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Samenvatting 
 
In augustus, oktober en november 2013 is in opdracht van het Agentschap voor Na-
tuur en Bos een onderzoek uitgevoerd naar het visbestand in het kanaal Brussel- 
Schelde, Briegden – Neerharen, Schipdonkkanaal, Plassendale – Nieuwpoort en 
Nieuwpoort – Duinkerke middels een elektro- (aggregaat), kuilvisserij en zegenvisse-
rij, om zo de lacunes in de kennis over de vissoortensamenstelling en de totale visbi-
omassa in het kanaal op te heffen.  
De visbiomassa in het zeekanaal Brussel-Schelde wordt geschat op 107 kg/ha en 
14.238 stuks/ha. De visbiomassa in het stuwvak Brussel-Zemst (164 kg/ha) is bijna 
drie keer hoger dan die in het stuwvak Zemst-Wintam (54 kg/ha). Er zijn 17 vissoor-
ten aangetroffen. Op basis van gewicht wordt het visbestand in het kanaal gedomi-
neerd door brasem (32%), blankvoorn (24%) en paling (18%). Het viswater van het 
zeekanaal Brussel-Schelde is niet eenduidig te typeren, het watertype dat de situatie 
het meest benaderd is het blankvoorn-brasem viswatertype. 
De visbiomassa in het kanaal Briegden-Neerharen wordt geschat op 4,9 kg/ha en 
188 stuks/ha. Er zijn slechts zes verschillende vissoorten aangetroffen. Op basis van 
gewicht wordt het visbestand in dit kanaal gedomineerd door paling (82%), baars 
(16%) en blankvoorn (2%). Er is één exoot aangetroffen, namelijk marmergrondel 
Het kanaal Briegden-Neerharen is een klein en geïsoleerd viswater. Het visbestand 
is beperkt in omvang en soortenrijkdom. Het kanaal heeft de meeste kenmerken van 
een baars-blankvoorn viswatertype.  
De visbiomassa in het Schipdonkkanaal wordt geschat op 21 kg/ha en 3602 
stuks/ha. De visbiomassa in de stuwpanden Deinze-Zomergem, Zomergem-
Balgerhoeke en Balgerhoeke-Zeebrugge is respectievelijk 20, 63 en 3,8 kg/ha en 
3577, 10570, 394 stuks/ha. Op basis van gewicht wordt het visbestand in het kanaal 
gedomineerd door blankvoorn (52%), paling (22%) en baars (7%). Het viswater van 
het Schipdonkkanaal is vrij eenduidig te typeren als het snoek-blankvoorn viswater-
type. Opvallend was de vangst van een rivierprik. De soort is dit jaar voor het eerst 
aangetroffen in het Schipdonkkanaal.  
De visbiomassa in het kanaal Plassendale-Nieuwpoort wordt geschat op 86,5 kg/ha 
en 2050 stuks/ha. Het verschil in visbiomassa in de zwaaikommen (71 kg/ha) en 
rechte stukken (87 kg/ha) is niet erg groot. Op het gehele kanaal zijn 17 vissoorten 
aangetroffen. Op basis van gewicht wordt het visbestand gedomineerd door blank-
voorn (63%), rietvoorn (17%) en baars (12%). Het viswater van het kanaal Plassen-
dale – Nieuwpoort is vrij eenduidig te typeren als het brasem-snoekbaars type. 
De visbiomassa in het kanaal Nieuwpoort-Duinkerke wordt geschat op 66 kg/ha en 
6733 stuks/ha. De visbiomassa in de stuwpanden Nieuwpoort-Veurne en Veurne-
Duinkerke is respectievelijk en 85 en 41 kg/ha. Op het gehele kanaal zijn 14 vissoor-
ten aangetroffen. Op basis van gewicht wordt het visbestand gedomineerd door 
blankvoorn (57%), brasem (17%) en rietvoorn (13%). Het viswater van het kanaal 
Nieuwpoort-Duinkerke is niet eenduidig te typeren. Het watertype dat de situatie het 
meest benaderd is het blankvoorn-brasem viswatertype. 
Voor de ontwikkeling van een meer evenwichtige en soortenrijkere visstand verdient 
het aanbeveling om het areaal paai en opgroeigebieden in de kanalen te vergroten. 
Indien er mogelijkheden zijn om het kanaal te verbinden met het achterliggende wa-
tersysteem (beek, polder, vaart), biedt dit goede mogelijkheden voor het vergroten 
van deze paai- en opgroeigebieden.  
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1 Inleiding 

1.1 Algemeen 

In het Vlaamse Gewest bevinden zich een aantal grote lijnvormige waterlopen, zoals 
kanalen en grotere rivieren die erg belangrijk zijn voor de openbare visserij. Voor de 
meeste van deze wateren zijn bovendien hengelvangstregistraties beschikbaar. Het 
Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) is verantwoordelijk voor het visstandbeheer in 
deze wateren. Een lacune in de kennis van de visstand in dergelijke wateren is het 
ontbreken van cijfers over de totale visbiomassa. In het kader van het visstandbeheer 
is het daarom gewenst om door middel van onderzoek een beter inzicht te krijgen in 
de visstand in deze wateren. Op basis hiervan kunnen vervolgens streefbeelden en 
prioriteiten opgesteld worden en kunnen aanbevelingen worden gedaan naar het te 
voeren visstandbeheer, onder meer met betrekking tot het beheer, de inrichting en 
het uitzettingsbeleid op deze wateren. 
Het Agentschap voor Natuur en Bos heeft VisAdvies BV en Visserij Service Neder-
land gevraagd een onderzoek uit te voeren naar het visbestand in de kanalen  Brus-
sel-Schelde, Briegden-Neerharen, Schipdonkkanaal, Plassendale-Nieuwpoort en 
Nieuwpoort-Duinkerke.  

1.2 Doelstelling 

Door middel van een visstandonderzoek wordt getracht een beter inzicht te krijgen in 
de omvang, trends en evolutie van het visbestand in de betreffende wateren. Op ba-
sis hiervan kunnen streefbeelden en prioriteiten opgesteld worden en kunnen aanbe-
velingen gedaan worden naar het te voeren visstandbeheer, onder meer met betrek-
king tot het beheer, de inrichting en het uitzettingsbeleid op deze wateren. 
 
a)  Schatting maken van de vissoortensamenstelling en van de visbiomassa. 
b)  Bepaling van het huidige viswatertype op basis van de aanwezige visstand.  
c)  Bepaling van het viswatertype waarnaar gestreefd kan worden in de toekomst 

mits het nemen van gerichte maatregelen.  
d) Aanbevelingen naar het beheer, de inrichting en de visuitzettingen. 

1.3 Leeswijzer 

Na deze inleiding volgt het hoofdstuk materialen en methoden waarin het onder-
zoeksgebied, gebruikte technieken en de methode van visserijen zijn beschreven. De 
resultaten bestaan uit vijf aparte hoofdstukken, in ieder hoofdstuk wordt de visstand 
van een kanaal beschreven. Na de resultaten volgen de discussie, conclusie en aan-
bevelingen.  



 

 

©  VisAdvies BV 
                                                                      

 

8 

2 Materiaal en methode 

2.1 Onderzoeksgebied 

Het perceel omvat vijf verschillende kanalen (figuur 2.1). De lengte van de kanalen 
varieert van 5 tot 55 km en de oppervlakte varieert van 27,2 tot 187,6 ha (tabel 2.1). 
De visstandbemonsteringen van de kanalen zijn uitgevoerd aan de hand van een 
elektrovisserij (aggregaat) in combinatie met een zegen- en kuilvisserij.  
 

 

 

2.2 Strategie en methode 

De bemonstering is uitgevoerd volgens de bevist oppervlak methode (BOM), zoals 
die wordt beschreven in het STOWA handboek visstandbemonstering (Klinge et. al,. 
2003) en het handboek Hydrobiologie (Bijkerk, 2010). Bij deze methode wordt een, 
van te voren vastgesteld, wateroppervlak op gestandaardiseerde wijze bevist met 
een vangtuig waarvan het vangstrendement bekend is. Uit de vangsten en de beviste 
oppervlaktes wordt met behulp van de rendementen de omvang en samenstelling 
van de visstand berekend. 

 

figuur 2.1 Ligging van de wateren van perceel 1. 

tabel 2.1 Overzicht van de viswateren van perceel 1 

Nr. Viswater Provincie Opp. 
(ha) 

Lengte 
(km) 

Aantal 
Stuw- 

panden 

1 Zeekanaal Brussel-Schelde Antwerpen/      
Vlaams Brabant 187,6 27 2 

2 Kanaal Briegden-Neerharen Limburg 27,2 4,75 1 

3 Schipdonkkanaal Oost-Vlaanderen en 
West- Vlaanderen 

170,2 55,1 3 

4 
Kanaal Plassendale-Nieuwpoort 
/Kanaal Nieuwpoort- Duinkerke West-Vlaanderen 76,8 40,1 1/2 
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Voor een betrouwbare schatting van de visstand is het van belang dat er een gede-
gen inzicht is in de vissoortsamenstelling en de populatieopbouw van de verschillen-
de vissoorten. De oeverzones van de te bemonsteren locaties zijn allen met behulp 
van elektrovisserij bevist. De visstand in open wateren is met behulp van kuil- en ze-
genvisserij in beeld gebracht. Met de kuil- en zegenvisserij kan naast een kwalitatie-
ve ook een kwantitatieve bepaling van de visdichtheid en visbiomassa worden uitge-
voerd. Door inzet van beide typen visserijen wordt beoogd een correct beeld te krij-
gen van de vissoortsamenstelling en populatieopbouw op de onderzoekslocaties. Er 
werd verwacht spiegelkarpers aan te treffen in de wateren. Er is daarom tijdens het 
onderzoek speciale aandacht besteed aan de aanwezigheid van deze vissoort. Wan-
neer de vissen gevangen zouden worden, werden van beide lichaamszijden foto’ s 
genomen.  

2.3 Vistuigen 

2.3.1 Elektrovisserij 

De oeverzone is bemonsterd door 
middel van een 5 kW elektrovisaggre-
gaat (figuur 2.2). Er zijn overdag tra-
jecten van minimaal 250 meter afge-
vist vanuit een boot door twee perso-
nen. Het rendement van het elektrovi-
saggregaat in lijnvormige wateren met 
een breedte van 20 tot 100 m breed is 
volgens het STOWA-Handboek voor 
de oeverzone vastgesteld op 30% voor 
snoek en 20% voor de overige vissoor-
ten (Klinge et. al, 2003).  
 

2.3.2 Zegen 

In lijnvormige wateren met een breed-
te van meer dan 20 m wordt 7,5% van 
de oeverlengte bemonsterd met het 
elektrovisaggregaat. In het open water 
wordt de zegen ingezet, waarbij mini-
maal 7,5% van de oppervlakte wordt 
bevist. De zegen is tevens goed in-
zetbaar voor het bemonsteren van 
zwaaikommen en kanaalverbredin-
gen. De zegen is met behulp van twee 
boten en minimaal twee man in een 
cirkel uitgevaren (rondvissen, zie fi-
guur 2.3). Om te allen tijde aan het 
benodigd bevist oppervlak per zegen-

trek te komen is de zegen na het uitvaren middels een lange lijn naar de boten toege-
trokken. Op deze wijze vissen leidt tot een groter bevist oppervlak, dan wanneer de 
zegen enkel in een cirkel wordt uitgevaren.  

figuur 2.2 Inzet van het elektrovisaggregaat. 

 

figuur 2.3 Het uitvaren van de zegen met behulp van de 

boot. 
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2.3.3 Kuil 

Voor de kuilvisserij is gebruik gemaakt van een stort- en wonderkuil met een vissen-
de breedte van respectievelijk 10 en 8 meter met rolpees en een gestrekte maaswijd-
te van 12 mm. De visserij is in het donker uitgevoerd tussen 21:00 en 04:00 uur door 
drie personen. De kuil werd tussen twee boten (50 pk per boot) voortgesleept met 
een snelheid van 4-5 km/uur. De beoogde lengte van elke trek was 1000 m lengte 
bevist (1 of 0,8 ha). De exacte lengte, ten behoeve van de schatting van de visdicht-
heid/visbiomassa, is bepaald aan de hand van GPS data. Bij de stortkuil is het ren-
dement 80% voor vis tot en met 25 cm en 60% voor vis > 25 cm. Bij de wonderkuil is 
het rendement van 80% voor vis tot en met 25 cm, 60% voor vis > 25 tot 39 cm en 
20% voor alle vissen ≥ 40 cm.  

2.3.4 Sonarbemonstering 

2.3.5 Techniek 
Met behulp van sonarapparatuur wordt de visdichtheid (n/1000 m3 en n/hectare) van 
alle pelagische vissen bepaald in waterarealen, die dieper zijn dan 5m. Voor de be-
rekening van dichtheid per volume eenheid naar dichtheid per hectare wordt uitge-
gaan van de gemiddelde diepte over het desbetreffende traject. Verder geeft de me-
thode inzicht in de verdeling over de verschillende lengteklassen (Kemper en Raat, 
1997). Aan de hand van dit laatste kan ook een schatting worden gemaakt van de bi-
omassa in het proefgebied (kg/ha). Van elke vis, waarvan de lengte is bepaald met 
de sonar, wordt dan het gewicht berekend aan de hand van een algemene leng-
te/gewichtrelatie voor vis.  
 

Gewicht = 0,000003437 x (10 x Lengte) 3.135 
 
Van al deze gewichten wordt het gemiddelde bepaald. De biomassa wordt uiteindelijk 
berekend door het gemiddelde gewicht te vermenigvuldigen met het aantal vissen 
dat per hectare is aangetroffen. Om inzicht te krijgen in de vissoortsamenstelling is 
een kwalitatieve visserij uitgevoerd, die representatief is voor het totale onderzoeks-
gebied.  
Om een schatting te maken van de omvang van de visstand is een "mobile-survey" 
uitgevoerd. De geluidsbron (transducer) is dusdanig geconstrueerd dat de geluidsgolf 

zich binnen een nauwe bundel (6,5°) voortplant, vergelijkbaar met een lichtbundel 
van een zaklantaarn. De geluidsbundel wordt vanaf de punt van een boot, langs te-
voren vastgestelde transecten, door het water gestuurd. Om de uitgezette route goed 
te kunnen volgen, is gebruik gemaakt van een op GPS gebaseerd navigatiesysteem.  
In ondiep water wordt de geluidsbundel horizontaal georiënteerd om een zo groot 
mogelijk volume te bestrijken. Met deze opstelling wordt naast het open water ook de 
oeverzone gemonitord. Het bereik van de geluidsbundel in 4 à 5 meter diep water is 
ca. 20 meter. Voorbij deze afstand raakt de uitwaaierende geluidsbundel het opper-
vlak en/of de bodem waarna de echo’s van het geluid raken verstoord. Het onder-
zoek is ‘s nachts uitgevoerd, omdat in deze periode de vis de meest homogene ver-
deling heeft. 

2.3.6 Statistische betrouwbaarheid 

Een belangrijk aspect bij de uitvoering van een kwantitatieve bemonstering van de 
visstand is de betrouwbaarheid van de gegevens. Voor de bepaling van de betrouw-
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baarheid van de waarnemingen wordt het 95% betrouwbaarheidsinterval (B.I.) rond 
het gemiddelde bepaald volgens: 
-2,021 x σ  ≤  µ  ≤  +2,021 x σ   
     √n   √n 
 
waarbij: 
σ: standaarddeviatie  
n: steekproefgrootte  
µ: gemiddelde  
 
In andere woorden: We kunnen met 95% zekerheid stellen dat het gemiddelde bin-
nen het interval zit.  
Een voorwaarde voor de berekening van het 95% betrouwbaarheidsinterval is dat de 
steekproef afkomstig is uit een Normaal (Gauss) verdeelde populatie. Dit is in de re-
gel niet het geval bij het steekproefsgewijs bemonsteren van de visstand, als gevolg 
van schoolvorming. Om toch aan de voorwaarde te kunnen voldoen worden de resul-
taten van alle afzonderlijke transecten, ingedeeld in groepen. Van deze groepen 
wordt vervolgens het gemiddelde berekend, resulterend in een nieuwe dataset van 
gemiddelden. Deze gemiddelden zijn nu per definitie “Normaal” verdeeld (Centrale 
Limietstelling).  
Het betrouwbaarheidsinterval bij met sonar bepaalde visbiomassa ligt over het alge-
meen bij de 25% rond het gemiddelde. De marges rond het gemiddelde bij een con-
ventionele visserij ligt in de grootte orde van meer dan 100%. Dit wordt in het bijzon-
der bepaald door de steekproefgrootte (n). Binnen één, qua visstand homogeen ge-
acht gebied, worden zelden meer dan 10 afzonderlijke bepalingen (kuiltrekken) ver-
richt, terwijl met de sonar de steekproefgrootte groter dan 100 is.  

2.3.7 Inzet van sonar  
In het Zeekanaal Brussel-Schelde is aanvullend van de netvisserijen de sonar inge-
zet. In het kanaal is steekproefsgewijs geïnventariseerd, waarbij afwisselend  

1. langs de linkeroever  

• Dicht bij de kant 

• Ver van de kant, 
2. langs de rechteroever  

• Dicht bij de kant en 

• Ver van de kant, wordt bevaren.  
Op deze wijze is steeds 25% van een segment bemonsterd, zodat een zo goed mo-
gelijk beeld wordt verkregen van de aanwezigheid van vis (figuur 2.4). De totale leng-
te van het zeekanaal Brussel-Schelde is op deze wijze in kaart gebracht.  

 

figuur 2.4 Routeplanning van de sonarbemonstering door het proefgebied 
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2.4 Overzicht visserijinspanning 

In tabel 2.2 zijn de visserijinspanningen weergegeven per kanaal en bemonsterings-
techniek. 

2.5 Verwerking van vis 

Bij de verwerking van de vis is gewerkt volgens de geldende richtlijnen uit het hand-
boek Hydrobiologie. De vis is zo snel mogelijk verwerkt en bij grote vangsten zijn 
deelmonsters genomen, zodat de overige vis direct kon worden teruggezet. Men 
neemt de deelmonsters op gewichtsbasis, nadat de vis gesorteerd is in functionele 
groepen. Alle gevangen vis werd weer teruggezet. Het water in de opslagteilen is tij-
dig ververst en waar nodig belucht om zuurstoftekort te voorkomen. Door gebruik te 
maken van gedegen materiaal (knooploze beugels e.d.) is de kans op beschadiging 
geminimaliseerd. 

2.6 Beoordeling visstand 

2.6.1 Conditiebepaling 

Van de meest voorkomende vissoorten zijn 25 exemplaren op één gram nauwkeurig 
gewogen: Aan de hand van het normgewicht (Klein Breteler & de Laak, 2003), is de 
conditiefactor bepaald. Een conditiefactor lager dan 0,9 geeft aan dat het gewicht van 
de vis niet in verhouding is tot zijn lengte. De conditie wordt dan als ‘slecht’ beoor-
deeld. Een waarde boven de 1,1 geeft aan, dat het gewicht van de vis hoger is dan 
wordt verwacht op basis van de lengte. De conditie wordt dan als ‘goed’ beoordeeld. 
Bij een waarde tussen 0,9 en 1,1 wordt de conditie als ’normaal’ beoordeeld. 

2.6.2 Berekening omvang visbestand 

Voor bestandschattingen volgens STOWA richtlijnen zijn de volgende stappen door-
lopen: 
 
1. de vangst van de afzonderlijke trajecten/trekken is gecorrigeerd voor het rende-

ment van het vangtuig en de toegepaste bemonsteringsmethode en per deelge-
bied gesommeerd; 

tabel 2.2 Overzicht van de visserijinspanning per kanaal (volgens STOWA richtlijnen, m.u.v. elektro-
visserij) *=wonderkuil) ** elektrovisserij was niet uitvoerbaar in kanaal Nieuwpoort-Duinkerke 
vanwege een te hoog zoutgehalte. Ter compensatie is een kuilvisserij uitgevoerd.  

Nr. Viswater Opp. 
(ha) 

Lengte 
(km) 

Aantal 
stuw-

panden 

N elek-
tro 

trajec-
ten 

(250m) 

Kuil -
visserij 
N/lengte/ 
opp. 

 

Zegenvi s-
serij (N 
trekken) 

1 
Zeekanaal Brussel-Schelde 187,6 27 2 6 6x1000 m 

= 6 ha 2 

2 
Kanaal Briegden-Neerharen 27,2 4,75 1 3 

1x1000 m 
= 1 ha - 

3 
Schipdonkkanaal 170,2 55,1 3 12 4x1000 m 

= 3,2 ha* 
4x0,4=1,6 

ha 
4 

Kanaal Plassendale-

Nieuwpoort & 

Kanaal Nieuwpoort-          

Duinkerke 

76,8 40,1 3 4** 3x1150 m 
= 2,4 ha* 

3 
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2. de som is gedeeld door het beviste oppervlak per deelgebied, wat resulteerde in 
een bestandschatting voor het deelgebied; 

3. het totale bestand per water is berekend door het naar oppervlak gewogen ge-
middelde te nemen van de schattingen per deelgebied; 

 
Voor de omrekening van lengte naar gewicht en totale visbiomassa, is gebruik ge-
maakt van de door de STOWA voorgeschreven lengte- gewichtrelaties (Klein Bre-
teler & de Laak, 2003). In bijlage III is een overzicht gegeven van de 0+ bovengrens 
van de verschillende vissoorten. 

2.6.3 Viswatertypen stilstaande ondiepe wateren 

De kanalen zijn getypeerd als stilstaande ondiepe wateren. Voor dit type water heeft 
de OVB (organisatie ter verbetering van de Binnenvisserij) een viswatertypering op-
gesteld, welke in 2007 door Zoetemeyer en Lucas verder is ontwikkeld (Zoetemeyer 
& Lucas, 2007). De indeling is gebaseerd op verschillende fasen die binnen het eu-
trofiëringsproces zijn te onderscheiden. Eutrofiëring leidt tot twee veranderingen in 
voor vis belangrijke habitat kenmerken: 1) doorzicht, en 2) begroeiing. Er zijn vijf ver-
schillende visgemeenschappen gedefinieerd, van voedselarm tot sterk geëutrofiëerd, 
die genoemd zijn naar hun meest opvallende vertegenwoordigers: 
 
1. baars-blankvoorn (ondiep, voedselarm water met weinig tot geen waterplanten), 
2. rietvoorn-snoek (ondiep, helder water met enige waterplanten), 
3. snoek-blankvoorn (lichte eutrofiëring), 
4. blankvoorn-brasem (matige eutrofiëring), en 
5. brasem-snoekbaars.(sterk geëutrofiëerd troebel water zonder waterplanten). 
 
Voor elk viswatertype is een maximale draagkracht bepaald (Zoetemeyer & Lucas, 
2007). Het is goed te realiseren dat de draagkracht geen streefbeeld is, maar een 
maat voor de maximaal haalbare visbiomassa, die enkel bereikt kan worden onder 
de meest optimale omstandigheden. 
De daadwerkelijke draagkracht van een water is afhankelijk van vele factoren, zoals 
het areaal paai- en opgroeigebieden, waterkwaliteit, voedselbeschikbaarheid, diepte-
profiel, etc. De werkelijke draagkracht van een water is vaak lastig te bepalen. In een 
stabiele situatie is de actuele visbiomassa een goede afspiegeling van de draag-
kracht van een water. Daarentegen kan de draagkracht van een wateren ook in ont-
wikkeling zijn als gevolg van veranderingen in bijvoorbeeld de oeverstructuur, water-
kwaliteit of de voedselbeschikbaarheid. Als gevolg van uitzettingen en onttrekkingen 
kan de actuele visstand afwijken van de draagkracht.  
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3 Resultaten zeekanaal Brussel-Schelde 

3.1 Algemeen 

De bemonsteringen zijn op 27 en 28 augustus 2013 uitgevoerd. De bemonsteringen 
zijn zonder problemen verlopen. Het Zeekanaal Brussel-Schelde is een 27 kilometer 
lang scheepvaartkanaal waarbij de oeverzone uit damwand en stortsteen bestaat 
met enkele beschoeiing en oevervegetatie. Op elke locatie zijn waterkwaliteit para-
meters gemeten. Tijdens de bemonsteringen was de gemiddelde watertemperatuur 
22.9 °C, pH 7,8, geleidbaarheid 657 µs/cm, doorzich t 88 cm en het zoutgehalte 0,53 
‰ (Bijlage II). In figuur 3.1 is de ligging van de bemonsterde locaties weergegeven.  
 

