MANDEL: in de bovenloop vindt men nog trajecten terug met matige structuurkenmerken in Zon

nebeke (ter hoogte van het gehucht De Kazakken tot aan de gemeentegrens met Oostnieuwkerke) 

en Oostnieuwkerke (ter hoogte van de monding van de Bombebeek) . Op de 

ROESELAARSEBEEK, op de grens tussen Roeselare en Moorslede, is ook nog een traject met 

matige structuurkwaliteit terug te vinden . Matig waardevolle stukken worden ook nog teruggevon

den in de weiden tussen de opritten naar de A 17-snelweg, in lngelmunster (rond de monding van 

de Lendeleedsebeek) en voor de monding van de Devebeek. Op de DEVEBEEK zelf vinden we 

een matige structuurkwaliteit terug in de benedenloop, terwijl in de bovenloop nog enkele waarde

volle stukken voorkomen (tussen de samenvloeiing van de Zwartegatbeek en Bremersbeek en de 

monding van de Veldbeek (gemeente Pittem) en tussen de monding van de Kriekebeek en de 

Schellebeek (gemeente Meulebeke)) . Ook de SCHELLEBEEK heeft in haar benedenloop een 

matige structuurkwaliteit, net als de volledige VELDBEEK. 

lll .d. Deelbekken van de benedenloop van de Leie 

KROMMENDIJKBEEK: vanaf de samenvloeiing met de Marialoopbeek tot aan de Peperlaarbrug 

(gemeente Dentergem) is de structuur nog waardevol. Stroomopwaarts van dit traject heeft de 

Krommendijkbeek, samen met de MARIALOOPBEEK (benedenloop) een matige structuurkwali

teit 

IV. Scheldebekken 

GROTE SPIEREBEEK: deze beek vertoont nog matige structuurkwaliteiten op de grens tussen 

Kortrijk en Spiere-Helkijn . In de KLEINE SPIEREBEEK is ook nog een matig waardevol traject te 

vinden tussen de monding van de Beerbosbeek en de grens van Zwevegem met Spiere-Helkijn . 

VERBRANDHOFBEEK: deze beek vertoont nog een waardevol traject vanaf de grens Zwevegem

Avelgem tot de monding in de Scheebeek (gemeente Avelgem). 

PACHTBEEK de benedenloop van deze beek vertoont , tussen de monding van de Gauwelbeek 

en de uitmonding in de Avelgembeek een matige structuurkwaliteit 



V. Bekken van de Gentse kanalen (deel West-Vlaanderen) 

In het deelbekken op West-Vlaams grondgebied bezit de RIVIERBEEK en de 
HER TSBERGEBEEK nog goede tot zeer goede structuurkerunerken en zijn omwille van het 
meanderend verloop en de relatief onaangetaste vallei zeer waardevol. Verbetering van de 
waterkwaliteit is noodzakelijk. 

De W ANTEBEEK heeft ter hoogte van de provinciegrens nog een waardevolle structuur. 



Bijlage 3. Overzicht van de hengelfaciliteiten 

Op de Blankenbergse vaart worden er hengelplaatsen voorzien of voorgesteld op volgende plaat

sen : eerste 100 m vanaf het kanaal Gent-Oostende, ter hoogte van Meetkerke, aan de bruggen op 

de vaart, ter hoogte van campings (Uitkerke) voor toeristen-hengelaars. 

Op de Noord-Ede worden er hengelplaatsen voorgesteld aan de monding in de Blankenbergse 

vaart (laatste 500 m van de Noord-Ede} , ter hoogte van de kruising tussen weg Brugge-Oostende 

(N9) en de verbindingsweg Houtave-Nieuwmunster, en op het laatste stuk van de Stalhilleschei

ding (zijwater Noord-Ede ter hoogte van de Vijfwegen) . Er werd een hengelzone aangelegd tussen 

de Noord-Ede en de nieuwe insteekweg (ter hoogte van de Watergangstraat) . Ter hoogte van de 

Strooienhaan bevindt zich een goed bereikbare zone die ontwikkeld en ingericht kan worden als 

hengelzone. Ook ter hoogte van de verbindingsweg langs de Noord-Ede naar de Blankenbergse 

vaart werd een hengelzone met randfaciliteiten aangelegd . 

Voor het Noordgeleed is er een voorstel voor de aanleg van een kleine hengelplaats langs het 

fietspad Plassendale-Blauwe Sluis (gemeente Bredene) . Voor het Groot Geleed kunnen faciliteiten 

voorzien worden nabij ruilverkaveling de Zande . 

In de lijn van de geplande ontwikkelingsvisie voor de Kernmeibeek (Germonpré et al., 1993) wor

den de volgende voorzieningen gepland : in zone 1 (vogelrichtlijngebied) worden stroomopwaarts 

van de baan tussen Noordschote en Reninge faciliteiten voorgesteld voor hengelaars. In zone 2 

(vogelrichtlijngebied tot bebouwde kom van Zuidschote) kunnen faciliteiten voorzien worden ter 

hoogte van Bernardsplasbrug . 