3.2 Samenstelling vangst 

Op het gehele kanaal zijn 17 vissoorten aangetroffen, verdeeld over 1664 vissen 
(52,04 kg in totaal). Het aantal soorten per locatie varieerde van zeven tot elf. De 
meest gevangen vissoorten zijn paling, baars, brasem, blankvoorn en snoekbaars 
(allen eurytoop). In alle tabellen en figuren in deze paragraaf is per locatie de totale 
vangstsamenstelling weergegeven (dus elektro-, zegen en kuilvisserij opgeteld). Van 
de meest voorkomende vissoorten is de lengtefrequentie verdeling weergegeven.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

figuur 3.1 Ligging bemonsterde locaties in het kanaal Brussel-Schelde. 
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Locatie 1.1  
De locatie is gelegen in het stuw-
vak tussen sluis Molenbeek en 
sluis Zemst (figuur 3.2). De oever 
bestaat uit damwand waarbij geen 
begroeiing aanwezig is. Op deze 
locatie is één elektrotraject en één 
kuiltrek uitgevoerd. Er zijn vier vis-
soorten aangetroffen en èèn hybri-
de, verdeeld, over 330 vissen. In 
aantallen wordt de vangst gedomi-
neerd door brasem (40%), snoek-
baars (25%) en baars (23%), op 
basis van gewicht door brasem 
(45%), snoekbaars (31%) en 

blankvoorn (14%) (tabel 3.1). 
 

tabel 3.1 Samenstelling van de vangst op locatie 1.1. 

 
 
De lengtefrequentie verdeling van blankvoorn, brasem en snoekbaars laat zien dat er 
zowel 0+ als meerzomerige vis is gevangen (figuur 3.3). Hoewel het ontbreekt aan 
blankvoorns en brasems boven de 20 cm.  

 

 

Soort N N % Kg Kg %
Baars 77 23% 0,50 8%
Blankvoorn 34 10% 0,86 14%
Brasem 133 40% 2,67 45%
Hybride 2 1% 0,07 1%
Snoekbaars 84 25% 1,83 31%
Totaal 330 100% 5,94 100%

 

figuur 3.2 Karakteristieke foto van locatie 1.1. 

 

 

 

figuur 3.3 Lengtefrequentie verdeling van blankvoorn, brasem en snoekbaars op locatie 1.1. 
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Locatie 1.2 
De locatie is gelegen in het stuwvak 
tussen sluis Molenbeek en sluis 
Zemst (figuur 3.4). De oever bestaat 
uit stortsteen begroeid met riet. Op 
deze locatie is één elektrotraject en 
één zegentrek uitgevoerd. Er zijn 
zeven vissoorten aangetroffen, ver-
deeld over 103 vissen. In aantallen 
wordt de vangst gedomineerd door 
blankvoorn (52%) en zwartbekgron-
del (40%), op basis van gewicht 
door blankvoorn (55%), karper 
(31%) en paling (10%) (tabel 3.2). 

 
tabel 3.2 Samenstelling van de vangst op locatie 1.2. 

 
 
De lengtefrequentie verdeling van blankvoorn en zwartbekgrondel laat zien dat er 
zowel 0+ als meerzomerige vis is gevangen (figuur 3.5).  
 

 
 
 
 
 
 
 

Soort N N % Kg Kg %
Baars 1 1% 0,12 2%
Blankvoorn 54 52% 3,40 55%
Brasem 2 2% 0,09 1%
Karper 1 1% 1,92 31%
Paling 3 3% 0,65 10%
Zonnebaars 1 1% 0,02 0%
Zwartbekgrondel 41 40% 0,00 0%
Totaal 103 100% 6,19 100%

 

figuur 3.4 Karakteristieke foto van locatie 1.2. 

 

 

figuur 3.5 Lengtefrequentie verdeling van blankvoorn en zwartbekgrondel op locatie 1.2. 
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Locatie 1.3  
De locatie is gelegen in het stuwvak 
tussen sluis Molenbeek en sluis 
Zemst (figuur 3.6). Op deze locatie is 
een natuurvriendelijke achter oever 
over een lengte van twee km aange-
legd. Deze achter oever bestaat uit 
stortsteen en is begroeid met riet en 
overhangende bomen. Op deze loca-
tie is één elektrotraject en één kuil-
trek uitgevoerd. Er zijn elf vissoorten 
aangetroffen, verdeeld over 296 
vissen. In aantallen wordt de vangst 
gedomineerd door blankvoorn (42%), 

baars (36%) en snoekbaars (11%), op basis van gewicht door brasem (19%) blank-
voorn (18%) en karper (17%) (tabel 3.3). 
 

tabel 3.3 Samenstelling van de vangst op locatie 1.3. 

 
 
De lengtefrequentie verdeling van baars en blankvoorn laat zien dat er veel jonge en 
in mindere maten oudere vis is gevangen (figuur 3.7). De lengtefrequentie verdeling 
van snoekbaars laat zien dat er veel 0+ tot 2+ is gevangen en exemplaren boven 30 
cm ontbreken.  
 

Soort N N % Kg Kg %
Baars 106 36% 1,05 10%
Blankvoorn 124 42% 1,83 18%
Blauwband 1 0% 0,00 0%
Brasem 23 8% 2,00 19%
Hybride 1 0% 0,05 1%
Karper 1 0% 1,80 17%
Paling 2 1% 0,35 3%
Snoekbaars 33 11% 0,78 8%
Winde 1 0% 1,00 10%
Zeelt 1 0% 1,47 14%
Zonnebaars 3 1% 0,03 0%
Totaal 296 100% 10,38 100%

figuur 3.6 Karakteristieke foto van locatie 1.3. 
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Locatie 1.4 

De locatie is gelegen in het stuwvak 
tussen sluis Molenbeek en sluis 
Zemst (figuur 3.8). De oever bestaat 
uit damwand met op enkele stukken 
overhangende bomen. Er is één 
elektrotraject en één kuiltrek uitge-
voerd. In totaal zijn 9 vissoorten en 
èèn hybride aangetroffen, verdeeld 
over 259 vissen. In aantallen wordt 
de vangst gedomineerd door blank-
voorn (34%), baars (33%), brasem 
(12%) en snoekbaars (12%), op 
basis van gewicht door snoekbaars 
(26%), paling (23%), brasem (19%) 

en blankvoorn (18%) (tabel 3.4). 

 
De lengtefrequentie verdeling van baars laat zien dat er veel 0+ en slechts enkele 
oudere vis is gevangen (figuur 3.9). Van snoekbaars zijn vrijwel uitsluitend 0+ en 1+ 
vissen gevangen. 
 

 

figuur 3.7 Lengtefrequentie verdeling van baars, blankvoorn en snoekbaars op locatie 1.3. 

 

figuur 3.8 Karakteristieke foto van locatie 1.4. 

tabel 3.4 Samenstelling van de vangst op locatie 1.4. 
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Soort N N % Kg Kg %
Baars 85 33% 0,65 12%
Bittervoorn 2 1% 0,00 0%
Blankvoorn 87 34% 0,97 18%
Blauwband 12 5% 0,06 1%
Brasem 30 12% 1,06 19%
Hybride 1 0% 0,03 1%
Paling 6 2% 1,29 23%
Ruisvoorn 2 1% 0,02 0%
Snoekbaars 32 12% 1,45 26%
Winde 2 1% 0,01 0%
Totaal 259 100% 5,54 100%



 

 

©  VisAdvies BV 
                                                                      

 

19

Locatie 1.5 
De locatie is gelegen in het stuwvak 
tussen sluis Zemst en sluis Wintam 
(figuur 3.10). De oever bestaat uit 
damwand. Op deze locatie is één 
elektrotraject en één kuiltrek uitge-
voerd. In de vangst zijn zes vissoor-
ten aangetroffen, verdeeld over 80 
vissen. In aantallen wordt de vangst 
gedomineerd door blankvoorn 
(34%), snoekbaars (33) en brasem 
(15%), op basis van gewicht door 
blankvoorn (74%) en snoekbaars 
(16%) (tabel 3.5). 
 

 
De lengtefrequentie verdeling van blankvoorn en brasem laat zien dat er zowel 0+ als 
meerzomerige vis is gevangen (figuur 3.11). Van snoekbaars zijn alleen 0+ vissen 
gevangen.  

 

 

 

figuur 3.9 Lengtefrequentie verdeling van baars, blankvoorn, brasem en snoekbaars op locatie 1.4. 

 

figuur 3.10 Karakteristieke foto van locatie 1.5. 

tabel 3.5 Samenstelling van de vangst op locatie 1.5. 
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Soort N N % Kg Kg %
Baars 3 4% 0,01 1%
Blankvoorn 27 34% 0,61 74%
Brasem 15 19% 0,06 7%
DD-stekelbaars 1 1% 0,00 0%
Snoekbaars 33 41% 0,13 16%
Winde 1 1% 0,00 0%
Totaal 80 100% 0,82 100%
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Locatie 1.6 

De locatie is gelegen in het stuwvak 
tussen sluis Zemst en sluis Wintam 
in het verbindingskanaal met de 
Rupel (figuur 3.12). De oever bestaat 
uit damwand. Er is één elektrotraject, 
een kuiltrek en één zegentrek uitge-
voerd. Er zijn acht vissoorten en èèn 
hybride aangetroffen, verdeeld over 
244 vissen. In aantallen wordt de 
vangst gedomineerd door brasem 
(43%), blankvoorn (28%), snoek-
baars (13%) en baars (11%), op 
basis van gewicht door brasem 
(54%), blankvoorn (25%) en paling 

(10%) (tabel 3.6). 
 

tabel 3.6 Samenstelling van de vangst op locatie 1.6. 

 
 

Soort N N % Kg Kg %
Baars 28 11% 0,21 4%
Blankvoorn 68 28% 1,25 25%
Blauwband 2 1% 0,02 0%
Brasem 106 43% 2,68 54%
DD-stekelbaars 1 0% 0,00 0%
Hybride 4 2% 0,08 2%
Kolblei 2 1% 0,03 1%
Paling 2 1% 0,50 10%
Snoekbaars 31 13% 0,22 4%
Totaal 244 100% 4,99 100%

 

 

 

figuur 3.11 Lengtefrequentieverdeling van blankvoorn, brasem en snoekbaars op locatie 1.5. 

figuur 3.12 Karakteristieke foto van locatie 1.6. 
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De lengtefrequentie verdeling van baars laat zien dat er vooral 0+ en nauwelijks ou-
dere vis is gevangen (figuur 3.13). Van blankvoorn zijn zowel 0+ als meerzomerige 
vis gevangen, het ontbreekt echter aan grotere blankvoorns >20 cm. Van brasem zijn 
zowel 0+ als meerzomerige vissen gevangen. De oudere leeftijdsklassen ontbreken 
echter.  

 
Locatie 1.7 

De locatie is gelegen in het stuwvak 
tussen sluis Zemst en sluis Wintam 
in de oude kanaalarm naar Rupel te 
Klein Willebroek (figuur 3.14). De 
oever bestaat uit stortsteen met riet 
begroeid. Op deze locatie is één 
elektrotraject en één zegentrek 
uitgevoerd. Er zijn negen vissoorten 
en èèn hybride aangetroffen, ver-
deeld over 352 vissen. In aantallen 
wordt de vangst gedomineerd door 
brasem (55%), blankvoorn (25%) 
en paling (13%), op basis van ge-
wicht door paling (49%) en brasem 

(37%) (tabel 3.7). 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

figuur 3.13 Lengtefrequentie verdeling van baars, blankvoorn en brasem op locatie 1.6. 

 

figuur 3.14 Karakteristieke foto van locatie 1.7. 
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tabel 3.7 Samenstelling van de vangst op locatie 1.7. 

 
 

De lengtefrequentie verdeling van blankvoorn laat zien dat er veel jonge vis (tot 3 
jaar) is gevangen (figuur 3.15). Van brasem is veel jonge vis gevangen en een enkel 
ouder exemplaar. Opvallend is dat bij hengelwedstrijden juist grotere exemplaren 
worden gevangen. De grotere exemplaren zijn mogelijk in beperkte mate aangetrof-
fen. Van paling zijn alle jaarklassen in de vangst vertegenwoordigd. 

 

3.3 Bestandschatting 

Voor het maken van de bestandschatting is gebruik gemaakt van de SONAR gege-
vens. Met de SONAR is een groter gebied onderzocht waarmee de betrouwbaarheid 
van de schatting wordt vergroot. Voor het bepalen van de soortensamenstelling is 
gebruik gemaakt van de gegevens van de conventionele visserij (elektro-, kuil- en 
zegenvisserij).  

Soort N N % Kg Kg %
Baars 7 2% 0,04 0%
Blankvoorn 88 25% 0,46 5%
Bot 2 1% 0,03 0%
Brasem 192 55% 3,26 37%
DD-stekelbaars 1 0% 0,00 0%
Hybride 3 1% 0,03 0%
Paling 46 13% 4,30 49%
Ruisvoorn 1 0% 0,00 0%
Snoekbaars 10 3% 0,73 8%
Winde 2 1% 0,01 0%
Totaal 352 100% 8,86 100%

 

 

 

figuur 3.15 Lengtefrequentie verdeling van blankvoorn, brasem en paling op locatie 1.7. 
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3.3.1 Bestandschatting 

Het Sonaronderzoek is uitgevoerd in de avond en nacht van 18 op 19 september 
2013. Hierbij is in het gehele traject van Wintam tot Brussel geïnventariseerd.  
De visbiomassa in het Zeekanaal Brussel-Schelde wordt geschat op 107 kg/ha en 
14.238 stuks/ha.  
 
In onderstaande figuren is het verloop van de visbiomassa (kg/ha) en de visdichtheid 
(#/ha) in de afzonderlijke stuwpanden weergegeven. Hierbij is voor ca. elke 400 me-
ter een schatting gemaakt.  
 
Brussel-Zemst 
De gemiddelde visbiomassa in dit stuwvak is 164 kg/ha met een gemiddelde vis-
dichtheid van 20.877 stuks/ha. De hoogste visbiomassa (424 kg/ha) is te vinden in 
het Darse Dok. De vissen waren hier gemiddeld ook van groter formaat. Halverwege 
het traject tussen Sluis Zemst en de Verbrande brug werd een hoge concentratie 
middelgrote vis waargenomen (figuur 3.18, figuur 3.16). De hoge visconcentratie in 
het zijkanaal komt wellicht doordat dit één van de weinige plaatsen is waar vis enigs-
zins beschut is tegen de stroming en turbulentie van de scheepsvaart. Daarnaast kan 
er ook sprake zijn van het begin van een winterconcentratie.  
 

 

 

figuur 3.16 Overzicht van het verloop in visbiomassa (boven) en de visdichtheid (onder) in het stuwpand 

Brussel-Zemst). 

 
Zemst-Wintam 

De gemiddelde visbiomassa in dit stuwvak is 54 kg/ha met een gemiddelde visdicht-
heid van 8.062 stuks/ha. In het grootste deel van het stuwvak is de visbiomassa zeer 
laag. De hoogste visbiomassa (456 kg/ha) is gemeten bij de haven van Klein Wille-
broek, ca. 7,5 kilometer vanaf sluis Wintam (figuur 3.17, figuur 3.18). Ook ter hoogte 
van de kanaalverbreding in Ruisbroek is een relatief hoge visbiomassa gemeten. De 
hoge visconcentratie in de haven van Klein Willebroek komt wellicht doordat deze 
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zijarm één van de weinige plaatsen is waar vis enigszins beschut is tegen de stro-
ming en turbulentie van de scheepvaart. Daarnaast kan er ook sprake zijn van het 
begin van een winterconcentratie. De aanwezige boten bieden een vorm van be-
schutting. 
De visbiomassa in het stuwvak Brussel-Zemst is bijna drie keer hoger dan die in het 
stuwvak Zemst-Wintam. De lagere biomassa op het traject Zemst-Wintam kan te 
maken hebben met het regelmatig spuien van kanaalwater naar de Zeeschelde via 
de sluis van Wintam. Mogelijk verdwijnt er daardoor veel vis richting de Zeeschelde. 
Het feit dat er meer vis zit in het traject Brussel-Zemst is ook goed te zien aan de 
hengelwedstrijden. Veruit de meeste wedstrijden worden stroomopwaarts van het 
sas van Zemst gevist. 
 

 

 

figuur 3.17 Overzicht van het verloop in visbiomassa (boven) en de visdichtheid (onder) in het 
stuwpand Zemst-Wintam. 
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figuur 3.18 Zijkanaal bij Klein Willebroek in het stuwpand Zemst-Wintam. 
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3.3.2 Vissoortsamenstelling 

In figuur 3.19 is de vissoortsamenstelling weergegeven, zoals deze representatief 
wordt geacht voor het totale kanaal. De vissoortsamenstelling is bepaald door de 
conventionele visserij van augustus 2013, omdat deze het meest representatief wordt 
geacht voor de vissoortensamenstelling en de lengte/frequentieverdeling. 
 
De geschatte vissoortsamenstelling is een gewogen gemiddelde van de visbiomassa 
in de zwaaikommen en de visbiomassa in de rechte stukken van het kanaal. Op ba-
sis van gewicht wordt het visbestand gedomineerd door brasem (32%), blankvoorn 
(24%) en paling (18%) (figuur 3.19).  
 
Op basis van gewicht is het aandeel roofvis in het totale gevangen visbestand 14% 
(baars > 15 cm: 0,1% en snoekbaars: 13,9%). De predatiedruk op prooivis is daar-
mee normaal te noemen. 
Wat opvalt, is het relatief hoge gewichtsaandeel voor paling. De soort lijkt zich goed 
te kunnen handhaven in het kanaal. 
Op basis van gewicht bestaat het visbestand voor 98,8% uit eurytope vissoorten, die 
geen specifieke eisen stellen aan hun omgeving. Het visbestand bestaat uit 0,07 % 
uit limnofiele vissoorten (bittervoorn, rietvoorn en zeelt) en voor 0,08% uit rheofiele 
vissoorten (winde). Tenslotte is 1,2% van het visbestand exoot (blauwband, zonne-

baars en zwartbekgrondel).  

3.4 Lengte-gewichtsrelatie en conditie 

In figuur 3.20 zijn de lengte-gewichtrelaties en conditiefactoren weergegeven van 
blankvoorn en brasem. De conditiefactor van blankvoorn ligt boven het gemiddelde 
(1,20), met uitschieters naar zeer goed (1,4) Het overgrote deel van de brasem heeft 
een bovengemiddeld goede conditiefactor (>1,1) met een gemiddelde van 1,19.  
De onderlinge variatie is vrij groot, wat tot uitdrukking komt een minder geconcen-
treerde spreiding in de lengte-gewichtrelaties. 
 

 

 
figuur 3.19 Vissoortsamenstelling op basis van gewicht, zoals deze representatief wordt geacht voor het 

Zeekanaal Brussel-Schelde. 
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3.5 Bepaling viswatertype 

Het viswater van het zeekanaal Brussel-Schelde is niet eenduidig te typeren, het wa-
tertype dat de situatie het meest benaderd is het blankvoorn-brasem viswatertype .  
De kenmerkende vissoorten van dit viswatertype (blankvoorn, brasem en snoek-
baars) zijn sterk vertegenwoordigd in het kanaal.  
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figuur 3.20 Lengte-gewichtrelaties en conditiefactoren van blankvoorn en brasem. 
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Door de vele scheepvaart en steile oevers, wordt de ontwikkeling van onderwater 
vegetatie sterk beperkt. Overige vissoorten die met dit watertype worden geassoci-
eerd, en ook in het zeekanaal Brussel Schelde zijn vertegenwoordigd, zijn paling, 
kolblei, baars.  
Het blankvoorn-brasem viswatertype kenmerkt zich echter ook door een aantal zaken 
die niet overeenkomen met de situatie zoals die in het zeekanaal Brussel-Schelde 
aanwezig is. Het gemiddelde doorzicht (88 cm) is relatief hoog. Dit verklaart mogelijk 
het relatief hoge gewichtsaandeel van baars.  
De visbiomassa in zeekanaal Brussel-Schelde ligt ver onder de draagkracht die dit 
watertype kenmerkt (450-800 kg/ha). Dit wordt waarschijnlijk veroorzaakt doordat het 
kanaal matig voedselrijk is en weinig paai- en opgroeigebieden biedt voor jonge vis.  
Het is goed te realiseren dat de draagkracht geen streefbeeld is, maar een maat voor 
de maximaal haalbare visbiomassa, die enkel bereikt kan worden onder de meest 
optimale omstandigheden. In een onnatuurlijk watersysteem als een kanaal, is de 
maximale draagkracht dan ook een onrealistisch streefbeeld. Het bankvoorn-
brasemwatertype zal daarom de komende jaren ook niet snel veranderen.  

3.6 Vergelijking en interpretatie vangstgegevens 

3.6.1 Eerdere visstandonderzoeken 

In het zeekanaal Brussel-Schelde is in 2002 en in 2008 door het INBO een vis-
standonderzoek uitgevoerd, waarbij het open water met fuiken is bevist (Thuyne et 
al., 2008). In het hier beschreven onderzoek uit 2013 is het open water bevist met de 
zegen en de kuil. De oever is in al deze onderzoeken bevist met een 5KW elektroap-
paraat. In tabel 3.8 is een overzicht weergegeven van de aangetroffen vissoorten op 
de zeven verschillende locaties in de hierboven beschreven drie onderzoeken. 
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In 2002, 2008 en 2013 zijn in het zeekanaal Brussel-Schelde respectievelijk 16, 13 
en 17 vissoorten aangetroffen. Het gemiddeld aantal soorten per bemonsteringsloca-
tie bedroeg in 2002, 2008 en 2013 respectievelijk acht, zes en zeven soorten.  
Zowel in 2002, 2007 en 2013 is er op locatie 1.5 elektrisch geen vis gevangen. De 
oevers bestaan uit een, voor vis onaantrekkelijke, betonnen damwanden.  
In het huidige onderzoek zijn twee nieuwe vissoorten aangetroffen: blauwband en 
zwartbekgrondel, die niet in de visstandonderzoeken van 2002 en 2007 zijn gevan-
gen. Deze exoot is in eerdere onderzoeken niet aangetroffen. Van oorsprong komt 
zwartbekgrondel voor in stroomgebieden van rivieren in de Ponto-Kaspische regio 
rond de Zwarte en Kaspische Zee en de Zee van Azov. In 2004 is de soort voor het 
eerst in Nederland aangetroffen in de Lek ter hoogte van Schoonhoven. Inmiddels is 
de zwartbekgrondel in alle grote rivieren en veel hiermee verbonden wateren waar-
genomen. Daarentegen is giebel wel in 2002 en 2008 gevangen en in 2013 niet. Bot 
is niet in 2002 gevangen terwijl deze vissoort wel in 2008 en 2013 is gevangen.  
 
 
 
 
 

tabel 3.8 Overzicht van de aangetroffen vissoorten en het totaal aantal soorten op de verschillende 
locaties (x: gevangen met zowel elektrovisserij als fuik- (2002+2007) of zegen- en/of kuilvis-
serij (2013), * enkel met elektrovisserij, + enkel met fuik-, zegen- of kuilvisserij). 
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3.6.2 Bepotingsgegevens 

Alle in deze paragraaf be-
sproken herbepotingsgege-
vens: zijn verstrekt door de 
Databank herbepotingen 
(Agentschap voor Natuur en 
Bos). In tabel 3.9 zijn de her-
bepotingsgegevens uit de 
periode 2003-2012 weerge-
geven. In totaal is ruim 4500 
kg vis uitgezet, wat overeen-
komt met ruim 24 kg/ha. Er is 
in het zeekanaal Brussel-
Schelde veel blankvoorn 
uitgezet (3035 kg), wat over-
eenkomt met 16,2 kg/ha. De 
blankvoorn was qua aantallen 
dominant in de vangsten in 
2002 en 2007. In 2013 was 
de blankvoorn wederom de 
dominantste vissoort met 
25,6 kg/ha. Uit de lengte-
frequentie van blankvoorn 
valt af te leiden dat er een 
substantiële rekrutering is van 
blankvoorn in het zeekanaal.  
In 2005 en 2006 zijn er ook 
snoeken uitgezet, in totaal 
950 stuks. Tijdens de be-
monsteringen in 2002, 2008 
en 2013 zijn geen snoeken 
aangetroffen. Het lijkt er 

daarmee op dat de uitzettingen niet hebben geleid tot een substantiële verbetering 
van de snoekstand. Mogelijk biedt het kanaal onvoldoende opgroeigebied voor de 
jonge snoekjes. 
Gezien het viswatertype van het zeekanaal is aanwezigheid van winde en zeelt op-
vallend te noemen. De uitzettingen van deze soorten hebben hierin mogelijk een be-
langrijke bijdrage geleverd. De relatief hoge doorzichtdiepte van het zeekanaal ver-
groot de overlevingskansen in het zeekanaal.  

3.6.3 Hengelvangstgegevens 

Alle in deze paragraaf besproken hengelvangstgegevens zijn verstrekt door de 
Vlaamse Vereniging van Hengelsport Verbonden (VVHV). 
Het gemiddelde totaalgewicht vis per man hengeluur (alle gevangen vissoorten in het 
gehele zeekanaal Brussel-Schelde) van alle hengelvangsten van viswedstrijden uit 
de periode 2010-2013 zijn weergegeven in figuur 3.21. Sinds 2010 lijkt het gemiddel-
de gewicht per man hengeluur af te zijn genomen van ca. 0,9 - ca. 0,6 kg.  
 

 

 

tabel 3.9 Herbepotingsgegevens zeekanaal Brussel-Schelde in de 
periode 2003-2012 (Bron gegevens: Databank herbepo-
tingen, ANB). 

  
Zeekanaal Brussel- Schelde 

Jaar vissoort aantal
gewicht 

(kg)
gew icht 
(kg/ha)

lengte 
(cm)

2003 riviergrondel 500

w inde 300 1,6 6-12

w inde 50 0,3 10-17

blankvoorn 100 0,5 10-17

blankvoorn 200 1,1 6-12

rietvoorn 100 0,5 6-12

2004 rietvoorn 25 0,1 6-12

blankvoorn 75 0,4 6-12

blankvoorn 100 0,5 6-12

rietvoorn 200 1,1 6-12

w inde 50 0,3 6-12

zeelt 300 1,6 10-20

2005 snoek 400

zeelt 300 1,6 10-20

w inde 210 1,1 6-12

2006 snoek 550 20-40

2007 blankvoorn 450 2,4 10-17

2009 blankvoorn 100 0,5 10-17

blankvoorn 360 1,9 6-12

2010 blankvoorn 650 3,5 6-15

2011 blankvoorn 500 2,7 6-12

2012 blankvoorn 500 2,7 10-17
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In figuur 3.22 zijn de gevan-
gen soortengroepen per jaar-
tal (voornachtigen, brasem-
achtigen en andere vissoor-
ten) in percentages weerge-
geven. De soortgroepen be-
vatten de volgende soorten: 
voornachtigen (blankvoorn, 
rietvoorn, winde, alver, etc. ), 
brasemachtigen (bra-
sem/kolblei) en andere vis-
soorten (paling, baars, pos, 
karper, etc.). De soortensa-
menstelling in hengelvang-

sten is afgelopen jaren weinig veranderd. In de Hengelvangstgegevens vormden 
voornachtigen, net als in het visonderzoek het grootste deel van de vangst.  
 
Tijdens het visstandonderzoek is er met name brasem < 20cm gevangen. Uit de 
hengelvangstgegevens (2010-2013) blijkt dat 47% van de gevangen brasems >20 
cm is. De variatie in de lengtefrequentie tussen de verschillende wedstrijden is groot 
te noemen. Gezien het aantal hengeluren en aantallen gevangen brasems lijkt het er 
op dat juist de kleine exemplaren in de vangst ontbreken. Bedacht moet worden dat 
de hengelaars zich op de grotere exemplaren richten en daarmee vrij selectief vis-
sen.  
 
 

 
De vistechnieken van enerzijds hengelwedstrijden en anderzijds visstandbemonste-
ringen zijn dermate verschillend dat het niet reëel is om een vergelijking te maken 
van hoeveelheden gevangen vis. Over het algemeen is het wel mogelijk om trends in 
hengelvangsten en resultaten van visstandbemonsteringen te vergelijken. Een be-
langrijke voorwaarde hierbij is wel dat er een lange reeks van hengelvangsten be-
kend is. 
  

 

figuur 3.21 Reëel gemiddeld totaalgewicht (kg) per man hengeluur 

(MHU) in de vangsten tijdens hengelwedstrijden op het 

zeekanaal Brussel-Schelde (Bron gegevens: Vlaamse 

Vereniging van hengelsport verbonden VVHV). 

 

figuur 3.22 Geschatte vangstfrequentie (percentage in aantallen) per meest gevangen vissoortengroep 

(voornachtigen, brasemachtigen en andere vissoorten) in het zee kanaal Brussel-Schelde 

(bron: Vlaamse Vereniging van Hengelsport Verbonden (VVHV)). 
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4 Resultaten kanaal Briegden –Neerharen 

4.1 Algemeen 

De bemonsteringen zijn uitgevoerd op 26 augustus en zijn zonder problemen verlo-
pen. Het kanaal ligt tussen sluis Lanaken en sluis Neerharen en bestaat uit één 
stuwvak. De oeverzone van het kanaal bestaat uit damwand en stortsteen met enke-
le beschoeiing en oevervegetatie. Tijdens de bemonsteringen was de watertempera-
tuur 22,3 °C, pH 7,9, geleidbaarheid 597 µs/cm, doo rzicht 200 cm en het zoutgehalte 
0,32 ‰ (Bijlage I). In figuur 4.1 zijn de bemonsterde locaties weergegevens.  
 

 

4.2 Samenstelling vangst 

Op het gehele kanaal zijn zes vissoorten aangetroffen, verdeeld over 121 vissen 
(1,93 kg in totaal). Het aantal soorten varieerde per locatie van drie tot zes. De meest 
gevangen vissoorten zijn paling, baars, blankvoorn en marmergrondel (allen eury-
toop). In alle tabellen en figuren in deze paragraaf is per locatie de totale vangstsa-
menstelling weergegeven (dus elektro- en kuilvisserij opgeteld). Van de meest voor-
komende vissoorten is de lengtefrequentie verdeling weergegeven.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

figuur 4.1 Ligging bemonsterde locaties in het kanaal Briegden-Neerharen. 



 

 

©  VisAdvies BV 
                                                                      

 

32

Locatie 2.1 
De locatie is gelegen ter hoogte van 
de kanaalverbreding bij Neerharen. 
(figuur 4.2). De oever bestaat uit 
stortsteen en is begroeid met riet. Op 
deze locatie is één elektrotraject en 
één kuiltrek uitgevoerd. Er zijn zes 
vissoorten aangetroffen, verdeeld 
over 101 vissen. In aantallen wordt 
de vangst gedomineerd door mar-
mergrondel (45%), baars (27%) en 
blankvoorn (27%), op basis van ge-
wicht door paling (59%) en baars 
(29%) (tabel 4.1). 
 

tabel 4.1 Samenstelling van de  vangst op locatie 2.1. 

 
 
De lengtefrequentie verdeling van baars en blankvoorn laat zien dat er jongbroed (0+) 
en meerzomerige vis is gevangen (figuur 4.3). Van marmergrondel zijn alleen jonge 
exemplaren gevangen.  

 
 

Soort N N % Kg Kg %
Baars 27 27% 0,50 29%
Blankvoorn 18 18% 0,12 7%
Marmergrondel 45 45% 0,07 4%
Paling 7 7% 1,05 59%
Pos 3 3% 0,02 1%
Winde 1 1% 0,01 0%
Totaal 101 100% 1,76 100%

figuur 4.2 Karakteristieke foto van locatie 2.1. 

 

 

 

figuur 4.3 Lengtefrequentie verdeling van baars, blankvoorn en marmergrondel op locatie 2.1. 
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Locatie 2.2 
De locatie is gelegen nabij sluis La-
naken (figuur 4.4). De oever bestaat 
uit een schuin aflopend steen met 
enige begroeiing. Op deze locatie is 
één elektrotraject uitgevoerd. Er zijn 
drie vissoorten aangetroffen, ver-
deeld over 9 vissen. In aantallen 
wordt de vangst gedomineerd door 
baars (44%) en marmergrondel 
(44%), op basis van gewicht door 
baars (89%) (tabel 4.3).  
 
 

 
tabel 4.2 Samenstelling van de vangst op locatie 2.2. 

 
 
De aantallen van gevangen vis waren dermate laag dat lengte-frequentiegrafieken 
geen inzicht geven in de leeftijdsopbouw van de gevangen vissoorten.  
 
Locatie 2.3  

De locatie is gelegen in tussen de 
fietsbrug en de brug van de N77  
(figuur 4.5). De oever bestaat uit een 
schuin aflopend steen met enige 
begroeiing. Op deze locatie is één 
elektrotraject en één kuiltrek uitge-
voerd. Er zijn drie vissoorten aange-
troffen, verdeeld, over 31 vissen. In 
aantallen wordt de vangst gedomi-
neerd door marmergrondel (68%) en 
baars (26%), op basis van gewicht 
door baars (74%) en marmergrondel 
(18%) (tabel 4.3). 

 
tabel 4.3 Samenstelling van de vangst op locatie 2.3. 

 
 
De aantallen van gevangen vis waren dermate laag dat lengte-frequentiegrafieken 
geen inzicht geven in de leeftijdsopbouw van de gevangen vissoorten.  

Soort N N % Kg Kg %
Baars 4 44% 0,10 89%
Blankvoorn 1 11% 0,00 2%
Marmergrondel 4 44% 0,01 8%
Totaal 9 100% 0,11 100%

Soort N N % Kg Kg %
Baars 5 45% 0,04 74%
Blankvoorn 2 18% 0,00 8%
Marmergrondel 4 36% 0,01 18%
Totaal 11 100% 0,05 100%

 

figuur 4.4 Karakteristieke foto van locatie 2.2. 

figuur 4.5 Karakteristieke foto van locatie 2.3. 
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4.3 Bestandschatting 

Het kanaal Briegden-Neerharen bestaat uit één stuwvak en de visbestanden zijn dus 
alleen voor het gehele kanaal geschat en niet per locatie.  
De visbiomassa in het kanaal Briegden-Neerharen wordt geschat op 4,9 kg/ha en 
118 stuks/ha. Op basis van gewicht wordt het visbestand in dit kanaal gedomineerd 
door paling (82%), baars (16%) en blankvoorn (2%) (tabel 4.4A). In aantallen wordt 
het visbestand gedomineerd door baars (35%), paling (22%) en blankvoorn (22%) 
(tabel 4.4B). 
Op basis van gewicht is het aandeel roofvis in het totale gevangen visbestand 0,5% 
(baars > 15 cm). De predatiedruk op prooivis is daarmee zeer laag te noemen. 

4.4 Conditie 

Door het beperkte aantal gevangen vissen zijn geen vissen gewogen. De aantallen 
waren zo laag dat geen zinnige uitspraak gedaan kon worden gedaan over conditie 
van de aangetroffen vissoorten.  

4.5 Bepaling viswatertype 

Het kanaal Briegden-Neerharen is een klein en vrij geïsoleerd viswater. Dergelijke 
systemen komen niet veel voor, enkel daar waar sluizen kort op elkaar zijn gesitu-
eerd. Het visbestand is beperkt in omvang en soortenrijkdom. Het kanaal heeft het 
meeste kenmerken van een baars-blankvoorn viswatertype . Kenmerkend voor dit 
viswatertype en wat ook waargenomen is in het kanaal, zijn de lage biosmassa en 
het hoge doorzicht van het water (1,4-3 m). Echter, de begeleidende vissoorten (o.a. 
bittervoorn, riviergrondel en vetje) die kenmerkend zijn bij dit watertype ontbreken in 
het kanaal. Het baars-blankvoorn viswatertype wordt over het algemeen aangetroffen 
in arme geïsoleerde systemen als vennen en zandafgravingen. 

tabel 4.4 Bestandschatting kanaal Briegden-Neerharen per lengteklasse in kg/ha (boven) en aantal/ha 
(onder). 

A 

B 

Naam  0+  >0+-15 16-25 26-40  >=41  Totaal %
Baars                    0,1 0,3 0,5   0,8 16,3%
Blankvoorn               0,1 0 0,1   0,1 2,0%
Marmergrondel             0    0 0,0%
Aal/Paling                  0,9 3 4 81,6%
Pos                      0 0    0 0,0%
Winde                    0     0 0,0%
Totaal 4,9 100,0%

Naam  0+  >0+-15 16-25 26-40  >=41  Totaal %
Baars                    18 16 7   41 34,7%
Blankvoorn               23 2 1   26 22,0%
Marmergrondel             20    20 16,9%
Aal/Paling                  11 15 27 22,9%
Pos                      1 2    3 2,5%
Winde                    1     1 0,8%
Totaal 118 100,0%
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4.6 Vergelijking en interpretatie vangstgegevens 

4.6.1 Eerdere visstandonderzoeken 

In het kanaal Briegden-Neerharen zijn geen eerdere visonderzoeken uitgevoerd.  

4.6.2 Bepotingsgegevens 

Alle in deze paragraaf besproken 
herbepotingsgegevens: zijn verstrekt 
door de Databank herbepotingen 
(Agentschap voor Natuur en Bos). 
In tabel 4.5 zijn de herbepotingsgege-
vens uit de periode 2003-2011 weer-
gegeven.   
Er is vooral veel blankvoorn en karper 
uitgezet (respectievelijk 444 en 441 
kg). Het bestand aan vis is dermate 
laag dat gesteld kan worden dat de 
uitzet van de vissen geen substantiële 
verbetering heeft gebracht aan de 
visstand.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4.6.3 Hengelvangstgegevens 

Alle in deze paragraaf besproken hengelvangstgegevens zijn verstrekt door de 
Vlaamse Vereniging van Hengelsport Verbonden (VVHV). 
 
Het gemiddelde totaalgewicht vis per man hengeluur (alle gevangen vissoorten in het 
gehele kanaal Briegden-Neerharen) van alle hengelvangsten van viswedstrijden uit 
de periode 2010-2012 zijn weergegeven in figuur 4.6. Het gemiddelde gewicht per 
man hengeluur varieert van 0,2- 0,5 kg.  
 
 

tabel 4.5 Herbepotingsgegevens kanaal Briegden – Neer-
haren in de periode 2003-2011 (Bron gegevens: 
Databank herbepotingen, ANB). 

 

Jaar vissoort aantal
gew icht 

(kg)
lengte 
(cm)

2003 blankvoorn 100 10-17

2004 karper 300 5 10

karper 100 10-20

blankvoorn 100 10-17

2005 snoek 34 2,5-6

karper 30 10-20

karper 150 15-25

karper onbekend 15-25

karper 50 10-20

w inde 75 10-17

2006 paling 1 4

snoek 30 30-40

baars 0,3 15

karper 106 5-30

rietvoorn 45 5-10

rietvoorn 47 >15

riviergrondel 8 5-10

zeelt 2 5-10

2007 snoek 15 20-40

blankvoorn 100 10-17

w inde 75 10-17

2009 paling 1 5-10

2010 snoek 500 5-10

blankvoorn 100 10-20

2011 blankvoorn 44 10-17
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In figuur 4.7 zijn de gevangen soortengroepen per jaartal (‘voornachtigen, brasem-
achtigen en andere vissoorten) in percentages weergegeven. De soortgroepen be-
vatten de volgende soorten: voornachtigen (blankvoorn, rietvoorn, winde, alver, etc. ), 
brasemachtigen (brasem/kolblei) en andere vissoorten (paling, baars, pos, karper, 
etc.). In de afgelopen drie jaar neemt het aandeel andere vissoorten als voorn- en 
brasemachtigen toe, terwijl het aandeel voornachtigen juist af neemt. In deze zelfde 
periode van drie jaar zijn nauwelijks brasemachtige gevangen.  
 
In de afgelopen drie jaar is nauwelijks brasem gevangen. Het gewichtspercentage 
voorn in de hengelvangsten neemt de laatste jaren steeds meer af. In de groep ove-
rige vissoorten is een toename waar te nemen in hengelvangsten.  
 

 
De vistechnieken van enerzijds hengelwedstrijden en anderzijds visstandbemonste-
ringen zijn dermate verschillend dat het niet reëel is om een vergelijking te maken 
van hoeveelheden gevangen vis. Over het algemeen is het wel mogelijk om trends in 
hengelvangsten en resultaten van visstandbemonsteringen te vergelijken. Een be-
langrijke voorwaarde hierbij is wel dat er een lange reeks van hengelvangsten be-
kend is. 

 

figuur 4.6 Reëel gemiddeld totaalgewicht (kg) per man hengeluur (MHU) in de vangsten tijdens hengel-

wedstrijden op het kanaal Briegden-Neerharen (Bron gegevens: Vlaamse Vereniging van 

hengelsport verbonden (VVHV). 

 

 

figuur 4.7 Geschatte vangstfrequentie (percentage in aantallen) per meest gevangen vissoortengroep 

(voornachtigen, brasemachtigen en andere vissoorten) in het kanaal Briegden-Neerharen 

(bron: Vlaamse Vereniging van Hengelsport Verbonden (VVHV)). 
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5 Resultaten Schipdonkkanaal 

5.1 Algemeen 

De bemonsteringen op het traject Balgerhoeke-Deinze zijn uitgevoerd op 21 en 22-
augustus 2013. Vanwege de late waterstanden in augustus is het traject Balgerhoe-
ke-Zeebrugge op 29 november 2013 bemonsterd. Alle bemonsteringen zijn zonder 
problemen verlopen. Van elke locatie zijn de volgende omgevingsparameters be-
schreven: vegetatie, oevertype, pH, watertemperatuur, geleidbaarheid, doorzicht en 
zoutgehalte (Bijlage I). Tijdens de bemonsteringen was de gemiddelde watertem-
peratuur 21,0 °C (aug) en 6,3°C (nov), pH 7,7, gele idbaarheid 816 µs/cm, doorzicht 
60 cm en het zoutgehalte 0,48 ‰. 
 

 

5.2 Samenstelling vangst 

Op het gehele kanaal zijn 14 vissoorten aangetroffen, verdeeld over 13.840 vissen 
(54,8 kg in totaal). Het aantal soorten per locatie varieerde van één tot tien. In alle ta-
bellen en figuren in deze paragraaf is per locatie de totale vangstsamenstelling weer-
gegeven (dus elektro-, zegen en kuilvisserij opgeteld). Van de meest voorkomende 
vissoorten is de lengtefrequentie verdeling weergegeven.  
 
 
 
 
 
 
 

 

figuur 5.1 Ligging bemonsterde locaties in het Schipdonkkanaal. 
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Locatie 3.1  
De locatie betreft een zwaaikom die 
is gelegen in het stuwvak tussen 
sluis Deinze en Zomergem bij zwaai-
kom Noorderwal (figuur 5.2). De 
oever bestaat deels uit stortsteen en 
damwand. Op deze locatie is één 
elektrotraject en één kuiltrek uitge-
voerd. Er zijn zeven vissoorten aan-
getroffen, verdeeld over 864 vissen. 
In aantallen wordt de vangst gedo-
mineerd door blankvoorn (93%), 
brasem (2%) en snoekbaars (2%), 
op basis van gewicht door blank-
voorn (70%), paling (15%) en bra-

sem (8%) (tabel 5.1). 
 

tabel 5.1 Samenstelling van de  vangst op locatie 3.1. 

 
 
De lengtefrequentie verdeling van blankvoorn laat zien dat er vooral 0+ en enkele 
meerzomerige vissen zijn gevangen (figuur 5.3). Van brasem zijn alleen éénzomerige 
exemplaren gevangen. Van snoekbaars is alleen jongbroed (0+) gevangen.  

Soort N N % Kg Kg %
Baars 10 1% 0,06 1%
Blankvoorn 804 93% 2,68 70%
Brasem 14 2% 0,29 8%
Paling 4 0% 0,59 15%
Pos 9 1% 0,06 2%
Riviergrondel 9 1% 0,09 2%
Snoekbaars 14 2% 0,06 1%
Totaal 864 100% 3,84 100%

figuur 5.2 Karakteristieke foto van locatie 3.1. 

 

 

 

figuur 5.3 Lengtefrequentie verdeling van blankvoorn, brasem en snoekbaars op locatie 3.1. 
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Locatie 3.2 
De locatie betreft een zwaaikom die 
is gelegen in het stuwvak tussen 
sluis Deinze en Zomergem ter hoog-
te van Poekebeek (figuur 5.4). De 
oever bestaat uit stortsteen begroeid 
met riet. Op deze locatie is één elek-
trotraject en één kuiltrek uitgevoerd. 
Er zijn acht vissoorten aangetroffen, 
verdeeld over 3250 vissen. In aan-
tallen wordt de vangst gedomineerd 
door blankvoorn (96%), op basis van 
gewicht door blankvoorn (91%)  en 
paling (4%) (tabel 5.2). 

 
 

De lengtefrequentie verdeling van 
baars en snoekbaars laat zien dat er 
alleen 0+ vissen zijn gevangen 
(figuur 5.5). Van blankvoorn zijn 
veel 0+ vissen gevangen en enkele 
meerzomerige exemplaren.  
 
 
 
 

 
 

 

figuur 5.4 Karakteristieke foto van locatie 3.2. 

tabel 5.2 Samenstelling van de vangst op locatie 3.2. 

 

 

 

 

figuur 5.5 Lengtefrequentie verdeling van baars, blankvoorn en snoekbaars op locatie 3.2. 

Soort N N % Kg Kg %
Baars 28 1% 0,08 1%
Blankvoorn 3128 96% 10,07 91%
Brasem 10 0% 0,15 1%
Hybride 2 0% 0,02 0%
Paling 1 0% 0,42 4%
Pos 2 0% 0,01 0%
Riviergrondel 39 1% 0,08 1%
Snoekbaars 40 1% 0,20 2%
Totaal 3250 100% 11,02 100%
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Locatie 3.3  
De locatie is gelegen in het stuwvak 
tussen sluis Deinze en Zomergem 
ter hoogte de brug van Merendree 
(figuur 5.6). De oever bestaat uit 
stortsteen en is begroeid met riet. 
Op deze locatie is alleen één elek-
trotraject uitgevoerd. Er zijn vier 
vissoorten aangetroffen, verdeeld 
over 98 vissen. In aantallen wordt 
de vangst gedomineerd door blank-
voorn (76%) en baars (16%), op 
basis van gewicht door paling 
(55%), blankvoorn (29%) en baars 
(14%) (tabel 5.3). 

 
De lengtefrequentie verdeling van 
baars laat zien dat er 0+ en enkele 
meerzomerige exemplaren zijn ge-
vangen (figuur 5.7). Van blankvoorn 
zijn twee leeftijd klassen (0+ en 1+) 
te onderscheiden.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

figuur 5.6 Karakteristieke foto van locatie 3.3. 

 

tabel 5.3 Samenstelling van de vangst op locatie 3.3. 

 

 

figuur 5.7 Lengtefrequentie verdeling van baars en blankvoorn op locatie 3.3. 

Soort N N % Kg Kg %
Baars 16 16% 0,21 14%
Blankvoorn 74 76% 0,43 29%
Paling 7 7% 0,82 55%
Riviergrondel 1 1% 0,01 1%
Totaal 98 100% 1,48 100%
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Locatie 3.4 
De locatie is gelegen in het stuwvak 
tussen sluis Zomergem en Balger-
hoeke (figuur 5.8). De oever bestaat 
uit stortsteen begroeid met riet. Er is 
één elektrotraject en één kuiltrek 
uitgevoerd. In totaal zijn acht vis-
soorten aangetroffen, verdeeld over 
5746 vissen. In aantallen wordt de 
vangst gedomineerd door blank-
voorn (53%) en brasem (44%), op 
basis van gewicht door blankvoorn 
(68%) en brasem (22%) (tabel 5.4). 
 
 

 
De lengtefrequentie verdeling van 
baars, brasem en blankvoorn laat 
zien dat er 0+ en meerzomerige vis 
is gevangen (figuur 5.9).  
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

figuur 5.8 Karakteristieke foto van locatie 3.4. 

tabel 5.4 Samenstelling van de vangst op locatie 3.4. 

 

 

 

figuur 5.9 Lengtefrequentie verdeling van baars, blankvoorn, brasem en snoekbaars op locatie 3.4.  

Soort N N % Kg Kg %
Baars 90 2% 0,40 3%
Blankvoorn 3065 53% 8,69 68%
Brasem 2504 44% 2,83 22%
Paling 5 0% 0,52 4%
Riviergrondel 1 0% 0,01 0%
Snoek 1 0% 0,09 1%
Snoekbaars 35 1% 0,30 2%
Vetje 45 1% 0,00 0%
Totaal 5746 100% 12,84 100%
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Locatie 3.5 
De locatie is gelegen in het stuwvak 
tussen sluis Zomergem en Balger-
hoeke (figuur 5.10). De oever be-
staat uit stortsteen begroeid met riet 
en overhangende bomen. Op deze 
locatie is één elektrotraject uitge-
voerd. In de vangst zijn vijf vissoor-
ten aangetroffen, verdeeld over 136 
vissen. In aantallen wordt de vangst 
gedomineerd door blankvoorn 
(71%), baars (20%) en paling (4%), 
op basis van gewicht door snoek 
(69%) en paling (29%) (tabel 5.5). 
 