Op volgende waterlopen in het poldergebied Noordwatering van Veurne zijn er potentieel hengel

zones aanwezig: de Steengracht te Steenkerke (langs beide zijden van het Lokanaal), de Kromme 

Gracht te Eggewaartskapelle , de Proostdijkvaart te Veurne en te Booitshoeke , de Koolhofvaart (en 

de Koolhofput) te Nieuwpoort , de Venepevaart te Booitshoeke, De Slopgatvaart te Lo , de Sint

Machuitsbeek te Lo, de Zaadgracht, de Molenvaart en de Oostkerkevaart te Lampernisse en te 

Oostkerke, de Grote Beverdijk te Oudekapelle en te Nieuwkapelle, de Duikervaart te Oudekapelle. 

de Kleine Beverdijk te Schoorbakke, het Langelis te Wulpen , de Dode IJzer te Roesbrugge

Haringe en de Noordvaart te Sint-Joris-Nieuwpoort . 

De bereikbaarheid van de Steengracht (binnen de ru ilverkaveling Eggewaartskapelle) stelt geen 

probleem, omdat deze gracht overal gelegen is langs openbare weg . De aanleg van een parkeer

plaats en de herstelling van het brugje over de Steengracht wordt voorgesteld ter hoogte van de 

Sporkinhoeve. De Kromme Gracht loopt slechts over een lengte van 300 m langs openbare weg . 

Voor de rest is hij enkel toegankelijk aan kruispunten met wegen Volgende inrichtingswerken 

worden voorgesteld : een parkeerplaats ter hoogte van de kruisingen Lavaart-Krommegracht en 

Minnaerstraat-Krommegracht , aanleg van een parkeerplaats en een brugje over Kromme Gracht 

ter hoogte van de kruising Roesdammestraat-Krommegracht (WVT, 1989). 

Over de polderwaterlopen binnen het Landinrichtingsproject De Westhoek wordt het volgende 

gezegd. Enkel de zones die gelegen zijn langs openbare wegen , onderhoudspaden en ontslui

tingswegen komen onmiddellijk in aanmerking voor eventuele faciliteiten op de volgende wateren : 

de Bergenvaart, de Steengracht, de Kromme Gracht , de Leerzevaart, de Slopgatvaart , de Grote 

Beverdijkvaart , de Duikervaart , de Proostdijkvaart, de Bommelarevaart, de Kleine Beverdijkvaaart 

en de Koolhofvaart . 



Bijlage 4. Kaarten 

Kaart 1: 

Kaart 2: 

Kaart 3: 

Kaart 4: 

Algemeen overzicht hengelsituatie in West-Vlaanderen . Aanduiding van groene ge

westplancategorieën en wettelijk erkende groene gebieden (naar Godderis, W ., 

1991). De cijfers op de kaart , die verwijzen naar de naam van de waterloop, zijn terug 
te vinden in Tabel 1, Tabel 3a of Tabel 3b. 

Overzicht van de soortspecifieke bevissing voor snoek, snoekbaars en karper. 

Overzicht van de palingvisserij . 

Categorie-indeling van de West-Vlaamse waterlopen . 



WEST- VLAANDEREN 

Waterlopen 
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= bevaarbare waterlopen 
-- waterlop en 1 kat 

~~a t erlopen 2 kaf 

· aterlopen 3 ka t 

kaart 1: 

Algemeen overzicht hengelsitualle In West-Vlaanderen. 
Aandulding van groene gewestplancategorleên (met name natuur- en bosgebieden) en wettelijk erkende 
groene gebieden. 
Aandulding waterlopen met Interessante structuurkwalltelten. 

: water1oop waarop gehengeld wordt (algemeen); 

: natuur- of bosgebied op gewestplan; 

c::::J : gebied met weHelijke erkenning; 

/lil 1 : ecologisch gebled op gewestplan; 

'::: .. , : structureel waardevolle waterlopen (volgens Nagels et al . . zie tekst) 
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WEST- VLAANDEREN 

Wafer/open 
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Kaart 2: 
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Overzicht van soortspecifieke bevissing van snoek, snoekbaars en karper in West-Vlaanderen 

: snoekbevissing; 

: snoekbaarsbevissing; 

: karperbevissing; 

//I : combinatie bevissing van twee soorten; 

: bevissing van snoek, snoekbaars en karper. 
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VEST-VLA t ANDEREN 

a terlopen 

Overzicht van palingvisserij In W ~-- est-VIaand 
: algemene , eren. 

palingbevissin . g. meestal 
· bevissing met peur. 

met kruisnet: ' 

: bevissing met fuik; 

: stroperij. 
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WEST- VLAANDEREN 

vater/open 

Kaart 4: 

Indeling van de Wast-Vlaamse waterlopen In de varschillande catagorleln. 

categorie 1 a: hengelsport; 

cateaorie 1 b: beheersgerichte bevissing en vliegvisserij Is toegelaten; 

-= categorie 2a: intensieve bevissing en grotere wetstrijden zijn toegelaten; 

categorie 2b: extensieve bevissing is aangewezen, enkel kleinere wetstrijden 
zijn toegelaten; 

categorie 3: geen specifieke randvOOIWaarden voorzien. 
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