 
De lengtefrequentie verdeling van 
baars laat zien dat er uitsluitend 
jongbroed (0+) is gevangen (figuur 
5.11). Van blankvoorn is mat name 
jongbroed en enkele éénzomerige 
vis gevangen. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

figuur 5.10 Karakteristieke foto van locatie 3.5. 

tabel 5.5 Samenstelling van de vangst op locatie 3.5. 

 

 

 

figuur 5.11 Lengtefrequentieverdeling van baars en blankvoorn op locatie 3.5. 

Soort N N % Kg Kg %
Baars 27 20% 0,07 1%
Blankvoorn 97 71% 0,15 3%
DD-stekelbaars 1 1% 0,00 0%
Paling 6 4% 1,34 27%
Snoek 5 4% 3,40 69%
Totaal 136 100% 4,95 100%
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Locatie 3.6 
De locatie is gelegen in het stuwvak 
tussen sluis Zomergem en Balger-
hoeke (figuur 5.12). De oever be-
staat gedeeltelijk uit flauw af lopend 
asfalt, stortsteen en damwand wat 
begroeid is met riet. Er is één elek-
trotraject en één kuiltrek uitgevoerd. 
Er zijn zes vissoorten aangetroffen 
verdeeld over 3594 vissen. In aantal-
len wordt de vangst gedomineerd 
door blankvoorn (46%) en brasem 
(53%), op basis van gewicht door 
blankvoorn (73%) en brasem (21%) 
(tabel 5.6). 

 
De lengtefrequentie verdeling van 
blankvoorn laat zien dat er jong-
broed en éénzomerige vis is gevan-
gen (figuur 5.13). Van brasem laat 
zijn voornamelijk veel jongbroed is 
gevangen en enkele meerzomerige 
vissen.  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

figuur 5.12 Karakteristieke foto van locatie 3.6. 

tabel 5.6 Samenstelling van de vangst op locatie 3.6. 

 

 

 
 

figuur 5.13 Lengtefrequentie verdeling van blankvoorn en brasem op locatie 3.6. 

Soort N N % Kg Kg %
Baars 21 1% 0,21 1%
Blankvoorn 1638 46% 13,40 73%
Brasem 1920 53% 3,78 21%
DD-stekelbaars 2 0% 0,00 0%
Ruisvoorn 11 0% 0,77 4%
Snoek 2 0% 0,11 1%
Totaal 3594 100% 18,28 100%
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Locatie 3.7 
De locatie is gelegen in het stuwvak 
tussen sluis Balgerhoek en Zee-
brugge (figuur 5.14). De oever be-
staat uit stortsteen en damwand. 
Op deze locatie is één elektrotraject 
en één zegentrek uitgevoerd. Er is 
slechts  één blankvoorn aangetrof-
fen.  
 
 
 
 
 
 

Locatie 3.8 
De locatie is gelegen in het stuwvak tussen sluis Balgerhoek en Zeebrugge. De oe-
ver bestaat uit stortsteen en damwand. Op deze locatie is één elektrotraject uitge-
voerd. Er zijn slechts vijf vissen gevangen, verdeeld over vier vissoorten(tabel 5.7). 
 

De aantallen van gevangen vis 
waren dermate laag dat lengte-
frequentiegrafieken geen inzicht 
geven in de leeftijdsopbouw van 
de gevangen vissoorten.  
 

 
Locatie 3.9 

De locatie is gelegen in het stuwvak 
tussen sluis Balgerhoek en Zeebrug-
ge (figuur 5.15). De oever bestaat uit 
stortsteen en damwand. Op deze 
locatie is één elektrotraject en één 
zegentrek uitgevoerd. Er zijn zeven 
vissoorten aangetroffen verdeeld 
over slechts 19 vissen. In aantallen 
wordt de vangst gedomineerd door 
baars en op basis van gewicht door 
paling (tabel 5.8). 
 
 

De aantallen van gevangen vis 
waren dermate laag dat lengte-
frequentiegrafieken geen inzicht 
geven in de leeftijdsopbouw van 
de gevangen vissoorten.  
 
 
  

 

figuur 5.14 Karakteristieke foto van locatie 3.7. 

 

tabel 5.7 Samenstelling van de vangst op locatie 3.8 

 

 

figuur 5.15 Karakteristieke foto van locatie 3.9. 

tabel 5.8 Samenstelling van de vangst op locatie 3.9. 

 

Soort N N % Kg Kg %
Baars 2 40% 0,01 33%
Blankvoorn 1 20% 0,01 33%
Riviergrondel 1 20% 0,00 0%
Vetje 1 20% 0,01 33%
Totaal 5 100% 0,03 100%

Soort N N % Kg Kg %
Baars 7 37% 0,07 26%
Blankvoorn 4 21% 0,02 8%
Blauwband 2 11% 0,01 5%
Paling 2 11% 0,13 50%
Pos 2 11% 0,02 6%
Riviergrondel 1 5% 0,01 3%
Ruisvoorn 1 5% 0,00 2%
Totaal 19 100% 0,25 100%
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Locatie 3.10 

De locatie is gelegen in het stuwvak 
tussen sluis Balgerhoek en Zeebrug-
ge (figuur 5.16 De oever bestaat uit 
stortsteen en damwand. Op deze 
locatie is één elektrotraject en één 
zegentrek uitgevoerd. Er zijn slechts 
zes vissen aangetroffen, verdeeld 
over drie soorten(tabel 5.9). 
 
 
 
 
 
 

 
De aantallen van gevangen vis wa-
ren dermate laag dat lengte-
frequentiegrafieken geen inzicht 
geven in de leeftijdsopbouw van de 
gevangen vissoorten.  
 

Locatie 3.11 
De locatie is gelegen in het stuwvak 
tussen sluis Balgerhoek en Zeebrug-
ge. De oever bestaat uit stortsteen 
en damwand. Op deze locatie is één 
elektrotraject uitgevoerd. Er zijn tien 
vissoorten aangetroffen, verdeeld 
over 118 vissen. In aantallen wordt 
de vangst gedomineerd door blank-
voorn (53%) en baars (26%), op 
basis van gewicht door paling (29%), 
snoek (20%) en baars (20%) (tabel 
5.11). 
 
 

tabel 5.10 Samenstelling van de vangst op locatie 3.11. 

 
 

Soort N N % Kg Kg %
Baars 31 26% 0,24 20%
Blankvoorn 63 53% 0,19 16%
Brasem 9 8% 0,02 2%
DD-stekelbaars 1 1% 0,00 0%
Paling 3 3% 0,35 29%
Pos 1 1% 0,00 0%
Riviergrondel 6 5% 0,09 8%
Rivierprik 1 1% 0,06 5%
Snoek 1 1% 0,24 20%
Vetje 2 2% 0,01 1%
Totaal 118 100% 1,20 100%

figuur 5.16 Karakteristieke foto van locatie 3.10. 

tabel 5.9 Samenstelling van de vangst op locatie 3.10. 

 

figuur 5.17 Afbeelding van de gevangen rivierprik. 

Soort N N % Kg Kg %
Baars 2 33% 0,01 23%
Blankvoorn 3 50% 0,03 68%
Pos 1 17% 0,00 10%
Totaal 6 100% 0,04 100%
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De lengtefrequentie verdeling van baars en blankvoorn laat zien dat er uitsluitend 
jongbroed (0+) en éénzomerige vis is gevangen (figuur 5.18).  
 

 
Locatie 3.12 
De locatie is gelegen in het stuwvak tussen sluis Balgerhoek en Zeebrugge. De oe-
ver bestaat uit stortsteen en damwand. Op deze locatie is één elektrotraject en één 
zegentrek uitgevoerd. Er zijn slechts twee vissen gevangen, een baars en een blank-
voorn. (tabel 5.11). 

 
De aantallen van gevangen vis waren dermate laag dat lengte-frequentiegrafieken  
geen inzicht geven in de leeftijdsopbouw van de gevangen vissoorten.  
 

 
 
 
 
 

5.3 Bestandschatting 

De visbestanden zijn per stuwvak geschat en niet per locatie. Aan het eind van deze 
paragraaf is een totale bestandinschatting van het gehele kanaal gemaakt.   
 
Stuwvak Deinze–Zomergem  
De visbiomassa wordt geschat op 20 kg/ha en 3577 stuks/ha. Op basis van gewicht 
wordt het visbestand gedomineerd door blankvoorn (66%), paling (24%) en baars 
(4,5%) (tabel 5.12A). In aantallen wordt het visbestand gedomineerd door blankvoorn 
(92%), baars (3,5%) en riviergrondel (1,3%) (tabel 5.12B). 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

figuur 5.18 Lengtefrequentie verdeling van blankvoorn en brasem op locatie 3.11. 

tabel 5.11 Samenstelling van de vangst op locatie 3.12. 
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Stuwvak Zomergem-Balgerhoeke  
De visbiomassa wordt geschat op 62,7 kg/ha en 10.570 stuks/ha. Op basis van ge-
wicht wordt het visbestand gedomineerd door blankvoorn (46%), paling (18%) en 
brasem (8,0%) (tabel 5.13A). In aantallen wordt het visbestand gedomineerd door 
blankvoorn (63%), brasem (28%) en baars (6,8%) (tabel 5.13B). 

tabel 5.12 Bestandschatting stuwvak Deinze-Zomergem per lengteklasse in kg/ha (A) en aantal/ha (B). 

A 

B 

tabel 5.13 Bestandschatting stuwvak Zomergem-Balgerhoeke per lengteklasse in kg/ha (A) en aantal/ha 
(B). 

A 

Naam  0+  >0+-15 16-25 26-40  >=41  Totaal %
Baars                    0,3 0,2 0,4   0,9 4,5%
Brasem                   0 0,3 0,1   0,4 2,0%
Blankvoorn               5,9 4,6 2,4 0,3  13,2 65,7%
Hybride                   0,1    0,1 0,5%
Aal/Paling                0 0,1 0,9 3,9 4,9 24,4%
Pos                      0 0,1    0,1 0,5%
Riviergrondel            0 0,3    0,3 1,5%
Snoekbaars               0,2     0,2 1,0%
Totaal 20,1 100,0%

Naam  0+  >0+-15 16-25 26-40  >=41  Totaal %
Baars                    111 11 3   125 3,5%
Brasem                   6 13 2   21 0,6%
Blankvoorn               2931 337 30 1  3298 92,2%
Hybride                   5    5 0,1%
Aal/Paling                3 5 13 11 32 0,9%
Pos                      1 8    9 0,3%
Riviergrondel            22 26    48 1,3%
Snoekbaars               39     39 1,1%
Totaal 3577 100,0%

Naam  0+  >0+-15 16-25 26-40  >=41  Totaal %
Baars                    1,6 1,8 0,3   3,6 5,7%
Brasem                   2,9 1,7 0,2 0,2  5 8,0%
Blankvoorn               4,2 19,9 4,7   28,8 45,9%
Driedoornige Stekelbaars 0     0 0,0%
Aal/Paling                0 0 1,1 9,9 11,1 17,7%
Riviergrondel             0    0 0,0%
Rietvoorn/Ruisvoorn        0,3 0,3  0,6 1,0%
Snoekbaars               0,2 0    0,2 0,3%
Vetje                     0,1    0,1 0,2%

Naam 0 - 15 16 - 35 36 - 44 45 - 54 55 <=  Totaal %
Snoek  0,8  12,6  13,3 21,2%

Totaal 62,7 100,0%
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Stuwvak Balgerhoeke-Zeebrugge  
De visbiomassa wordt geschat op 3,8 kg/ha en 394 stuks/ha. Op basis van gewicht 
wordt het visbestand gedomineerd door paling (34%), baars (24%) en blankvoorn 
(16%) (tabel 5.14A). In aantallen wordt het visbestand gedomineerd door blankvoorn 
(63%), brasem (28%) en baars (6,8%) (tabel 5.14B). 

B 

tabel 5.14 Bestandschatting stuwvak Balgerhoeke-Zeebrugge per lengteklasse in kg/ha (A) en aantal/ha 
(B). 

A 

B 

Naam  0+  >0+-15 16-25 26-40  >=41  Totaal %
Baars                    646 67 6   718 6,8%
Brasem                   2853 145 2 1  3001 28,4%
Blankvoorn               4660 1934 78   6672 63,1%
Driedoornige Stekelbaars 17     17 0,2%
Aal/Paling                6 6 11 44 67 0,6%
Riviergrondel             5    5 0,0%
Rietvoorn/Ruisvoorn        3 1  4 0,0%
Snoekbaars               22 1    23 0,2%
Vetje                     33    33 0,3%

Naam 0 - 15 16 - 35 36 - 44 45 - 54 55 <=  Totaal %
Snoek  11  19  30 0,3%

Totaal 10570 100,0%

Naam  0+  >0+-15 16-25 26-40  >=41  Totaal %
Baars                    0,3 0,6    0,9 23,7%
Blauwband                 0    0 0,0%
Brasem                   0 0    0,1 2,6%
Blankvoorn               0,4 0,2    0,6 15,8%
Driedoornige Stekelbaars  0    0 0,0%
Aal/Paling                  0,4 0,9 1,3 34,2%
Pos                       0,1    0,1 2,6%
Rivierprik                    0,1  0,1 2,6%
Riviergrondel             0,3    0,3 7,9%
Rietvoorn/Ruisvoorn       0    0 0,0%
Vetje                     0    0 0,0%

Naam 0 - 15 16 - 35 36 - 44 45 - 54 55 <=  Totaal %
Snoek  0,4    0,4 10,5%

Totaal 3,8 100,0%

Naam  0+  >0+-15 16-25 26-40  >=41  Totaal %
Baars                    54 60    113 28,7%
Blauwband                 5    5 1,3%
Brasem                   21 3    24 6,1%
Blankvoorn               164 24    188 47,7%
Driedoornige Stekelbaars  3    3 0,8%
Aal/Paling                  8 5 13 3,3%
Pos                       11    11 2,8%
Riviergrondel             21    21 5,3%
Rivierprik                    3  3 0,8%
Rietvoorn/Ruisvoorn       3    3 0,8%
Vetje                     8    8 2,0%

Naam 0 - 15 16 - 35 36 - 44 45 - 54 55 <=  Totaal %
Snoek  2    2 0,5%

Totaal 394 100,0%
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Schipdonkkanaal (totaal) 
De visbiomassa in het gehele Schipdonkkanaal wordt geschat op 21 kg/ha en 3602 
stuks/ha. Dit kan worden gezien als een laag bestand.  
Op basis van gewicht wordt het visbestand gedomineerd door blankvoorn (52%), pa-
ling (22%) en baars (7%) (tabel 5.15A). In aantallen wordt het visbestand gedomi-
neerd door blankvoorn (74%), brasem (16%) en baars (7%) (tabel 5.15B).  

 
Op basis van gewicht is het aandeel roofvis in het totale gevangen visbestand 13,8% 
(baars > 15 cm: 0,9%; snoekbaars: 0,5%, en snoek: 12,4%). Daarmee is de preda-
tiedruk op prooivis normaal te noemen. 
Wat opvalt, is dat vrijwel het gehele bestand uit jonge vis bestaat. In de stuwvakken 
Deinze-Zomergem en Zomergem-Balgerhoeke zijn vooral van blankvoorn en brasem 
grote hoeveelheden broed aangetroffen. Dit kan duiden op goede voortplantings- en 
opgroeimogelijkheden. Bij blankvoorn zijn ook redelijk veel adulte individuen aange-
troffen, het ontbreekt echter geheel aan adulte brasems, grootste brasem was 26 cm.  

tabel 5.15 Bestandschatting gehele Schipdonkanaal per lengteklasse in kg/ha (A) en aantal/ha (B). 

A 

B 

Naam  0+  >0+-15 16-25 26-40  >=41  Totaal %
Baars                    0,5 0,7 0,2   1,4 6,6%
Blauwband                 0    0 0,0%
Brasem                   0,6 0,4 0,1 0  1,1 5,2%
Blankvoorn               3,3 5,7 1,9 0,1  11 51,6%
Driedoornige Stekelbaars 0 0    0 0,0%
Hybride                   0    0 0,0%
Aal/Paling                0 0 0,7 3,8 4,6 21,6%
Pos                      0 0    0 0,0%
Riviergrondel            0 0,2    0,2 0,9%
Rivierprik                    0,1  0,1 0,5%
Rietvoorn/Ruisvoorn       0 0,1 0,1  0,1 0,5%
Snoekbaars               0,1 0    0,1 0,5%
Vetje                     0    0 0,0%

Naam 0 - 15 16 - 35 36 - 44 45 - 54 55 <=  Totaal %
Snoek  0,3  2,4  2,7 12,7%

Totaal 21,3 100,0%

Naam  0+  >0+-15 16-25 26-40  >=41  Totaal %
Baars                    189 41 2   233 6,5%
Blauwband                 2    2 0,1%
Brasem                   556 34 1 0  591 16,4%
Blankvoorn               2122 513 27 0  2663 73,9%
Driedoornige Stekelbaars 3 1    4 0,1%
Hybride                   2    2 0,1%
Aal/Paling                2 3 11 15 31 0,9%
Pos                      0 8    8 0,2%
Riviergrondel            9 20    29 0,8%
Rivierprik                    1  1 0,0%
Rietvoorn/Ruisvoorn       1 1 0  2 0,1%
Snoekbaars               20 0    20 0,6%
Vetje                     10    10 0,3%

Naam 0 - 15 16 - 35 36 - 44 45 - 54 55 <=  Totaal %
Snoek  3  4  6 0,2%

Totaal 3602 100,0%
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Op basis van gewicht bestaat het visbestand voor 98,1% uit eurytope vissoorten, die 
geen specifieke eisen stellen aan hun omgeving. Het visbestand bestaat voor 0,5% 
uit limnofiele vissoorten (rietvoorn en vetje), die in alle levensstadia gebonden zijn 
aan stilstaand water met een rijke begroeiing. Het visbestand bestaat voor 1,4% uit 
rheofiele vissoorten (rivierprik en riviergrondel), die in één of meer levensstadia ge-
bonden zijn aan stromend water. Tenslotte is <0,1% van het visbestand exoot 
(blauwband). 

5.4 Conditie 

Het overgrote deel van de blankvoorn heeft een bovengemiddeld goede conditiefac-
tor (>1,1), waarbij opvalt dat de conditie afneemt met de toename van de lengte. De 
conditie van brasem is goed (figuur 5.19). 

5.5 Bepaling viswatertype 

Het viswater van het Schipdonkkanaal is vrij eenduidig te typeren als het snoek-
blankvoorn viswatertype . Dit watertype is kenmerkend voor sloten en weteringen 
met enige plantengroei en een matig doorzicht (ca. 40-70 cm). Overige vissoorten die 
met dit watertype worden geassocieerd, en ook in het Schipdonkkanaal voorkomen, 
zijn driedoornige stekelbaars, rietvoorn, brasem, pos en vetje en paling. 
De visbiomassa in het Schipdonkkanaal ligt ver onder de maximale draagkracht die 
dit watertype kenmerkt (300-500 kg/ha). De lage biomassa is deels een gevolg van 
het ontbreken van oudere vissen, met name de van de begeleidende soorten brasem 
en snoekbaars. Juist de grotere exemplaren van deze soorten hebben vaak een 
groot aandeel in de biomassa. In de voorlaatste bemonstering in 2011 (Thuyne & 
Maes, 2011) werden van beide soorten ook geen grote exemplaren aangetroffen. Het 
ontbreken van de oudere vissen kan meerdere oorzaken hebben. Mogelijk is er wel 

 

 
 

figuur 5.19 Conditiefactoren van blankvoorn en brasem. 
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voldoende paai en opgroeigebied maar zijn de mogelijkheden tot ontwikkeling naar 
volwassenheid beperkt. Het relatief ondiepe en heldere water van het Schipdonkka-
naal biedt waarschijnlijk onvoldoende kansen voor brasem en snoekbaars.  
Daarentegen is van o.a. aal, blankvoorn en ruisvoorn wel een evenwichtig bestand 
aangetroffen. Dit duidt erop dat het ontbreken van oudere exemplaren soortafhanke-
lijk is.  
Het is goed te realiseren dat de draagkracht geen streefbeeld is, maar een maat voor 
de maximaal haalbare visbiomassa, die enkel bereikt kan worden onder de meest 
optimale omstandigheden. In een onnatuurlijk watersysteem als een kanaal, is de 
maximale draagkracht dan ook een onrealistisch streefbeeld. 

5.6 Vergelijking en interpretatie vangstgegevens 

5.6.1 Eerdere visstandonderzoeken 

In het Schipdonkkanaal is in 1999, 2005 en in 2011 door het INBO een visstandon-
derzoek uitgevoerd, waarbij het open water met fuiken is bevist (Thuyne et al., 2000; 
Thuyne et. al., 2006, Thuyne & Maes, 2011). In het hier beschreven onderzoek uit 
2011 is het open water bevist met de kuil of de zegen. De oever is in al deze onder-
zoeken bevist met een 5KW elektroapparaat. In tabel 5.16 is een overzicht gegeven 
van de aangetroffen vissoorten op de zes verschillende locaties in het traject Deinze-
Balgerhoeke. Het traject Balgerhoeke-Zeebrugge (locaties 3.7 t/m 3.12) is samenge-
vat als geheel aangezien het aantal bemonsteringspunten en de exacte locaties 
daarvan, in 2013 anders waren dan voorheen. Onderin de tabel is een totaaloverzicht 
weergegeven van het aantal locaties waarop een soort is aangetroffen. 
In 1999, 2005 en 2013 zijn in het Schipdonkanaal respectievelijk 16, 17 en 15 vis-
soorten aangetroffen. In 2013 werden 14 soorten aangetroffen. De rivierprik was 
sinds 2000 niet meer aangetroffen in het Schipdonkkanaal. Dit jaar werd het exem-
plaar elektrische gevangen op het traject Balgerhoeke-Zeebrugge. Ook de aanwe-
zigheid van het vetje is opvallend. De soort was sinds 1999 niet meer aangetroffen 
op het Schipdonkkanaal. Vissoorten als baars, riviergrondel en snoek komen op 
meerdere locaties voor dan in aangetroffen in eerdere onderzoeken.  
Daarentegen ontbreken ook een aantal opvallende soorten in de vangst, die in alle 
voorgaande jaren wel werden gevangen. Het betreft de giebel, karper, kolblei en 
winde. Het ontbreken van de giebel en kolblei is bijzonder aangezien deze soorten 
zich eenvoudig laten vangen. De aantallen waren echter laag. Tijdens de bemonste-
ring in 2011 werden slechts zes giebels en 22 kolbleien gevangen. Beide soorten 
werden in de voorgaande onderzoeken met name met fuiken gevangen, een tech-
niek die in het huidige onderzoek niet is toegepast. 
Het ontbreken van de winde en de karper is mogelijk het gevolg van een negatieve 
trend. Sinds 1999 wordt de soorten in afnemende mate aangetroffen. Tijdens de 
voorlaatste bemonstering in 2011 werden van beide soorten slechts één exemplaar 
aangetroffen.  
Met een aantal soorten lijkt het wat minder goed te gaan. Het aantal locaties waarop 
rietvoorn en snoekbaars is aangetroffen, neemt de laatste jaren sterk af. Daarente-
gen zijn in het huidige onderzoek wel een hoger aantal gevangen. De zeelt is sinds 
2005 zelfs helemaal niet meer aangetroffen. Gezien de positieve ontwikkelingen in 
o.a. de waterkwaliteit in het afgelopen decennium, is de negatieve trend van zeelt en 
rietvoorn zeer opvallend. De soort kan zich blijkbaar onvoldoende ontwikkelen tot een 
stabiele populatie. Beide soorten hebben de voorkeur voor een plantenrijk habitat 
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met helder, stilstaand water. In het Schipdonkkanaal is dit habitat schaars en daar-
naast wordt er met name in de winterperiode incidenteel veel water afgevoerd via het 
Schipdonkkanaal.  
 
 

 

5.6.2 Bepotingsgegevens 

Er zijn geen bepotinggegevens van het Schipdonkkanaal beschikbaar. Mogelijk heeft 
een spiegelkarperproject plaatsgevonden.  

5.6.3 Hengelvangstgegevens 

Er zijn geen hengelvangstgegevens van het Schipdonkkanaal beschikbaar.  
  

tabel 5.16 Overzicht van de aangetroffen vissoorten en het totaal aantal soorten op de ver-
schillende locaties (x: gevangen met zowel elektrovisserij als fuik- (1996+2006) of 
zegenvisserij (2011), * enkel met elektrovisserij, + enkel met fuik, zegen of kuilvisse-
rij).  
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3.1 2013 * + k * k + k 7
2011 X X + + + * * + + 9
2005 * + X + + + + X X + 10
1999 * * X + * * * + 8

3.2 2013 + + + * * k + k 8
2011 X X + + X + + 7
2005 X X + + + + X + 8
1999 * 1

3.3* 2013 * * * * 4
2011 X X X X + + + + 8
2005 + + X + X + + 7
1999 0

3.4 2013 + + + * k * k k 8
2011 X X * + X X X * + 9
2005 X X X + + X X * + + + 11
1999 X X + + * + X + 8

3.5* 2013 * * * * *
2011 * X X + X + * 7
2005 X X X + + + X + + + 10
1999 * * * * * * * * * * 10

3.6 2013 * * + + k * 6
2011 * X * X * + X X X * 10
2005 X X * + X + + X X * + + * + 14
1999 * * * * * * * * * * 10

Balger 2013 * + + * * * * * * * * * 12
hoeke- 2011 x + + + + + x + * * + + 12
Zee 2005 * x + + + x + + + + + + + + + x 16
brugge 1999 + * + + + + + + + + + + + 13
Totaal 2013 3 7 7 1 5 1 6 3 2 1 5 4 3 2 14

2011 2 7 1 7 5 4 1 5 7 7 3 3 4 5 1 15
2005 3 5 7 7 6 7 4 4 7 2 5 2 1 7 2 3 4 17
1999 4 2 2 5 3 4 4 2 5 1 6 1 3 2 3 3 16
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6 Resultaten kanaal Plassendale-Nieuwpoort 

6.1 Algemeen 

De bemonsteringen zijn uitgevoerd op 19 augustus en zijn zonder problemen verlo-
pen. De oeverzone van het kanaal bestaat uit damwand en stortsteen met redelijk 
veel beschoeiing, overhangende bomen en oevervegetatie. Tijdens de bemonsterin-
gen was de watertemperatuur 22,6 °C, pH 7,9, geleid baarheid 407 µs/cm, doorzicht 
69 cm en het zoutgehalte 2,19 ‰. Het kanaal bestaat uit één stuwvak. Van elke loca-
tie zijn de volgende omgevingsparameters beschreven: vegetatie, oevertype, pH, wa-
tertemperatuur, geleidbaarheid en doorzicht (Bijlage I). In figuur 6.1 is de ligging van 
de bemonsterde locaties weergegeven.  
 

6.2 Samenstelling vangst 

Op het gehele kanaal zijn 17 vissoorten aangetroffen, verdeeld over 1122 vissen 
(134 kg in totaal). Het aantal soorten varieerde per locatie van vier tot dertien. De 
meest gevangen vissoorten zijn brasem en blankvoorn (beide eurytoop) en dikliphar-
der en zeelt (beide rheofiel). In alle tabellen en figuren in deze paragraaf is per loca-
tie de totale vangstsamenstelling weergegeven (dus elektro-, zegen en kuilvisserij 
opgeteld). Van de meest voorkomende vissoorten is de lengtefrequentie verdeling 
weergegeven.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

figuur 6.1 Ligging bemonsterde locaties in het kanaal Plassendale-Nieuwpoort. 
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Locatie 4.1  
De oever bestaat uit damwand en is 
begroeid met overhangende bomen 
(figuur 6.2). Op deze locatie is één 
elektrotraject uitgevoerd. Er zijn vier 
vissoorten aangetroffen, verdeeld 
over 18 vissen. In aantallen wordt de 
vangst gedomineerd door baars 
(44%), blankvoorn (22%) en brasem 
(22%), op basis van gewicht door 
brasem (99%) (tabel 6.1). 
 
 
 

tabel 6.1 Samenstelling van de vangst op locatie 4.1. 

 
 
De aantallen van gevangen vis waren dermate laag dat lengte-frequentiegrafieken 
geen inzicht geven in de leeftijdsopbouw van de gevangen vissoorten. 
 
Locatie 4.2 

De locatie is gelegen in het stuwvak 
tussen sluis Plassendale en sluis 
Nieuwpoort  nabij de monding van 
de Moerdijkse vaart (figuur 6.3). De 
oever bestaat damwand en is met 
riet begroeid. Op deze locatie is één 
elektrotraject en één zegentrek uit-
gevoerd. Er zijn elf vissoorten aan-
getroffen, verdeeld over 255 vissen. 
In aantallen wordt de vangst gedo-
mineerd door brasem (43%) en pos 
(31%), op basis van gewicht door 
brasem (80%) (tabel 6.2). 

 
tabel 6.2 Samenstelling van de vangst op locatie 4.2. 

 

Soort N N % Kg Kg %
Baars 8 44% 0,01 0%
Blankvoorn 4 22% 0,01 0%
Brasem 4 22% 5,44 99%
Paling 2 11% 0,01 0%
Totaal 18 100% 5,48 100%

Soort N N % Kg Kg %
Baars 20 8% 0,20 1%
Blankvoorn 10 4% 0,68 4%
Bot 1 0% 0,01 0%
Brasem 117 46% 12,82 83%
Harder 1 0% 0,00 0%
Hybride 3 1% 0,45 3%
Kolblei 4 2% 0,32 2%
Paling 9 4% 0,23 1%
Pos 84 33% 0,55 4%
Ruisvoorn 1 0% 0,04 0%
Snoekbaars 5 2% 0,10 1%
Totaal 255 100% 15,38 100%

figuur 6.2 Karakteristieke foto van locatie 4.1. 

 

figuur 6.3 Karakteristieke foto van locatie 4.2. 



 

 

©  VisAdvies BV 
                                                                      

 

55

De lengtefrequentie verdeling van baars en pos laat zien dat er zowel 0+ als meer-
zomerige vis is gevangen (figuur 6.4).  
 

 
Locatie 4.3  

De locatie is gelegen in het stuwvak 
tussen sluis Plassendale  en de St. 
Jorissluis en Gravensluis (figuur 6.5). 
De oever bestaat grotendeels uit 
damwand en een gedeelte uit een 
schuin aflopende stenen wand. Op 
deze locatie is één elektrotraject en 
één kuiltrek uitgevoerd. Er zijn elf 
vissoorten aangetroffen, verdeeld 
over 108 vissen. In aantallen wordt 
de vangst gedomineerd door blank-
voorn (51%), baars (19%) en brasem 
(17%), in gewicht door paling (37%), 

blankvoorn (34%) en brasem (21%) (tabel 6.3). 
 

tabel 6.3 Samenstelling van de vangst op locatie 4.3. 

 
 
De lengtefrequentie verdeling van baars en brasem laat zien dat er redelijk veel jon-
ge vis (0+ tot 2+) is gevangen, terwijl de oudere vissen ontbreken (figuur 6.6). Van 
blankvoorn zijn alle lengteklasse tot 20 cm gevangen.  

Soort N N % Kg Kg %
Alver 2 2% 0,02 1%
Baars 20 19% 0,07 5%
Blankvoorn 55 51% 0,49 34%
Brasem 18 17% 0,30 21%
DD-stekelbaars 4 4% 0,00 0%
Harder 1 1% 0,00 0%
Hybride 1 1% 0,01 0%
Kolblei 1 1% 0,02 1%
Paling 2 2% 0,52 37%
Snoekbaars 2 2% 0,00 0%
Vetje 2 2% 0,00 0%
Totaal 108 100% 1,42 100%

 

 

figuur 6.4 Lengtefrequentie verdeling van brasem en pos op locatie 4.2. 

figuur 6.5 Karakteristieke foto van locatie 4.3. 
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Locatie 4.4 

De locatie is gelegen in het stuwvak 
Plassendale-Nieuwpoort tussen de 
St. Jorissluis en Gravensluis (figuur 
6.7). De oever bestaat uit een 
schuin aflopende stenen oever en is 
begroeid met riet. Er is één elektro-
traject en één kuiltrek uitgevoerd. In 
totaal zijn 13 vissoorten aangetrof-
fen, verdeeld over 441 vissen. In 
aantallen wordt de vangst gedomi-
neerd door brasem (66%), harder 
(20%), snoekbaars (5%) en blank-
voorn (4%), op basis van gewicht 
door brasem (83%) en paling (6%) 
(tabel 6.4). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

figuur 6.6 Lengtefrequentie verdeling van baars, blankvoorn en brasem op locatie 4.3. 

 

figuur 6.7 Karakteristieke foto van locatie 4.4. 
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tabel 6.4 Samenstelling van de vangst op locatie 4.4. 

 
 
De lengtefrequentie verdeling van blankvoorn en brasem laat zien dat er vrijwel uit-
sluitend meerzomerige vissen zijn gevangen (tot 3+) (figuur 6.8). Van harder zijn 
vooral jonge vissen gevangen en minder oudere vissen.  

6.3 Bestandschatting 

De geschatte visbiomassa van kanaal Plassendale – Nieuwpoort is een gewogen 
gemiddelde van de visbiomassa in de zwaaikommen en de visbiomassa in de rechte 
stukken van het kanaal. De visbiomassa in het gehele kanaal Plassendale-
Nieuwpoort wordt geschat op 86,5 kg/ha en 2050 stuks/ha. Het verschil in visbio-
massa in de zwaaikommen (71 kg/ha) en rechte stukken (87 kg/ha) is niet erg groot. 
In zowel de rechte stukken als de zwaaikommen wordt het visbestand sterk gedomi-
neerd door brasem. Een volledig uitgewerkte bestandschatting voor de zwaaikom-
men en rechte stukken in weergegeven in bijlage IV. 

Soort N N % Kg Kg %
Baars 4 1% 0,03 0%
Blankvoorn 32 4% 0,44 6%
Bot 2 0% 0,01 0%
Brasem 488 66% 5,83 83%
DD-stekelbaars 1 0% 0,00 0%
Harder 146 20% 0,00 0%
Hybride 3 0% 0,02 0%
Paling 12 2% 0,43 6%
Schol 1 0% 0,01 0%
Snoekbaars 39 5% 0,23 3%
Sprot 9 1% 0,00 0%
Vetje 3 0% 0,00 0%
Winde 1 0% 0,00 0%
Totaal 741 100% 7,00 100%

 

 

 

figuur 6.8 Lengtefrequentie verdeling van blankvoorn, brasem, snoekbaars en harder op locatie 4.4. 
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Op basis van gewicht wordt het visbestand gedomineerd door brasem (81%), harder 
(7,9%) en paling (7,5%) (tabel 6.5A). In aantallen wordt het visbestand gedomineerd 
door brasem (53%), harder (14%) en blankvoorn (11%) (tabel 6.5B). 

 
Op basis van gewicht is het aandeel roofvis erg laag, in het totale gevangen visbe-
stand 0,6% (baars > 15 cm: 0%; snoekbaars: 0,6%, en snoek 0%). Daarmee is de 
predatiedruk op prooivis zeer laag te noemen. 
Op basis van gewicht bestaat het visbestand voor 91,3% uit eurytope vissoorten, die 
geen specifieke eisen stellen aan hun omgeving. Het visbestand bestaat voor een 
zeer klein deel (<1%) uit limnofiele vissoorten (rietvoorn), die in alle levensstadia ge-
bonden zijn aan stilstaand water met een rijke begroeiing. Het visbestand bestaat 
voor 7,9% uit rheofiele vissoorten (harder & winde), die in één of meer levensstadia 
gebonden zijn aan stromend water. Naast de zoetwatervissen zijn in kleine getallen 
ook enkele zoutwatervissen waargenomen, zoals bot, sprot en schol. Tenslotte zijn 
geen exoten in dit kanaal waargenomen.  

tabel 6.5 Bestandschatting kanaal Plassendale-Nieuwpoort per lengteklasse in kg/ha (A) en aantal/ha 
(B). 

A 

B 

Naam  0+  >0+-15 16-25 26-40  >=41  Totaal %
Alver                     0    0 0,0%
Baars                    0,3 0,2 0   0,5 0,6%
Bot                       0,1    0,1 0,1%
Brasem                   0,4 11,1 1,3 0 57,1 70 80,9%
Blankvoorn               0,2 1,4 0,4   2 2,3%
Driedoornige Stekelbaars 0 0    0 0,0%
Harder                   2,6 3,2 1   6,8 7,9%
Haring/sprot                  0     0 0,0%
Hybride                   0,1 0 0  0,1 0,1%
Kolblei                   0 0   0 0,0%
Aal/Paling                0,1 0,5 3,2 2,8 6,5 7,5%
Pos                      0 0    0 0,0%
Rietvoorn/Ruisvoorn       0    0 0,0%
Snoekbaars               0,2 0 0,2   0,5 0,6%
Schol 0 0,0%
Vetje                     0    0 0,0%
Winde                    0     0 0,0%
Totaal 86,5 100,0%

Naam  0+  >0+-15 16-25 26-40  >=41  Totaal %
Alver                     4    4 0,2%
Baars                    131 23 0   154 7,5%
Bot                       21    21 1,0%
Brasem                   154 864 31 0 42 1092 53,3%
Blankvoorn               103 113 4   220 10,7%
Driedoornige Stekelbaars 5 4    10 0,5%
Harder                   172 100 6   278 13,6%
Haring/sprot                  16     16 0,8%
Hybride                   8 0 0  8 0,4%
Kolblei                   2 0   2 0,1%
Aal/Paling                44 44 45 5 138 6,7%
Pos                      1 2    3 0,1%
Rietvoorn/Ruisvoorn       0    0 0,0%
Snoekbaars               76 2 6   84 4,1%
Schol 0 0,0%
Vetje                     10    10 0,5%
Winde                    10     10 0,5%
Totaal 2050 100,0%
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6.4 Conditie 

De conditiefactor van brasem is boven gemiddeld (0,9-1,1), met uitschieters naar 
zeer goed (1,4) (figuur 6.9). 

6.5 Bepaling viswatertype 

Het viswater van het kanaal Plassendale-Nieuwpoort is vrij eenduidig te typeren als 
het brasem-snoekbaars type. Dit viswatertype is kenmerkend voor kanalen met veel 
scheepvaart en steile oevers, waardoor de ontwikkeling van onderwater vegetatie 
sterk wordt beperkt. Het visbestand wordt sterk gedomineerd door brasem. Overige 
vissoorten die met dit watertype worden geassocieerd, en ook in het kanaal Plassen-
dale – Nieuwpoort zijn vertegenwoordigd, zijn blankvoorn en paling. 
Het brasem-snoekbaars viswatertype kenmerkt zich echter ook door een aantal za-
ken die niet overeenkomen met de situatie zoals die in het kanaal Plassendale-
Nieuwpoort aanwezig is. De visbiomassa in kanaal Plassendale – Nieuwpoort ligt ver 
onder de draagkracht die dit watertype kenmerkt (450-800 kg/ha). Dit wordt waar-
schijnlijk veroorzaakt doordat het kanaal matig voedselrijk is en weinig paai- en op-
groeigebieden biedt voor jonge vis. Het water is bovendien minder troebel, waardoor 
snoekbaars nagenoeg geheel ontbreekt. Het is goed te realiseren dat de draagkracht 
geen streefbeeld is, maar een maat voor de maximaal haalbare visbiomassa, die en-
kel bereikt kan worden onder de meest optimale omstandigheden. In een onnatuurlijk 
watersysteem als een kanaal, is de maximale draagkracht dan ook een onrealistisch 
streefbeeld. 

6.6 Vergelijking en interpretatie vangstgegevens 

6.6.1 Eerdere visstandonderzoeken 

Er is geen data beschikbaar of er zijn geen eerdere visstandonderzoeken uitgevoerd 
in het kanaal Plassendale-Nieuwpoort.  

6.6.2 Bepotingsgegevens 

Alle in deze paragraaf besproken herbepotingsgegevens: zijn verstrekt door de Da-
tabank herbepotingen (Agentschap voor Natuur en Bos). 
 
 

 

figuur 6.9 Conditiefactoren van brasem. 

0,50

0,75

1,00

1,25

1,50

0 10 20 30 40 50 60 70

C
on

di
tie

 fa
ct

or

Lengte (cm)

Conditie brasem N=30



 

 

©  VisAdvies BV 
                                                                      

 

60

 
In tabel 6.6 zijn de herbepotings-
gegevens uit de periode 2003-
2012 weergegeven. Sinds 2003 
is er vooral veel blankvoorn 
(3595 kg) en winde (1025 kg) 
uitgezet. De uitzettingen hebben 
gezien het huidige visstandon-
derzoek niet het beoogde resul-
taat gehad, een beperkt aantal 
blankvoorns in per locatie ge-
vangen en er is slechts één loca-
tie waar één winde is gevangen. 
Hierbij moet wel gemeld worden 
dat de totale vangst in het kanaal 
zeer laag was. Een mogelijke 
oorzaak kan gevonden worden in 
het beperkte aandeel paai- en 
opgroeigebieden door de hoge 
steile damwanden zonder be-
groeiing en de beperkte connec-
tiviteit met het achterland.  
De uitzettingen van glasaal lijken 
een positief effect te hebben 
gehad. De aal is veelvuldig ge-
vangen en had een vrij groot 
aandeel in de visstand. De overig 
uitgezette vissoorten zijn niet of 
nauwelijks teruggevangen in het 
onderzoek.  
 
 
 

 

6.6.3 Hengelvangstgegevens 

Alle in deze paragraaf besproken hengelvangstgegevens zijn verstrekt door de 
Vlaamse Vereniging van Hengelsport Verbonden (VVHV). 
Het gemiddelde totaalgewicht vis per man hengeluur (alle gevangen vissoorten in het 
gehele kanaal Plassendale-Nieuwpoort) van alle hengelvangsten van viswedstrijden 
uit de periode 2010-2013 zijn weergegeven in figuur 6.10. Het gemiddelde gewicht 
per man hengeluur neemt toe van 0,27 kg in 2011 tot 1,59 kg in 2013.  
 

tabel 6.6 Herbepotingsgegevens kanaal Plassendale-
Nieuwpoort in de periode 2003-2012 (Bron gegevens: 
Databank herbepotingen, ANB). 

 

Jaar vissoort aantal
gewicht 

(KG)
lengte 
(cm) Leeftijd 

2003 baars 70 2+

2003 blankvoorn 100 2+

2003 w inde 60 2+

2003 baars 25 2+

2003 blankvoorn 480 2+

2004 blankvoorn 150 2+

2004 blankvoorn 200 1+

2005 blankvoorn 550 2+

2006 paling 2 glasaal

2006 blankvoorn 100

2006 w inde 75

2007 blankvoorn 250 2+

2007 w inde 450 2+

2008 paling 2 glasaal

2008 blankvoorn 250 2+

2008 w inde 300 2+

2009 paling 2 glasaal

2010 blankvoorn 400

2010 paling 2 glasaal

2010 rietvoorn 150

2011 blankvoorn 370

2011 w inde 140

2011 paling 1 glasaal

2011 blankvoorn 75

2011 brasem 50

2011 rietvoorn 210

2012 blankvoorn 460

2012 paling 3 glasaal
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In figuur 6.11 zijn de gevangen soortengroepen per jaartal (‘voornachtigen, brasem-
achtigen en andere vissoorten) in percentages weergegeven. De soortgroepen be-
vatten de volgende soorten: voornachtigen (blankvoorn, rietvoorn, winde, alver, etc. ), 
brasemachtigen (brasem/kolblei) en andere vissoorten (paling, baars, pos, karper, 
etc.). De hengelvangsten worden gedomineerd door voorn en brasemachtige.  
 

De vistechnieken van enerzijds hengelwedstrijden en anderzijds visstandbemonste-
ringen zijn dermate verschillend dat het niet reëel is om een vergelijking te maken 
van hoeveelheden gevangen vis. Over het algemeen is het wel mogelijk om trends in 
hengelvangsten en resultaten van visstandbemonsteringen te vergelijken. Een be-
langrijke voorwaarde hierbij is wel dat er een lange reeks van hengelvangsten be-
kend is. 

  

 

figuur 6.10 Reëel gemiddeld totaalgewicht (kg) per man hengeluur (MHU) in de vangsten tijdens hen-

gelwedstrijden op het kanaal Plassendale – Nieuwpoort (Bron gegevens: Vlaamse Vereni-

ging van hengelsport verbonden (VVHV). 

 

 

figuur 6.11 Geschatte vangstfrequentie (percentage in aantallen) per meest gevangen vissoortengroep 

(voornachtigen, brasemachtigen en andere vissoorten) in het kanaal Plassendale-Nieuwpoort 

(bron: Vlaamse Vereniging van Hengelsport Verbonden (VVHV). 
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7 Resultaten kanaal Nieuwpoort-Duinkerke 

7.1 Algemeen 

De bemonsteringen zijn uitgevoerd op 20 augustus en zijn de bemonsteringen niet 
zonder problemen verlopen. Bij aankomst bleek het zoutgehalte (5,6 ‰) te hoog voor 
het bemonsteren van de oever met een elektrovisaggregaat, waardoor de oever niet 
kon worden bemonsterd. Ter compensatie is aanvullende kuilvisserij uitgevoerd. De 
oeverzone bestaat uit damwand en stortsteen met redelijk veel beschoeiing, bomen 
en oevervegetatie. Tijdens de bemonsteringen was de watertemperatuur 21,5 °C, pH 
8,4, geleidbaarheid 996 µs/cm, doorzicht 52 cm en het zoutgehalte 5,6 ‰ (Bijlage I). 
In figuur 7.1 zijn de bemonsterde locaties weergegeven.  
 

 

7.2 Samenstelling vangst 

Op het gehele kanaal zijn 14 vissoorten aangetroffen, verdeeld over 11936 vissen 
(104 kg in totaal). Het aantal soorten varieerde per locatie van vijf tot elf. Het aantal 
waargenomen soorten kan laag uitvallen omdat de oever niet is bemonsterd. Het is 
mogelijk dat soorten die in het open water niet zijn gevangen, wel in de oever zijn ge-
vangen. Daarnaast wordt paling met name elektrische gevangen. Het aandeel paling 
wordt dus onderschat. De meest gevangen vissoorten zijn driedoornige stekelbaars 
(rheofiel), blankvoorn, baars, brasem (allen eurytoop) en rietvoorn (limnofiel). In alle 
tabellen en figuren in deze paragraaf is per locatie de totale vangstsamenstelling 
weergegeven (dus bij dit kanaal alleen zegen- en kuilvisserij opgeteld). Van de meest 
voorkomende vissoorten is de lengtefrequentie verdeling weergegeven.  
 
 

 

figuur 7.1 Ligging bemonsterde locaties in het kanaal Nieuwpoort-Duinkerke.  
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Locatie 5.1  
De locatie betreft een zwaaikom die 
is gelegen in het stuwvak tussen 
Nieuwpoort en Veurne (figuur 7.2). 
De oever bestaat grotendeels uit 
damwand begroeid met riet. Op deze 
locatie is één elektrotraject en één 
zegentrek uitgevoerd. Er zijn elf vis-
soorten aangetroffen, verdeeld over 
195 vissen. In aantallen wordt de 
vangst gedomineerd door baars 
(33%), brasem (30%), snoekbaars 
(20%) en blankvoorn (11%), op basis 
van gewicht door baars (44%), bra-
sem (23%), blankvoorn (11%) en bot 
(11%) (tabel 7.1). 

 
De lengtefrequentie verdeling van 
baars, brasem en blankvoorn laten 
zien dat er met name vis gevangen 
is van 1+ tot en met 3+, het ontbreekt 
aan 0+ vissen en grotere exempla-
ren (>30 cm) (0). Het ontbreken van 
de 0+ vissen kan een gevolg zijn van 
het relatief hoge zoutgehalte (>6 
‰). Vrijwel bij alle zoetwatervissen 
is de voortplanting beperkt bij hoge-
re zoutgehalte. Eieren en larven 
overleven een hoger zoutgehalte 

niet. Van snoekbaars zijn alleen enkele 0+ exemplaren gevangen.  

  

figuur 7.2 Karakteristieke foto van locatie 5.1. 

 
 

tabel 7.1 Samenstelling van de  vangst op locatie 5.1. 

 

 

 

figuur 7.3 Lengtefrequentie verdeling van baars, blankvoorn, brasem en snoekbaars op locatie 5.1. 

Soort N N % Kg Kg %
Baars 65 33% 2,60 44%
Blankvoorn 21 11% 0,67 11%
Bot 3 2% 0,65 11%
Brasem 59 30% 1,40 23%
Hybride 2 1% 0,04 1%
Kolblei 1 1% 0,01 0%
Ruisvoorn 1 1% 0,00 0%
Schol 1 1% 0,01 0%
Snoekbaars 39 20% 0,50 8%
Sprot 2 1% 0,00 0%
Winde 1 1% 0,08 1%
Totaal 195 100% 5,96 100%
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Locatie 5.2 

De locatie is gelegen in het stuwvak 
tussen Nieuwpoort en Veurne (figuur 
7.4). De oever bestaat uit damwand. 
Op deze locatie is één zegentrek 
uitgevoerd. Er is geen elektrovistra-
ject bevist omdat het zoutgehalte te 
hoog was om elektrisch te vissen. Er 
zijn vijf vissoorten aangetroffen, 
verdeeld over 5410 vissen. In aan-
tallen wordt de vangst gedomineerd 
door blankvoorn (47%), baars (33%) 
en rietvoorn (12%), op basis van 
gewicht door blankvoorn (63%), 
rietvoorn (17%) en baars (13%) 
(tabel 7.2). 

 
 

De lengtefrequentie verdeling van 
baars, blankvoorn, brasem en ruis-
voorn laat zien dat er met name 
éénzomerige vissen zijn gevangen 
(figuur 7.5).  
 
 

 
 
 

 

 

Vervolg figuur 7.3. 

 

figuur 7.4 Karakteristieke foto van locatie 5.2. 
 
 

tabel 7.2 Samenstelling van de vangst op locatie 5.2. 
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Soort N N % Kg Kg %
Baars 1760 33% 7,32 13%
Blankvoorn 2552 47% 35,59 63%
Brasem 264 5% 1,94 3%
Kolblei 176 3% 1,95 3%
Ruisvoorn 658 12% 9,52 17%
Totaal 5410 100% 56,32 100%
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Locatie 5.3  

De locatie is gelegen in het stuwvak 
tussen Veurne en de Franse grens 
(figuur 7.6). De oever bestaat uit 
damwand en is begroeid met riet. Op 
deze locatie is één zegentrek uitge-
voerd. Er is geen elektrovistraject 
bevist omdat het zoutgehalte te hoog 
was om elektrisch te vissen Er zijn 
zes vissoorten aangetroffen, ver-
deeld over 42 vissen. In aantallen 
wordt de vangst gedomineerd door 
baars (57%), blankvoorn (17%) en 
brasem (5%), op basis van gewicht 
door brasem (64%) en rietvoorn 
(22%) (tabel 7.3). 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

figuur 7.5 Lengtefrequentie verdeling van baars, blankvoorn, brasem en rietvoorn op locatie 5.2. 

figuur 7.6 Karakteristieke foto van locatie 5.3. 
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tabel 7.3 Samenstelling van de vangst op locatie 5.3. 

 
 
De lengtefrequentie verdeling van baars laat zien dat er met name 0+ vis gevangen is 
(figuur 7.7).  

 
Locatie 5.4 

De locatie is gelegen in het stuwvak 
tussen Veurne en de Franse grens 
(figuur 7.8). De oever bestaat uit 
damwand en is begroeid met riet. Er 
is één elektrotraject en één kuiltrek 
uitgevoerd. In totaal zijn zeven vis-
soorten aangetroffen, verdeeld over 
5042 vissen. In aantallen wordt de 
vangst gedomineerd door driedoor-
nige stekelbaars (74%), blankvoorn 
(13%) en brasem (11%), op basis 
van gewicht door blankvoorn (58%) 
en brasem (38%) (tabel 7.4). 
 

tabel 7.4 Samenstelling van de vangst op locatie 5.4. 

 
 
De lengtefrequentie verdeling van driedoornige stekelbaars laat zien dat er alleen 0+ 
vis is gevangen (figuur 7.9). Van brasem en blankvoorn zijn vooral éénzomerige (1+) 
exemplaren gevangen.  
 

Soort N N % Kg Kg %
Baars 24 57% 0,14 6%
Blankvoorn 7 17% 0,18 7%
Bot 1 2% 0,01 1%
Brasem 5 12% 1,53 62%
Hybride 2 5% 0,06 3%
Ruisvoorn 3 7% 0,55 22%
Totaal 42 100% 2,48 100%

Soort N N % Kg Kg %
Baars 66 1% 0,27 2%
Blankvoorn 649 13% 10,50 58%
Brasem 539 11% 6,89 38%
DD-stekelbaars 3751 74% 0,00 0%
Paling 1 0% 0,21 1%
Snoekbaars 35 1% 0,21 1%
Winde 1 0% 0,11 1%
Totaal 5042 100% 18,20 100%

 

figuur 7.7 Lengtefrequentie verdeling van baars op locatie 5.3. 

 

figuur 7.8 Karakteristieke foto van locatie 5.4. 
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Locatie 5.5 

De locatie is gelegen in het stuwvak 
tussen Veurne en de Franse grens 
(figuur 7.10). De oever bestaat uit 
damwand begroeid met riet. Op 
deze locatie is alleen een kuiltrek 
uitgevoerd. In de vangst zijn acht 
vissoorten aangetroffen, verdeeld 
over 1247 vissen. In aantallen 
wordt de vangst gedomineerd door 
blankvoorn (45%), brasem (37%) 
en driedoornige stekelbaars (11%), 
op basis van gewicht door brasem 
(50%) en blankvoorn (44%) (tabel 
7.5). 
 

 

 

 

 

figuur 7.9 Lengtefrequentie verdeling van blankvoorn, brasem en driedoornige stekelbaars op locatie 

5.4. 

 

figuur 7.10 Foto van het kuilen (karakteristieke foto ontbreekt 

doordat het kuilen in het donker wordt uit gevoerd. 

tabel 7.5 Samenstelling van de vangst op locatie 5.5. 
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Soort N N % Kg Kg %
Alver 21 2% 0,18 1%
Blankvoorn 558 45% 9,22 44%
Brasem 466 37% 10,49 50%
DD-stekelbaars 137 11% 0,00 0%
Kolblei 21 2% 0,23 1%
Paling 2 0% 0,21 1%
Ruisvoorn 33 3% 0,59 3%
Snoekbaars 11 1% 0,03 0%
Totaal 1247 100% 20,96 100%
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De lengtefrequentie verdeling van driedoornige stekelbaars laat zien dat er alleen 
volwassen exemplaren zijn gevangen. (figuur 7.11). Van brasem en blankvoorn zijn 
vooral éénzomerige (1+) exemplaren gevangen.  

7.3 Bestandschatting 

De visbestanden zijn per stuwvak geschat en niet per locatie. Aan het eind van deze 
paragraaf is een totale bestandinschatting van het gehele kanaal gemaakt.  
 
Stuwvak Nieuwpoort-Veurne  
De visbiomassa wordt geschat op 85 kg/ha en 7909 stuks/ha. De bestandschatting is 
een gewogen gemiddelde van de visbiomassa in de zwaaikommen en de visbiomas-
sa in de rechte stukken van het kanaal. Een volledig uitgewerkte bestandschatting 
voor de zwaaikommen en rechte stukken is weergegeven in bijlage IV. 
Het verschil in visbiomassa in de zwaaikommen (30 kg/ha) en rechte stukken (87 
kg/ha) is vrij groot. In de zwaaikommen wordt het visbestand sterk gedomineerd door 
baars en op de rechte stukken door blankvoorn.  
Op basis van gewicht wordt het visbestand gedomineerd door blankvoorn (63%), 
rietvoorn (17%) en baars (12%) (tabel 7.6). In aantallen wordt het visbestand gedo-
mineerd door blankvoorn (49%), baars (30%) en rietvoorn (12%) (tabel 7.6B). 
 
 
 
 
 

  

 

 

 

figuur 7.11 Lengtefrequentieverdeling van blankvoorn, brasem en driedoornige stekelbaars op locatie 

5.5. 
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Stuwvak Veurne–Duinkerke 
De visbiomassa wordt geschat op 41 kg/ha en 5215 stuks/ha. De bestandschatting is 
een gewogen gemiddelde van de visbiomassa in de zwaaikommen en de visbiomas-
sa in de rechte stukken van het kanaal. Een volledig uitgewerkte bestandschatting 
voor de zwaaikommen en rechte stukken in weergegeven in bijlage IV. 
Het verschil in visbiomassa in de zwaaikommen (12 kg/ha) en rechte stukken (42 
kg/ha) is vrij groot.  
Op basis van gewicht wordt het visbestand gedomineerd door brasem (52%), blank-
voorn (40%) en driedoornige stekelbaars (2,7%) (tabel 7.7A). In aantallen wordt het 
visbestand gedomineerd door driedoornige stekelbaars (61%), blankvoorn (20%) en 
brasem (17%) (tabel 7.7B). 

tabel 7.6 Bestandschatting stuwvak Nieuwpoort-Veurne per lengteklasse in kg/ha (A) en aantal/ha (B). 

A 

B 

tabel 7.7 Bestandschatting  stuwvak Veurne-Duinkerke per lengteklasse in kg/ha (A) en aantal/ha (B). 

Naam  0+  >0+-15 16-25 26-40  >=41  Totaal %
Baars                    8 2,2 0,3 0  10,5 12,3%
Bot                       0  0,1  0,1 0,1%
Brasem                   0 3 0,1   3,1 3,6%
Blankvoorn               0,2 53,6 0   53,8 63,2%
Haring                   0     0 0,0%
Hybride                   0    0 0,0%
Kolblei                   3    3 3,5%
Rietvoorn/Ruisvoorn      0,4 9,6 4 0,6  14,5 17,0%
Snoekbaars               0 0 0   0,1 0,1%
Winde                      0   0 0,0%
Totaal 85,1 100,0%

Naam  0+  >0+-15 16-25 26-40  >=41  Totaal %
Baars                    2132 268 3 0  2403 30,4%
Bot                       0  0  0 0,0%
Brasem                   59 339 2   399 5,0%
Blankvoorn               59 3793 1   3854 48,7%
Haring                   0     0 0,0%
Hybride                   0    0 0,0%
Kolblei                   266    266 3,4%
Rietvoorn/Ruisvoorn      117 791 73 2  982 12,4%
Snoekbaars               4 1 1   5 0,1%
Winde                      0   0 0,0%
Totaal 7909 100,0%

Naam  0+  >0+-15 16-25 26-40  >=41  Totaal %
Alver                     0,2    0,2 0,5%
Baars                    0,2 0    0,2 0,5%
Bot                       0    0 0,0%
Brasem                   0,1 10,9 0,5  9,8 21,3 51,8%
Blankvoorn               0,1 16,2 0,1   16,3 39,7%
Driedoornige Stekelbaars 0,3 0,8    1,1 2,7%
Hybride                   0    0 0,0%
Kolblei                   0,2    0,2 0,5%
Aal/Paling                 0  0,9 0,9 2,2%
Rietvoorn/Ruisvoorn       0,5 0,1 0,1  0,6 1,5%
Snoekbaars               0,1  0,1   0,2 0,5%
Schol 0 0 0,0%
Winde                      0,1   0,1 0,2%
Totaal 41,1 100,0%
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Kanaal Nieuwpoort-Duinkerke (totaal) 
De geschatte visbiomassa van kanaal Nieuwpoort-Duinkerke is een gewogen gemid-
delde van de visbiomassa in de zwaaikommen en de visbiomassa in de rechte stuk-
ken van het kanaal. De visbiomassa in het gehele kanaal Nieuwpoort-Duinkerke 
wordt geschat op 66 kg/ha en 6733 stuks/ha.  
Op basis van gewicht wordt het visbestand gedomineerd door blankvoorn (57%), 
brasem (17%) en rietvoorn (13%) (tabel 7.8A). In aantallen wordt het visbestand ge-
domineerd door blankvoorn (39%), baars (21%) en driedoornige stekelbaars (21%) 
(tabel 7.8B).  

A 

B 

tabel 7.8 Bestandschatting kanaal Nieuwpoort-Duinkerke per lengteklasse in kg/ha (A) en aantal/ha 
(B). 

A 

Naam  0+  >0+-15 16-25 26-40  >=41  Totaal %
Alver                     18    18 0,3%
Baars                    54 1    55 1,1%
Bot                       0    0 0,0%
Brasem                   58 793 10  7 868 16,6%
Blankvoorn               34 980 1   1015 19,5%
Driedoornige Stekelbaars 1484 1686    3170 60,8%
Hybride                   0    0 0,0%
Kolblei                   19    19 0,4%
Aal/Paling                 1  5 5 0,1%
Rietvoorn/Ruisvoorn       28 1 0  29 0,6%
Snoekbaars               35  1   35 0,7%
Schol 0 0 0,0%
Winde                      1   1 0,0%
Totaal 5215 100,0%

Naam  0+  >0+-15 16-25 26-40  >=41  Totaal %
Alver                     0,1    0,1 0,2%
Baars                    4,6 1,3 0,1 0  6 9,1%
Bot                       0  0  0 0,0%
Brasem                   0,1 6,5 0,2  4,3 11 16,7%
Blankvoorn               0,1 37,3 0,1   37,5 56,9%
Driedoornige Stekelbaars 0,1 0,4    0,5 0,8%
Haring /sprot                  0     0 0,0%
Hybride                   0    0 0,0%
Kolblei                   1,8    1,8 2,7%
Aal/Paling                 0  0,4 0,4 0,6%
Rietvoorn/Ruisvoorn      0,2 5,6 2,3 0,3  8,5 12,9%
Snoekbaars               0,1 0 0   0,1 0,2%
Schol 0 0 0,0%
Winde                      0   0 0,0%
Totaal 65,9 100,0%
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Op basis van gewicht is het aandeel roofvis in het totale gevangen visbestand 0,2% 
(baars > 15 cm: 0%; snoekbaars: 0,2%, en snoek: 0%). Daarmee is de predatiedruk 
op prooivis zeer laag te noemen. 
Wat opvalt, is het lage gewichtsaandeel voor paling. Dit is zeer waarschijnlijk te wij-
den aan het feit dat er niet elektrisch gevist kon worden. Paling wordt over het alge-
meen alleen met een elektrovisaggregaat gevangen. 
Op basis van gewicht bestaat het visbestand voor 86% uit eurytope vissoorten, die 
geen specifieke eisen stellen aan hun omgeving. Het visbestand bestaat voor 13% 
uit limnofiele vissoorten (rietvoorn), die in alle levensstadia gebonden zijn aan stil-
staand water met een rijke begroeiing. Het visbestand bestaat voor 12,9% uit rheofie-
le vissoorten (winde), die in één of meer levensstadia gebonden zijn aan stromend 
water. Het visbestand bestaat voor 0,8% (N1383/ ha) uit de anadrome stekelbaars. 
Er zijn geen exoten in het kanaal waargenomen. Tenslotte zijn in kleine getallen 
zoutwatervissen als schol, bot en sprot waargenomen.  

7.4 Conditie 

De conditiefactor van blankvoorn is gemiddeld boven normaal (0,9-1,1), met uitschie-
ters naar zeer goed (1,5) (figuur 7.12). De conditiefactor van brasem is gemiddeld 
boven normaal (0,9-1,1), met uitschieters naar zeer goed (1,3) en zeer slecht (0,7).  
 

B 

 

Naam  0+  >0+-15 16-25 26-40  >=41  Totaal %
Alver                     8    8 0,1%
Baars                    1225 151 2 0  1379 20,5%
Bot                       0  0  0 0,0%
Brasem                   58 537 5  3 604 9,0%
Blankvoorn               48 2566 1   2615 38,8%
Driedoornige Stekelbaars 647 736    1383 20,5%
Haring /sprot                  0     0 0,0%
Hybride                   0    0 0,0%
Kolblei                   158    158 2,3%
Aal/Paling                 0  2 2 0,0%
Rietvoorn/Ruisvoorn      66 458 41 1  566 8,4%
Snoekbaars               17 0 1   18 0,3%
Schol 0 0 0,0%
Winde                      0   0 0,0%
Totaal 6733 100,0%
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7.5 Bepaling viswatertype 

Het viswater van het kanaal Nieuwpoort-Duinkerke is niet eenduidig te typeren, het 
watertype dat de situatie het meest benaderd is het blankvoorn-brasem viswater-
type . Dit watertype is kenmerkend voor kanalen met veel scheepvaart en steile oe-
vers, waardoor de ontwikkeling van onderwater vegetatie sterk wordt beperkt. Het 
doorzicht is relatief hoog (> 50cm), waardoor snoekbaars ontbreekt of in lage aantal-
len voorkomt.  
Een overige vissoort die met dit watertype wordt geassocieerd, en ook in het kanaal 
Nieuwpoort-Duinkerke zijn vertegenwoordigd, zijn paling, kolblei en snoekbaars. Het 
is zeer aannemelijk dat het aandeel paling is onderschat doordat het niet mogelijk 
was elektrisch te vissen. Paling wordt vooral elektrisch gevangen met het elektrovi-
saggregaat. Kuil- en zegenvisserij zijn veel minder geschikt om paling te vangen. 
Echter ook voor dit viswatertype geldt dat de draagkracht voor visbiomassa hoger ligt 
dan in het kanaal Nieuwpoort-Duinkerke het geval is. Het is goed te realiseren dat de 
draagkracht geen streefbeeld is, maar een maat voor de maximaal haalbare visbio-
massa, die enkel bereikt kan worden onder de meest optimale omstandigheden. In 
een onnatuurlijk watersysteem als een kanaal, is de maximale draagkracht dan ook 
een onrealistisch streefbeeld. 

7.6 Vergelijking en interpretatie vangstgegevens 

7.6.1 Eerdere visstandonderzoeken 

In het kanaal Nieuwpoort-Duinkerke is in 1999 en in 2005 door het INBO een vis-
standonderzoek uitgevoerd, waarbij het open water met fuiken is bevist en de oever 
met een 5KW elektroapparaat (Thuyne et al., 2006). In het hier beschreven onder-
zoek uit 2013 is het open water bevist met de zegen en kuil. In het huidige onderzoek 
was het niet mogelijke om de oever te bemonsteren, de zoutgehalten waren dermate 
hoog (>4,0 ‰) dat elektrisch vissen niet mogelijk was. In tabel 7.9 is een overzicht 
gegeven van de aangetroffen vissoorten op de vijf verschillende locaties in de hier-
boven beschreven drie onderzoeken. 
 
 
 
 

 

figuur 7.12 Conditiefactoren van blankvoorn en brasem.  
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Zowel in 1999 als in 2013 zijn in het kanaal Nieuwpoort-Duinkerke 14 vissoorten 
aangetroffen. In 2005 zijn 13 vissoorten aangetroffen. Het gemiddeld aantal soorten 
per bemonsteringslocatie bedroeg in 1999, 2005 en 2013 respectievelijk 8, 10 en 7. 
Het gemiddeld lagere percentage vissoorten kan deels verklaard worden doordat al-
leen in de oeverzone is bemonsterd.  
In vergelijking tot 1999 en 2005 is er in het huidige onderzoek geen karper en giebel 
gevangen, en nieuwe soorten die nog niet eerder aangetroffen waren zijn alver, schol 
en sprot. Hierbij moet wel vermeld worden dat de nieuwe soorten slechts op één lo-
catie zijn waargenomen.  
 
Alleen in 1999 zijn kroeskarper en zeelt enkele keren waargenomen. In 2005 zijn pos 
en zeebaars waargenomen waarbij jonge zeebaars in aantallen veelvuldig voor-
kwam. De zeebaars paait af op zee, de jonge exemplaren trekken later in het seizoen 
het kanaal op om er op te groeien. In 1999 werd deze soort niet gevangen omdat het 
kanaal in juni werd bemonsterd. In het huidige onderzoek is er net als in 2005 in sep-
tember bemonsterd. Het is goed mogelijk dat door factoren als temperatuur e.d. de 
zeebaars later is af gepaaid en de jonge vis later in het jaar naar binnen trekt.  

7.6.2 Bepotingsgegevens 

Alle in deze paragraaf besproken herbepotingsgegevens: zijn verstrekt door de Da-
tabank herbepotingen (Agentschap voor Natuur en Bos). 
In tabel 7.10 zijn de herbepotingsgegevens uit de periode 2003-2013 weergegeven. 
Sinds 2003 is er vooral veel blankvoorn (5060 kg) en rietvoorn (1050 kg) uitgezet.  
Zowel in 2005 als in 2013 werd de vangst in aantallen gedomineerd door blankvoorn. 
Blankvoorn is een algemeen voorkomende soort in dit water type en komt vanaf 1999 
voor op alle bemonsterde locaties. De rekrutering is echter beperkt te noemen, waar-

tabel 7.9 Overzicht van de aangetroffen vissoorten en het totaal aantal soorten op de verschillende 
locaties (+: gevangen met zowel elektrovisserij als fuik- (1999+2005), * enkel met elektro-
visserij, X enkel met fuikvisserij, Z: enkel met de zegen en K: enkel met kuilvisserij gevan-
gen).Bij de vangsten van 2013 moet vermeld worden dat er geen elektrovisserij kon plaats-
vinden door het hoge zoutgehalte.  
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5.2 2013 K K K K K

2005 * + X X * X X + X +

1999 + + + + + + + + + +

5.3 2013 Z Z Z Z Z Z

2005 + + + + + + +
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1999 - - - - - - - - - - - - - - - - - -

5.5 2013 K K K K K K K K

2005 + + + + + + + +
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door de uitzetting mogelijk de oorzaak zijn van de dominantie van de blankvoorn. De 
rietvoorn komt in mindere mate natuurlijk voor in de geëutrofieerde kanalen, maar is 
door op verschillende locaties gevangen. De kanalen zijn niet bepaald geschikt als 

paai- en opgroeigebied van jon-
ge rietvoorn. Het relatief hoge 
aandeel van rietvoorn lijkt dn ook 
het gevolg van de uitzettingen te 
zijn. 
Naast de uitzet van blankvoorn 
en rietvoorn zijn ook enkele hon-
derden kilo’s winde, zeelt, karper 
en baars uitgezet. Deze vissoor-
ten zijn in het huidige onderzoek 
nauwelijks of niet teruggevan-
gen. Hierdoor kan gesuggereerd 
worden dat de uitzet van deze 
vissen niet waardevol is ge-
weest. Het geëutrofiëerde kanaal 
kan voor veel soorten als beperkt 
paai- en opgroeigebied gezien 
worden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.6.3 Hengelvangstgegevens 

Alle in deze paragraaf besproken hengelvangstgegevens zijn verstrekt door de 
Vlaamse Vereniging van Hengelsport Verbonden (VVHV). 
Het gemiddelde totaalgewicht vis per man hengeluur (alle gevangen vissoorten in het 
gehele kanaal Nieuwpoort – Duinkerke) van alle hengelvangsten van viswedstrijden 
uit de periode 2010-2013 zijn weergegeven in figuur 7.13. Sinds 2010 varieert het 
gemiddelde gewicht per man hengeluur van 0,29-0,46 kg. 
 

tabel 7.10 Herbepotingsgegevens kanaal Nieuwpoort-
Duinkerke in de periode 2003-2013 (Bron ge-
gevens: Databank herbepotingen, ANB). 

 

Jaar vissoort aantal
gewicht 

(kg)
lengte 
(cm)

2003 blankvoorn 400 10-17

2003 rietvoorn 450 10-18

2003 w inde 150 10-17

2003 w inde 80 10-17

2003 baars 100

2003 blankvoorn 200

2003 rietvoorn 200

2003 w inde 150

2004 blankvoorn 400

2004 rietvoorn 100

2005 snoek 200

2005 blankvoorn 950

2005 brasem 100

2005 rietvoorn 100

2006 paling 2

2006 blankvoorn 830

2006 w inde 80

2007 blankvoorn 480

2008 paling 5

2008 blankvoorn 500

2009 paling 5

2010 blankvoorn 450

2010 paling 5

2010 snoek 50

2011 blankvoorn 200

2011 w inde 400

2011 Spiegelkarper 75 142

2011 paling 4

2011 brasem 100

2011 rietvoorn 200

2011 zeelt 50

2012 blankvoorn 650

2012 paling 4

2013 baars 31 6-12
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In figuur 7.14 zijn de gevangen soortengroepen per jaartal (voornachtigen, brasem-
achtigen en andere vissoorten) in percentages weergegeven. De soortgroepen be-
vatten de volgende soorten: voornachtigen (blankvoorn, rietvoorn, winde, alver, etc. ), 
brasemachtigen (brasem/kolblei) en andere vissoorten (paling, baars, pos, karper, 
etc.). In de gehele periode is de variatie binnen elke groep erg groot. Het gewichts-
percentage voorn in de hengelvangsten neemt de laatste jaren steeds meer af. In de 
groep overige vissoorten is een toename waar te nemen in hengelvangst. Het aan-
deel brasemachtigen blijft nagenoeg gelijk.  
 

 
De vistechnieken van enerzijds hengelwedstrijden en anderzijds visstandbemonste-
ringen zijn dermate verschillend dat het niet reëel is om een vergelijking te maken 
van hoeveelheden gevangen vis. Over het algemeen is het wel mogelijk om trends in 
hengelvangsten en resultaten van visstandbemonsteringen te vergelijken. Een be-
langrijke voorwaarde hierbij is wel dat er een lange reeks van hengelvangsten be-
kend is. 

 

figuur 7.13 Reëel gemiddeld totaalgewicht (kg) per man hengeluur (MHU) in de vangsten tijdens hengel-

wedstrijden op het kanaal Nieuwpoort-Duinkerke (Bron gegevens: Vlaamse Vereniging van 

hengelsport verbonden (VVHV). 

 

figuur 7.14 Geschatte vangstfrequentie (percentage van aantallen) per meest gevangen vissoortengroep 

(voornachtigen, brasemachtigen en andere vissoorten) in het kanaal Nieuwpoort-Duinkerke 

(bron: Vlaamse Vereniging van Hengelsport Verbonden (VVHV)). 
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8 Discussie 

8.1 Vergelijking met andere onderzoeken 

In tabel 8.1 is een overzicht gegeven van de geschatte visbestanden uit het huidige 
onderzoek. In de afgelopen jaren is in verschillende Belgische kanalen de visbiomas-
sa bepaald. In tabel 8.2 is een overzicht weergegeven van de geschatte visbiomassa 
van een aantal kanalen die vergelijkbaar zijn met de kanalen die in 2013 zijn onder-
zocht. De bestanden variëren van 13 tot 205 kg/ha. In vergelijking tot de visbestan-
den in vergelijkbare kanalen is de visbiomassa van kanalen Brussel-Schelde, Plas-
sendale-Nieuwpoort en Nieuwpoort-Duinkerke middelmatig. De visbiomassa in het 
Schipdonkkanaal en kanaal Briegden-Neerharen is resp. laag en zeer laag.  
Voor het Schipdonkanaal geldt dat op het traject Balgerhoeke- Zeebrugge een zeer 
laag visbestand (3 kg/ha) is waargenomen. Dit is mogelijk te verklaren uit het feit dat 
de oevers op dit traject onbegroeid zijn als gevolg van sterk wisselende waterstan-
den. Hierdoor is er nauwelijks paai- en opgroeigebied beschikbaar.  
 

 

8.2 Tijdstip van de bemonsteringen 

Met uitzondering van het Schipdonkkanaal tussen Balgerhoeke en Zeebrugge zijn al-
le bemonsteringen in augustus en begin september uitgevoerd. Op kanalen is het 
van belang de bemonsteringen uit te voeren voordat zich winterconcentraties gaan 
vormen. De visstand is dan evenwichtiger verdeeld over het kanaal waardoor de be-
standschatting betrouwbaarder is. Winterconcentraties kunnen zich al vanaf half sep-
tember vormen.  

tabel 8.1 Geschatte visbiomassa in het huidige onderzoek. 
Water jaar Kg/ha Rapport 

Zeekanaal Brussel-Schelde  2013 107 Vis & de Bruijn, 2013 

Kanaal Briegden-Neerharen 2013 5 Vis & de Bruijn, 2013 

Schipdonkkanaal 2013 21 Vis & de Bruijn, 2013 

Kanaal Plassendale-Nieuwpoort 2013 87 Vis & de Bruijn, 2013 

Kanaal Nieuwpoort-Duinkerke 2013 66 Vis & de Bruijn, 2013 
 

tabel 8.2 Geschatte visbiomassa van kanalen gelijkwaardig aan de bemonsterde kanalen in het huidige 
rapport. 

 
Water jaar kg/ha Rapport 

Kanaal Dessel-Turnhout-Schoten 2010 205 Bosveld & Kroes (2011) 

Moervaart-Deurne 2012 188 Hop, 2012 

Kanaal Brussel-Charleroi 2012 124 Hop, 2012 

Kanaal Leuven-Dijle 2011 73 Spierts & Vis, 2011 

Kanaal Kortrijk-Bossuit 2011 69 Spierts & Vis, 2011 

Kanaal Bocholt-Herentals 2012 63 Hop, 2012 

Zuid-Willemsvaart 2012 39 Hop, 2012 

Netekanaal 2010 33 Kemper & Vis (2010b) 

Albertkanaal 2010 13 Kemper & Vis (2010a) 
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Uit de resultaten blijkt dat o.a. in kanaal Nieuwpoort-Duinkerke blijkt dat de visstand 
in de zwaaikommen lager is dan op het kanaal zelf. Daarmee wordt bevestigd dat de 
bemonsteringen op het juiste moment hebben plaatsgevonden.  
In het kanaal Brussel-Schelde waren wel hogere concentraties vis aanwezig in zijar-
men en kanaalverbredingen. Dit kan goed worden verklaard door de hoge scheep-
vaartintensiteit in combinatie met de incidentele stroming op het kanaal als gevolg 
van de bediening van de scheepvaartsluizen. In de zijarmen en kanaalverbredingen 
kunnen de vissen zich onttrekken aan de turbulentie en stroming. 
 
Op het Schipdonkkanaal in het stuwvak Balgerhoeke- Zeebrugge is de biomassa (3,8 
kg/ha) vele malen lager dan in de stuwvakken Deinze tot Balgerhoeke (20 en 63 
kg/ha). Het stuwvak is, ten opzichte van de andere twee stuwvakken, relatief laat in 
het jaar bemonsterd (augustus t.o.v. november). Tijdens de bemonstering in novem-
ber stond er een lichte stroming in het kanaal, waardoor de vis zich mogelijk meer 
geconcentreerd heeft opgehouden. Het vormen van winterconcentraties lijkt beperkt 
aangezien er geen overwinteringsgebieden, zoals havens, en kanaalverbredingen 
aanwezig zijn.  
Dit lijkt onwaarschijnlijk omdat tijdens de bemonsteringen extra elektrotrekken zijn 
uitgevoerd op locaties waar vis zich mogelijk concentraties van vis zou ophouden. Op 
deze locaties (bruggen) zijn meer vissen gevangen dan op de overige locaties, maar 
dit zou ook te maken kunnen hebben met het aandeel schuilmogelijkheden op deze 
locaties.  
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9 Conclusies en aanbevelingen 

9.1 Conclusies 

9.1.1 Kanaal Brussel-Schelde 

• De visbiomassa in het zeekanaal Brussel-Schelde wordt geschat op 107 
kg/ha en 14.238 stuks/ha. De visbiomassa in het stuwvak Brussel-Zemst (164 
kg/ha en 20.877 stuks/ha) is bijna drie keer hoger dan die in het stuwvak 
Zemst-Wintam (54 kg/ha en 8.062 stuks/ha). In beide stuwvakken werd de 
hoogste visbiomassa aangetroffen in een zijkanaal. Op het traject Zemst-
Wintam bij Klein Willebroek (456 kg/ha) en op het traject Brussel-Zemst in het 
Darse Dok (424 kg/ha) In vergelijking tot gelijkaardige kanalen is de visbio-
massa middelmatig te noemen; 

• Op basis van gewicht bestaat het visbestand voor 98,8% uit eurytope vissoor-
ten, die geen specifieke eisen stellen aan hun omgeving. Het visbestand be-
staat uit 0,07 % uit limnofiele vissoorten (bittervoorn, rietvoorn en zeelt) en 
voor 0,08% uit rheofiele vissoorten (winde). Tenslotte is 1,2% van het visbe-
stand exoot (blauwband, zonnebaars en zwartbekgrondel).  

• Op basis van gewicht wordt het visbestand in het kanaal gedomineerd door 
brasem (32%), blankvoorn (24%) en paling (18%) 

• Er zijn 16 verschillende vissoorten en èèn hybride aangetroffen; 
• In het huidige onderzoek zijn twee nieuwe vissoorten aangetroffen: blauwband 

en zwartbekgrondel. Beide soorten werden nooit eerder tijdens een vis-
standonderzoek gevangen; 

• Het viswater van het zeekanaal Brussel-Schelde is niet eenduidig te typeren, 
het watertype dat de situatie het meest benaderd is het blankvoorn-brasem 
viswatertype en het hoogst haalbare streefbeeld.  

9.1.2 Kanaal Briegden Neerharen 

• De visbiomassa in het kanaal Briegden-Neerharen wordt geschat op 4,9 kg/ha 
en 188 stuks/ha; In vergelijking tot gelijkaardige kanalen is de visbiomassa 
zeer laag te noemen; 

• Op basis van gewicht wordt het visbestand in dit kanaal gedomineerd door pa-
ling (82%), baars (16%) en blankvoorn (2%). In aantallen wordt het visbestand 
gedomineerd door baars (35%), paling (22%) en blankvoorn (22%); 

• Er zijn zes verschillende vissoorten aangetroffen.  
• Er is één exoot aangetroffen, namelijk marmergrondel; 
• Het kanaal Briegden-Neerharen is een klein en vrij geïsoleerd viswater. Het 

visbestand is beperkt in omvang en soortenrijkdom. Het kanaal heeft de 
meeste kenmerken van een baars-blankvoorn viswatertype. 

9.1.3 Schipdonkkanaal 

• De visbiomassa in het gehele Schipdonkkanaal wordt geschat op 21 kg/ha en 
3602 stuks/ha. In vergelijking tot gelijkaardige kanalen is de visbiomassa in 
het Schipdonkkanaal laag te noemen; 

• De visbiomassa in de stuwpanden Deinze-Zomergem, Zomergem-
Balgerhoeke en Balgerhoeke-Zeebrugge is respectievelijk en 20, 63 en 3,8 
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kg/ha en 3577, 10570, 394 stuks/ha. Het stuwvak Balgerhoeke- Zeebrugge is 
door omstandigheden pas laat in november bemonsterd, wat mogelijk (deels) 
de lage bestandschatting kan verklaren; 

• Op basis van gewicht wordt het visbestand in het kanaal gedomineerd door 
blankvoorn (52%), paling (22%) en baars (7%). In aantallen wordt het visbe-
stand gedomineerd door blankvoorn (74%), brasem (16%) en baars (7%); 

• Op het gehele kanaal zijn 14 vissoorten aangetroffen.  
• Het viswater van het Schipdonkkanaal is vrij eenduidig te typeren als het 

snoek-blankvoorn viswatertype; 
• Opvallend was de vangst van een rivierprik. De soort is dit jaar voor het eerst 

aangetroffen in het Schipdonkkanaal. Het exemplaar werd elektrische gevan-
gen op het traject Balgerhoeke-Zeebrugge. 

9.1.4 Kanaal Plassendale-Nieuwpoort 

• De visbiomassa in het gehele kanaal Plassendale-Nieuwpoort wordt geschat 
op 86,5 kg/ha en 2050 stuks/ha. In vergelijking tot gelijkaardige kanalen is de 
visbiomassa middelmatig te noemen; 

• Het verschil in visbiomassa in de zwaaikommen (71 kg/ha) en rechte stukken 
(87 kg/ha) is niet erg groot; 

• Op basis van gewicht wordt het visbestand gedomineerd door brasem (81%), 
harder (7,9%) en paling (7,5%). In aantallen wordt het visbestand gedomi-
neerd door brasem (53%), harder (14%) en blankvoorn (11%) 

• Op het gehele kanaal zijn 17 vissoorten aangetroffen; 
• Het viswater van het kanaal Plassendale – Nieuwpoort is vrij eenduidig te ty-

peren als het brasem-snoekbaars type. 

9.1.5 Kanaal Nieuwpoort-Duinkerke 

• De visbiomassa in het gehele kanaal Nieuwpoort-Duinkerke wordt geschat op 
66 kg/ha en 6733 stuks/ha. In vergelijking tot gelijkaardige kanalen is de visbi-
omassa middelmatig te noemen; 

• De visbiomassa in de stuwpanden Nieuwpoort-Veurne en Veurne-Duinkerke 
is respectievelijk en 85 en 41 kg/ha; 

• De biomassa is zwaaikommen en kanaalverbredingen is in beide stuwvakken 
ruim lager dan op de rechte stukken van het kanaal; 

• Op basis van gewicht wordt het visbestand gedomineerd door blankvoorn 
(57%), brasem (17%) en rietvoorn (13%). In aantallen wordt het visbestand 
gedomineerd door blankvoorn (39%), baars (21%) en driedoornige stekel-
baars (21%); 

• Op het gehele kanaal zijn 14 vissoorten aangetroffen; 
• Het viswater van het kanaal Nieuwpoort-Duinkerke is niet eenduidig te type-

ren. Het watertype dat de situatie het meest benaderd is het blankvoorn-
brasem viswatertype. 
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9.2 Aanbevelingen voor visserij en visstandbeheer 

9.2.1 Kanaal Brussel-Schelde 

 
Inrichting 
In het zeekanaal Brussel-Schelde nabij Humbeek is een natuurvriendelijke vooroever 
aangelegd. De vooroever is ongeveer twee meter breed over een lengte van twee ki-
lometer. De vooroever is door vis via buizen (om 50 meter) te bereiken. Het drukke 
scheepvaartverkeer in het kanaal is van invloed op de omstandigheden in de vooroe-
ver. Wanneer een groot vrachtschip langs vaart, wordt een groot gedeelte van het 
water in de natuurvriendelijke vooroever weggezogen. Hierdoor ontstaat er veel 
stroming, met als gevolg dat planten zich niet kunnen handhaven en er onvoldoende 
paai- en opgroeimogelijkheden zijn voor vis. De aanwezigheid van waterplanten is 
een belangrijk aandachtspunt aangezien dit een essentieel element vormt voor diver-
se soorten, zowel om te foerageren als voor de reproductie (Ballaer et al., 2006). 
Het is dan ook aan te bevelen om maatregelen te nemen tegen het leegzuigen van 
de natuurvriendelijke vooroevers. Een mogelijke oplossing is om de doorzwemkokers 
te voorzien van terugslagkleppen met daarin een kleine opening die voor vissen nog 
passeerbaar is. De doorzwemkokers blijven hierdoor tweezijdig passeerbaar. Op de-
ze wijze wordt voorkomen dat de vooroever vrijwel geheel leegstroomt tijdens het 
passeren van een schip. 
Een andere mogelijkheid is het opdelen van de lange vooroever. Als de twee kilome-
ter lange zone wordt opgesplitst in delen van 100 a 200 m kunnen er voldoende rust-
zones gecreëerd worden zodat het jongbroed niet telkens uit de paaiplaatsen gezo-
gen wordt op het moment dat er een schip voorbij vaart  
Indien na deze maatregelen er nog geen vegetatie in ontwikkeling is het raadzaam 
om deze aan te planten. Hierbij kan gedacht worden aan soorten als riet, gele lis of 
gele plomp. 
Daarnaast komt er te weinig licht op de bodem door de overhangende bomen die 
langs de gehele vooroever staan. Bij gebrek aan licht hebben waterplanten moeite 
met groeien. Door enkele overhangende bomen te verwijderen krijgen waterplanten 
meer kans zich te ontwikkelingen in de oeverzone.  
 
Een andere mogelijkheid om meer paai- en opgroei gebieden te creëren in het ka-
naal Brussel-Schelde is het herprofilering van taluds waardoor er een groter opper-
vlak met ondiep water ontstaat waar zich waterplanten kunnen ontwikkelen. Voor-
waarde is dat er voldoende ruimte beschikbaar is. Een locatie die voor de aanleg van 
deze ondiepe waterdelen in aanmerking komt is de kanaalverbreding in het zeeka-
naal Brussel-Schelde nabij Wintam. Nabij de voormalige sluis naar de Schelde is een 
‘dode’ hoek aanwezig die ver buiten de scheepvaart ligt. Het zou nader onderzocht 
kunnen worden wat de mogelijkheden zijn. 
 
Aan de sluis van Wintam ligt een paaiplaats van ±800 m lang en ±10-40 m breed. De 
paaiplaats bestaat uit een stortsteen dam met openingen richting ondiepe gedeeltes. 
onderhoud aan deze achter oevers is cruciaal voor de werking van deze paai- en op-
groeigebieden. De paaiplaatsen zijn meer dan 10 jaar geleden aangelegd, het is aan 
te bevelen om de werking van deze paaiplaatsen te onderzoeken.  
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Bepoting 
De blankvoorn is in het verleden veel uitgezet in het zeekanaal. Uit de lengte-
frequentie van blankvoorn valt af te leiden dat er een substantiële rekrutering op-
treed. Dit betekent dat de soort zich waarschijnlijk zonder bepotingen kan handha-
ven, echter zou het bestand wel kunnen afnemen indien de bepotingen stoppen. Het 
is niet vast te stellen in hoeverre de uitzettingen hebben bijgedragen aan de huidige 
blankvoornstand. Gegevens over overleving en ontwikkeling ontbreken. Vanuit de 
hengelsport wordt het kanaal gezien als één van de betere wedstrijdwateren. Vanuit 
dat oogpunt is het belangrijk dat er voldoende vis aanwezig is in het kanaal en zijn 
bepotingen wenselijk. Het bepoten van blankvoorn is echter geen duurzame oplos-
sing.  
In 2005 en 2006 zijn er ook snoeken uitgezet, in totaal 950 stuks. Tijdens de bemon-
steringen in 2002, 2008 en 2013 zijn geen snoeken aangetroffen. Het lijkt er daarmee 
op dat de uitzettingen niet hebben geleid tot een substantiële verbetering van de 
snoekstand. Mogelijk biedt het kanaal onvoldoende opgroeigebied voor de jonge 
snoekjes. Het uitzetten van snoek is dus niet zinvol, voornamelijk voor deze soort 
heeft het herinrichten voorrang ten opzichte van de uitzet van vis.  

9.2.2 Kanaal Briegden-Neerharen 

 
Bepoting 
Ondanks de vele bepotingen in kanaal Briegden- Neerharen is de visstand zeer laag. 
Het water is zeer helder, waardoor de bepote vissen zich waarschijnlijk niet thuis 
voelen en via de sluizen wegtrekken. Daarnaast zijn de vissen in het heldere water 
zeer gevoelig voor predatie van o.a. roofvissen en aalscholvers.  
Uit de gegevens van de waterbeheerder blijkt dat er vrijwel dagelijks schuttingen 
plaatsvinden. De vissen hebben daarmee voldoende mogelijkheden het kanaal te 
verlaten. Op dit moment is het bepoten van de wateren geen structurele oplossing 
om een natuurlijkere en soortenrijkere visstand te krijgen. 
Indien de bepotingsintensiteit sterk wordt vergroot, is de verwachting dat het visbe-
stand op termijn niet zal verbeteren. Het beperkte succes van de bepoting is waar-
schijnlijk te wijten aan de ongunstige omstandigheden in het kanaal. Indien deze om-
standigheden niet worden veranderd zal het extra uitzetten van vis geen blijvend ef-
fect hebben. Het wordt dan ook aanbevolen om de bepoting niet te continueren en 
eventueel te verplaatsen naar wateren waar meer potentie is. 
 
Inrichting 
Voor de ontwikkeling van een meer evenwichtige visstand verdient het aanbeveling 
om het areaal paai- en opgroeigebieden in dit stuwvak te vergroten. Het stuwvak 
wordt alleen gebruikt door pleziervaart, waardoor herprofilering van oever mogelijk is.  
Door meer structuur in de oever aan te brengen wordt het soortrijkdom in de oever 
vergroot. Op deze wijze zal er een duurzame verbetering van de visstand optreden 
en zal de natuurlijke mortaliteit worden gecompenseerd door aanwas van jonge vis. 
Vooral dit laatste aspect is een belangrijk kenmerkt van een gezond viswater. 
Na het uitvoeren van inrichtingsmaatregelen wordt aanbevolen om jongbroed van 
een aantal doelsoorten uit te zetten. Hierbij kan worden gedacht aan soorten als 
snoek en zeelt.  
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Visstand  
De marmergrondel (exoot) komt veel voor in het kanaal Briegden-Neerharen. De 
soort voelt zich goed thuis in de oeverstructuren van het kanaal, die bestaan uit be-
tonplaten met veel openingen en kieren. Het is bekend dat met name de snoekbaars 
predeert op (marmer)grondels. Het uitzetten van deze roofvis lijkt dan ook niet zinvol. 
De snoekbaars zal zich niet thuis voelen in het ogenschijnlijk heldere water van het 
kanaal. Bovendien is het maar de vraag of een roofvis de soort kan onderdrukken. 
De marmelgrondel is nog maar kort in België aanwezig en verwacht mag worden dat 
de soort zich verder zal verspreiden. Van exoten is bekend dat een snelle opkomst 
vaak wordt gevolgd door een afname, waarna een stabiele populatie ontstaat. 
 
Daarnaast is het aan te bevelen om in kanaal Briegden- Neerharen in het vervolg 
een (aanvullend) sonaronderzoek uit te voeren. Er zijn in het verleden geen vis-
standonderzoeken uitgevoerd, waardoor een referentie ontbreek. Doordat het om 
een klein water gaat is het te bemonsteren trajecten beperkt. Met de sonar kan het 
gehele kanaal binnen enkele uren in beeld worden gebracht. Op deze wijze wordt de 
betrouwbaarheid van de bestandschatting vergroot. 

9.2.3 Schipdonkkanaal 

 
Inrichting 
De visbiomassa in de stuwpanden Deinze-Zomergem en Zomergem-Balgerhoeke is 
respectievelijk 20 en 63 kg/ha. Een groot aandeel van de biomassa bestaat uit jong-
broed van blankvoorn en brasem. Dit kan duiden op voldoende paaigebieden. Ech-
ter, het ontbreekt in deze stuwvakken aan grotere brasems (>26 cm), wat zou kun-
nen duiden op een gebrek aan opgroeigebieden. Opgroeigebieden met voldoende 
schuilplaatsen voor roofvis zijn cruciaal voor een evenwichtige visstand. Onderwater 
structuren kunnen dienen als paai, foerageer en schuilgebied, dit kunnen bomen of 
takkenbossen zijn. Het verzwaren van deze objecten is wel nodig. Op de plaatsen 
waar deze objecten worden geplaatst moet wel rekening worden gehouden met de 
sportvisserij en scheepvaart. 
 
In het stuwvak Balgerhoeke- Zeebrugge is de biomassa (3,8 kg/ha) vele malen lager 
dan in de stuwvakken Deinze tot Balgerhoeke. In het stuwvak Balgerhoeke-
Zeebrugge ontbreekt het aan areaal paai- en opgroeigebieden. Voor de ontwikkeling 
van een meer evenwichtige visstand verdient het aanbeveling om het areaal paai- en 
opgroeigebieden in het stuwvak Balgerhoeke-Zeebrugge te vergroten. Het stuwvak is 
het afwateringskanaal van het Schipdonkkanaal. Als er veel regen valt in het achter-
land wordt het water via dit afwateringskanaal afgevoerd richting zee. Door de harde 
stroming kunnen oeverplanten zich nauwelijks wortelen. Om het kanaal op enkele 
plaatsen te verbreden wordt meer dynamiek in de oever gecreëerd. Op de bredere 
plaatsen in het kanaal kunnen planten zich wortelen en wordt het areaal paai- en op-
groeigebieden groter. Dit biedt tevens mogelijkheden voor vis om zich in deze luwe 
zones op te houden tijdens hoge afvoerdebieten. In de huidige situatie zijn deze 
nauwelijks aanwezig. Dit geeft risico op het uitspoelen van vis naar het zoute water in 
de haven van Zeebrugge. Dit is een bekend probleem bij veel zoet-zout overgangen. 
Een meer gevarieerd beheer van de afsluiting tussen zoet en zout biedt de vis de 
kans om terug te zwemmen.  
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Een andere aanbeveling is het creëren van connectiviteit door het kanaal te verbin-
den met het achterliggende watersysteem (beek, polder, vaart). Dit biedt goede mo-
gelijkheden voor het ontwikkelen van de visstand. Met deze maatregel creëer je als 
het ware een paai- en opgroeigebied buiten het kanaal zelf. Het is van groot belang 
dat de overgang tussen beide watersystemen een grote aantrekkingskracht heeft op 
vis en tweezijdig vispasseerbaar is. Vissen kunnen vanuit het kanaal het achterlig-
gende systeem bereiken, waar de paai- en opgroeimogelijkheden vaak beter zijn dan 
in het kanaal zelf. In het afwateringskanaal komen twee beken uit waar het water 
over een stuw wordt gevoerd. Vissen kunnen de beek vanuit het kanaal niet berei-
ken. Het aanleggen van vispassages kan uitkomst bieden. Bij de Poekebeek (ter 
hoogte van Nevele) is een ‘’de Wit’’ vispassage aangelegd.  

9.2.4 Kanaal Plassendale- Nieuwpoort 

Inrichting 
Het beheren van de aangelegde natuurvriendelijke oevers noodzakelijk. In de na-
tuurvriendelijke oevers in kanaal Plassendale-Nieuwpoort nabij Plassendale zijn geen 
waterplanten aanwezig en bestaat de bodem uit een dikke laag bagger (>1m). Door 
het gebrek aan waterplanten is er voor de vis geen mogelijkheid om kuit af te zetten 
en zijn er geen schuilmogelijkheden voor de larven tegen predatie. Door de bagger-
bodem te saneren krijgt de vegetatie weer kans om te groeien.  
 
Bepoting 
Het uitzetten van glasaal in kanaal Plassendale-Nieuwpoort lijkt succesvol. Tijdens 
de bemonsteringen is een hoge bezetting aal waargenomen. Voorwaarde bij uitzet-
tingen van glasaal is, dat er een goede mogelijkheid is om zonder levensbedreigende 
barrières (gemalen, waterkrachtcentrales) het kanaal te kunnen verlaten. Indien dit 
niet het geval is neemt de kans af dat de alen ooit deelnemen aan de voortplanting; 
In kanaal Plassendale-Nieuwpoort lijken de bepotingen van winde weinig succes te 
hebben. Het wordt aanbevolen om eerst te kijken naar de noodzaak van bepotingen 
alvorens het programma te continueren. De winde is een rheofiele vissoort die zich 
waarschijnlijk niet thuis voelt in het kanaal. 

9.2.5 Kanaal Nieuwpoort-Duinkerke 

Inrichting 
De hoge zoutgehaltes in het kanaal Nieuwpoort-Duinkerke komen niet ten goede van 
de visstand van zoetwatervissen, dit is ook te zien in de lengtefrequentieverdelingen. 
Het ontbreken van de 0+ vissen is vooral waar te nemen bij de lengtefrequenties van 
blankvoorn en brasem.  
Hoewel er alleen zoet water ingelaten wordt vanuit de IJzer, loopt het zoutgehalte re-
delijk op. Bij te hoge concentraties zout zullen vissen wegtrekken of dood gaan. In 
natte perioden, met veel regenval zal het kanaal als afvoer dienen en wordt het gehe-
le kanaal zoet. Dit is ook te zien in de lengtefrequentie van bijvoorbeeld brasem en 
blankvoorn. Het is goed mogelijk dat in eerdere jaren de zoutgehalte minder hoog 
waren waardoor een succesvolle paai heeft plaats gevonden. 
 
De hoge zoutgehaltes beperken de zoetwatervisstand. Hoge zoutgehaltes zorgt vrij-
wel bij alle zoetwatervissen voor beperkte voortplanting. Eieren en larven overleven 
hogere zoutgehalte niet. De reproductie van bijvoorbeeld blankvoorn is alleen moge-
lijk in water met een zoutgehalte lager dan 4 ‰ (de Laak, 2010). De eieren en larven 
van brasem sterven bij een zoutgehalte van 5,4 ‰ (van Emmerick, 2008). Op alle lo-
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caties in het kanaal Nieuwpoort- Duinkerke waren de metingen boven deze 4 ‰ (4,5 
tot 6,5 ‰). Te hoge zoutgehaltes zijn nadelig voor de opbouw van de vispopulatie. 
Het wordt aanbevolen een onderzoek te doen naar de herkomst van het hoge zout-
gehalte en mogelijke oplossingen zoeken om het zoutgehalte te verlagen.   
 
Bepoting 
Het uitzetten van jonge snoek lijkt vooralsnog weinig zinvol. In het verleden zijn 
snoeken uitgezet in het zeekanaal Nieuwpoort- Duinkerke. Tijdens de bemonsterin-
gen in 2013 is in dit kanaal geen snoek gevangen. Hierbij moet wel vermeld worden 
dat het niet mogelijk was om met het elektrovisaggregaat te vissen door het te hoge 
zoutgehalte. Ook het aalbestand op het traject Nieuwpoort-Duinkerke kon niet wor-
den beoordeeld als gevolg van een te hoog zoutgehalte. De effecten van de uitzet-
tingen op dit traject zijn dan ook onbekend. Voorwaarde bij uitzettingen van glasaal 
is, dat er een goede mogelijkheid is om zonder levensbedreigende barrières (gema-
len, waterkrachtcentrales) het kanaal te kunnen verlaten. Indien dit niet het geval is 
neemt de kans af dat de alen ooit deelnemen aan de voortplanting. 
 
In kanaal Nieuwpoort-Duinkerke is de natuurlijke aanwas beperkt. Mogelijk wordt de 
ei-ontwikkeling beperkt door het hoge zoutgehalte. Het zou nader kunnen worden 
onderzocht wat de zoutgehaltes zijn geweest in de afgelopen jaren. Indien blijkt dat 
de zoutgehaltes structureel te hoog zijn voor een goede ei-ontwikkeling, dan lijkt het 
bepoten van volwassen vis in dit kanaal zinvoller dan het realiseren van meer paai- 
en opgroeigebieden. Volwassen vissen kunnen immers beter tegen hoge zoutgehal-
tes. 

9.2.6 Algemene aanbevelingen 

Inrichting en beheer van het viswater 
Voor de ontwikkeling van een meer evenwichtige en soortenrijkere visstand verdient 
het aanbeveling om het areaal paai- en opgroeigebieden in de kanalen te vergroten. 
Veel vissoorten paaien bij voorkeur in ondiepe, plantrijke stukken van een viswater. 
Bijvoorbeeld: blankvoorn paait in ondiep water dat rijk is aan ondergedoken water-
planten, waar zij hun kleverige eieren aan kunnen afzetten. In kleine paaiplaatsen 
kan een ei densiteit van 10.000-200.000 stuks/m² worden bereikt. Paailocaties zijn 
belangrijk, maar opgroeigebieden voor de ontwikkelingen van 0+ jaarklassen zijn cru-
ciaal. De bescherming tegen predators is voor het jongbroed meestal van groter be-
lang dan de grootte van de paaiplaatsen. Voor de overleefbaarheid van jongbroed is 
het voedselaanbod een belangrijk element. In ondiepe, vegetatierijke plaatsen is het 
voedselaanbod hoog. Voor jonge vissen belangrijke voedselbronnen als zoöplankton 
en macrofauna zijn hier sterk aanwezig. 
 
Het vergroten van het aandeel paai- en opgroeimogelijkheden kan worden gereali-
seerd door het aanleggen van vooroevers met daarachter ondiep water. Belangrijk is 
om te leren van de fouten uit het verleden. De vooroevers dienen dusdanig geïso-
leerd te zijn, dat ze enerzijds voor vis nog goed bereikbaar zijn en anderzijds een 
stabiele situatie ontstaat waarbij de invloed van scheepvaart beperkt is. 
 
Het wordt aanbevolen om een gedetailleerd ontwerp te laten opstellen voor de herin-
richting van kanalen. Ook is het noodzakelijk om meer inzicht te verkrijgen in de mate 
van vervuiling in alle onderzochte kanalen. Hiermee wordt bedoelt om zowel de ver-
vuilende objecten in kaart te brengen als de waterkwaliteit in kaart te brengen. Alleen 
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dan kan een gericht advies worden gegeven betreffende de herinrichting van de wa-
teren om de visstand gezond te maken en vooral te houden. 
 
Connectiviteit met het achterland 
Indien er mogelijkheden zijn om het kanaal te verbinden met het achterliggende wa-
tersysteem (beek, polder, vaart), biedt dit goede mogelijkheden voor het ontwikkelen 
van de visstand. Met deze maatregel creëer je als het ware een paai- en opgroeige-
bied buiten het kanaal zelf. Het is van groot belang dat de overgang tussen beide wa-
tersystemen een grote aantrekkingskracht heeft op vis en tweezijdig vispasseerbaar 
is. Vissen kunnen vanuit het kanaal het achterliggende systeem bereiken, waar de 
paai- en opgroeimogelijkheden vaak beter zijn dan in het kanaal zelf. 
Uit recent onderzoek van VisAdvies bleek dat de vispassage tussen het Amsterdam-
Rijnkanaal en de achterliggende polder in het voorjaar veelvuldig wordt gebruik door 
vis om vervolgens in de polder af te paaien. Meer informatie over dit onderzoek is te 
vinden op www.visadvies.nl. 
Het is aan te bevelen om in een nadere studie te kijken naar locaties waar het moge-
lijk is om een verbinding te maken met het achterliggende systeem. Daarnaast is het 
van belang een analyse te maken van de paai- en opgroeimogelijkheden in het ach-
terliggende watersysteem. Deze dienen aan te sluiten bij de (doel)soorten die in het 
kanaal voorkomen. 
 
Herbepotingen 
Op dit moment is het bepoten van de wateren geen structurele oplossing om een na-
tuurlijkere en soortenrijkere visstand te krijgen. De afgelopen vijf jaar is er veel vis 
uitgezet. Deze uitzettingen leidden echter weinig of niet tot nieuwe aanwas van vis. 
De uitgezette vissen worden wel groter, echter vermeerdering van de soort treedt (te) 
weinig op. Het wordt dan ook aanbevolen om eerst te werken aan het verbeteren van 
paai en opgroeigebieden voor jonge vis. Op deze wijze zal er een duurzame verbete-
ring van de visstand optreden en zal de natuurlijke mortaliteit worden gecompen-
seerd door aanwas van jonge vis. Vooral dit laatste aspect is een belangrijk kenmerkt 
van een gezond viswater. 
 
Na het uitvoeren van inrichtingsmaatregelen wordt aanbevolen om jongbroed van 
een aantal doelsoorten uit te zetten die op dit moment beperkt in het kanaal voorko-
men. Hierbij kan worden gedacht aan soorten als snoek en zeelt. Op deze wijze kan 
er een duurzame impuls worden gegeven aan de visstand. De jonge vis heeft door 
de genomen maatregelen meer kans op overleving. De uitzettingen kunnen even-
eens bijdragen aan de monitoring van de paai en opgroeigebieden. 
 
Het is aan te bevelen om te werken aan een beoordelingssysteem voor het uitvoeren 
van bepotingen. Om de bepotingen succesvol te laten zijn is het van belang om 
vooraf goed te kijken naar een aantal belangrijke factoren zoals de paai- en opgroei-
mogelijkheden, waterkwaliteit, de huidige visstand, de mate van natuurlijke aanwas, 
hengelgebruik en disciplines, beleidsdoelen voor de KRW en resultaten van bepotin-
gen uit het verleden. Op deze wordt een indruk verkregen in de noodzaak en sla-
gingskans van bepotingen in een bepaald viswater. De beschikbare gelden voor het 
uitvoeren van bepotingen kunnen op deze wijze ook beter worden besteed. Ook de 
keuze voor de vissoorten en hoeveelheden kunnen beter worden onderbouwd.  
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De verwachting is dat de visstand op korte termijn niet snel zal veranderen. Het wordt 
dan ook aangeraden om de visstandbemonstering elke 5 jaar op een gelijke wijze te 
herhalen. Door de bemonstering eerder in het jaar uit te voeren (augus-
tus/september) is de kans kleiner dat vis zich in grote concentraties ophoudt vanwe-
ge de kou. 
 
Visstandonderzoek 
Om meer inzicht te krijgen in de ontwikkeling van het jongbroed, nadat het herinrich-
tings- en bepotingsplan is uitgevoerd, wordt het aanbevolen om in de zomermaanden 
(juni/augustus) een bemonstering met de broedzegen uit te voeren. De meest ge-
schikte locaties zijn ondiepe plaatsen met een relatief hoge bedekking van waterplan-
ten. Indien er in de toekomst paai en opgroeigebieden worden aangelegd, is de 
broedzegen een goede methode voor het monitoren van deze gebieden. 
 
Het wordt aanbevolen om in toekomstige visstandonderzoeken de conditie van de 
vissen op kleinere schaal te onderzoeken. In het huidige onderzoek zijn van de 
meest voorkomende soorten 30 exemplaren gemeten en gewogen. Dit geeft veel on-
gemak voor de vis zelf en geeft weinig toegevoegde waarde aan het onderzoek. De 
conditie zou bijvoorbeeld alleen kunnen worden onderzocht indien vooraf aanwijzin-
gen vanuit de hengelsport zijn voor een slechte toestand van bepaalde soorten. 
 
Bemonsteren met sonar 
In de diepere kanalen verdient het aanbeveling om mogelijke volgende onderzoeken 
ook uit te voeren met de sonar in combinatie met netvisserijen. Op het zeekanaal 
Brussel-Schelde is aanvullend de sonar gebruikt om de biomassa in kaart te bren-
gen. De voordelen van de sonar is dat het hele kanaal wordt gemonitord waardoor de 
betrouwbaarheid van de resultaten groter wordt. Ook wanneer een reeks van be-
standschattingen is gemaakt met de sonar is de gegevens reeks betrouwbaarder. 
Sinds eind november 2013 is volgens de Europese norm CEN, het werken met sonar 
vastgelegd en officieel erkend als monitoringsinstrument. 
 
Europese kaderrichtlijn water 
Het is aan te bevelen om bij toekomstige onderzoeken naar de visstand, direct de 
beoordeling voor de kaderrichtlijn water mee te nemen in de rapportage. Op deze 
wijze wordt alle belangrijke informatie over de visstand gebundeld en kunnen er een-
voudig vergelijkingen worden gemaakt met het verleden. De trends kunnen worden 
gebruikt voor de evaluatie van maatregelen of aanbevelingen ten aanzien van de ge-
stelde KRW doelen. 
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Bijlage I Gegevens bemonsterde locaties 

GPS coördinaten (WGS84) zeekanaal Brussel-Schelde 
Traject (meetpuntnummer) vangtuig North East 

1,1 (11230285) Elektro N50 54.825 E4 24.897 

1,1 (11230285) Kuil N50 54.556 E4 24.709 

1,2 (11230350) Elektro N50 56.686 E4 25.539 

1,2 (11230350) Zegen N50 56.687 E4 25.638 

1,3 (11230425) Elektro N50 58.231 E4 23.748 

1,3 (11230425) Kuil N50 57.335 E4 24.476 

1,4 (11230475) Kuil N50 59.808 E4 22.428 

1,4 (11230475) Elektro N50 59.808 E4 22.428 

1,5 (11230550) Kuil N51 02.084 E4 21.512 

1,5 (11230550) Electro N51 01.637 E4 21.519 

1,6 (11230600) Zegen N51 04.820 E4 22.028 

1,6 (11230600) Kuil N51 04.228 E4 21.946 

1,6 (11230600) Electro N51 04.404 E4 21.898 

1,7 (11230650) Electro N51 05.919 E4 19.544 

1,7 (11230650) Kuil N51 05.891 E4 19.506 

 
GPS coördinaten (WGS84) kanaal Briegden-Neerharen 

Traject (meetpuntnummer) vangtuig  North  East  

2,1 (-) Kuil N50 53.764 E5 40.444 

2,1 (-) Elektro N50 53.991  E5 40.793 

2,2 (-) Electro N50 53.262  E5 39.562 

2,4 (-) Electro N50 53.262   E5 39.562 

 
GPS coördinaten (WGS84) Schipdonkkanaal 

Traject (meetpuntnummer) Vangtuig  North  East  

3,1 (14124100) Kuil N50 59.114 E3 31.178 

3,1 (14124100) Elektro N50 58.834 E3 30.788 

3,2 (14124200) Kuil N51 01.926 E3 33.036 

3,2 (14124200) Elektro N51 02.133 E3 33.177 

3,3 (14124350) Elektro N51 05.538 E3 33.827 

3,4 (14224150) Elektro N51 06.276 E3 34.036 

3,4 (14224150) Kuil N51 06.274 E3 34.027 

3,5 (14224300) Elektro N51 09.553 E3 32.827 

3,6 (14324200) Elektro N51 12.335 E3 30.939 

3,6 (14324200) Kuil N51 11.505 E3 31.601 

3,7  El + Ze N51 13.721  E3 28.736 

3,8 El (extra) N51 15.668  E3 18.530 

3,9 El + Ze N51 14.575  E3 23.884 

3,10 El+ Ze N51 16.529  E3 16.988 

3,11 El (extra) N51 16.391  E3 17.592 

3,12 El + Ze N51 19.056 E3 14.924 

 
GPS coördinaten (WGS84) Plassendale- Nieuwpoort 

Traject (meetpuntnummer) vangtuig  North  East  

4,1 (-) Elektro + 
DEKA N51 12.322 E3 00.217 

4,2 (-) Elektro N51 10.827 E2 57.316 

4,2 (-) Zegen N51 10.833 E2 57.327 

4,3 (-) Kuil N51 10.043 E2 50.770 

4,3 (-) Elektro N51 09.894 E2 50.021 
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4,4 (-) Elektro N51 09.894 E2 50.021 

4,4 (-) Kuil N51 08.326 E2 46.232 

 
GPS coördinaten (WGS84) Nieuwpoort- Duinkerke  

Traject (meetpuntnummer) vangtuig  North  East  

5,1 (17127550) Zegen N51 07.610 E2 45.496 

5,2 (1727450) Kuil N51 06.134 E2 41.411 

5,3 (17127350) Zegen N51 04.197 E2 40.050 

5,4 (17127250) Kuil N51 04.333 E2 36.243 

5,5 (-) Kuil N51 04.029 E2 38.091 

 

Bijlage II Gegevens omgevingsfactoren 

Zeekanaal Brussel-Schelde  

locatie plantengroei oevertype PH Temperatuur 
(˚C) 

Geleidbaarheid 
(m/s) 

doorzicht 
(cm) 

Zout gehalte  
(‰) 

1,1 Geen  Damwand  7,62 24,14 1198 50 0,59 

1,2 Riet  Stortsteen  7,9 22,34 754 60 0,4 

1,3 Bosschage  Stortsteen  7,89 22,01 820 90 0,5 

1,4 Bosschage  damwand  7,75 22 780 70 0,42 

1,5 Geen  Damwand  7,8 22,5 925 105 0,5 

1,6 Geen  Damwand  7,83 22,06 890 125 0,58 

1,7 Riet  Stortsteen/ damwand  7,79 22,01 1335 120 0,72 

 
Briegden-Neerharen 

 
Schipdonkkanaal 

 
 
 
 
 

locatie plantengroei oevertype PH Temperatuur 
(˚C) 

Geleidbaarheid 
(m/s) 

doorzicht 
(cm) 

Zout gehalte  
(‰) 

2,1 Riet 
Damwand/ schuin aflopend 

stenen oever 8,1 21,6 569,6 160 0,31 

2,2 Bosschage  
Damwand/ schuin aflopend 

stenen oever 7,8 23,2 616 140 0,33 

2,4 Geen 
Schuin aflopend stenen 

oever 7,8 22,1 606 300 0,32 

locatie Planten- groei oevertype PH Temperatuur 
(˚C) 

Geleidbaarheid 
(m/s) 

doorzicht 
cm 

Zout gehalte  
(‰) 

3,1 Geen  damwand/ stortsteen  7,8 21,34 1002 50 0,54 

3,2 Riet Stortsteen  8 21,09 1049 40 0,56 

3,3 Riet Stortsteen  7,78 21,12 998,5 60 0,54 

3,4 Riet Stortsteen  8,08 21,22 1007 60 0,42 

3,5 Riet/  
bosschage 

Stortsteen 7,6 20,29 764,3 150 0,41 

3,6 Riet  Stortsteen/damwand  7,8 20,66 724 100 0,38 

3,7 Geen  Schuin aflopend 7,8 6,81 701 60 0,33 

3,8 Riet Schuin aflopend 7,8 6,80 689 60 0,37 

3,9 - - - - - - - 

3,10 Geen Schuin aflopend 7,8 6,83 705 60 0,31 

3,11 - - - - - - - 

3,12 Geen Schuin aflopend 7,8 6,79 741 60 0,27 
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Plassendale- Nieuwpoort 

 

locatie  Plantengroei oevertype  PH 
Temperatuur 

(˚C)  
Geleidbaarheid 

(m/s) 
doorzicht 

(cm) 
Zout gehalte  

(‰) 

4,1 Bosschage Damwand  7,75 22,2 541 120 2,91 

4,2 Riet Damwand  7,72 22,5 461 60 2,47 

4,2 Riet  Damwand  7,72 22,5 461 60 2,47 

4,3 geen  
Damwand/ schuin aflopend 

stenen oever 7,88 24 359 60 1,93 

4,3 geen 
Damwand/ schuin aflopend 

stenen oever 7,88 23,6 359 60 1,93 

4,4 Riet 
Schuin aflopend stenen 

oever 8,02 21,9 336 60 1,8 

4,4 Riet 
Schuin aflopend stenen 

oever 8,02 21,9 336 60 1,8 

 
kanaal Nieuwpoort-Duinkerke 

locatie plantengroei oevertype PH Temperatuur 
(˚C) 

Geleidbaarheid 
(m/s) 

doorzicht 
(cm) 

Zout gehalte  
(‰) 

5,1 riet 
Damwand/ schuin aflopende 

stenen oever 8,51 21,05 1127 50 6,4 

5,2 geen Damwand 8,42 21,4 1165 40 6,3 

5,3 riet Damwand 8,3 20,9 1141 50 6,5 

5,4 riet Damwand 8,42 22 774 60 4,28 

5,5 riet Damwand 8,42 22,3 774 60 4,28 

 

Bijlage III Bovengrenzen 0+ gevangen vissoorten 

Afkorting Vissoort Bovengrens (0+) 
vissen (cm) 

AL Alver 8 

BA Baars 8 

BD Blauwband 3 

BI Bittervoorn 3 

BO Bot 5 

RP Rivierprik 4 

BR Brasem 8 

BV Blankvoorn 8 

DD Driedoornige Stekelbaars 3 

HA Harder 10 

HR Haring/sprot 6 

HY Hybride 6 

KA Karper 15 

KB Kolblei 6 

MA Marmergrondel 4 

PA Aal/Paling 4 

PO Pos                       6 

RV Ruisvoorn/Rietvoorn 7 

SB Snoekbaars 14 

SCH Schol 5 

VE Vetje 3 

WI Winde 10 

ZB Zonnebaars 4 

ZBG Zwartbekgrondel 4 
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Bijlage IV Bestandschattingen zwaaikommen en 

rechte stukken 

Plassendale-Nieuwpoort 
Rechte stukken kg/ha 

 
 
Rechte stukken #/ha 

 
 
Zwaaikommen kg/ha 

 
  

Naam  0+  >0+-15 16-25 26-40  >=41  Totaal %
Alver                     0    0 0,0%
Baars                    0,3 0,2    0,5 0,6%
Bot                       0,1    0,1 0,1%
Brasem                   0,4 11,2 1,2  57,3 70,1 80,9%
Blankvoorn               0,2 1,4 0,4   2 2,3%
Driedoornige Stekelbaars 0 0    0 0,0%
Harder                   2,6 3,2 1   6,8 7,8%
Haring                   0     0 0,0%
Hybride                   0,1    0,1 0,1%
Kolblei                   0    0 0,0%
Aal/Paling                0,1 0,5 3,2 2,8 6,6 7,6%
Snoekbaars               0,2 0 0,2   0,5 0,6%
Vetje                     0    0 0,0%
Winde                    0     0 0,0%
Totaal 86,7 100,0%

Naam  0+  >0+-15 16-25 26-40  >=41  Totaal %
Alver                     4    4 0,2%
Baars                    131 23    154 7,5%
Bot                       21    21 1,0%
Brasem                   155 869 31  42 1097 53,3%
Blankvoorn               104 113 4   222 10,8%
Driedoornige Stekelbaars 5 4    10 0,5%
Harder                   174 101 6   281 13,6%
Haring                   16     16 0,8%
Hybride                   8    8 0,4%
Kolblei                   2    2 0,1%
Aal/Paling                44 44 45 5 139 6,7%
Snoekbaars               76 2 6   85 4,1%
Vetje                     10    10 0,5%
Winde                    11     11 0,5%
Totaal 2060 100,0%

Naam  0+  >0+-15 16-25 26-40  >=41  Totaal %
Baars                    0,4 0,3 0,3   1 1,4%
Bot                       0    0 0,0%
Brasem                   0 8 5,3 2,4 41,3 56,9 80,6%
Blankvoorn                0,5 2,6   3,1 4,4%
Harder                     0,7   0,7 1,0%
Hybride                   0,1 0,6 1,2  2 2,8%
Kolblei                   0 1,4   1,4 2,0%
Aal/Paling                0,1 0,3 1,3  1,7 2,4%
Pos                      0,2 2,2    2,4 3,4%
Rietvoorn/Ruisvoorn       0,2    0,2 0,3%
Snoekbaars               0,1  0,4   0,4 0,6%
Schol 0,8 0,8 1,1%
Totaal 70,6 100,0%
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Zwaaikommen #/ha 

 
 
Nieuwpoort-Veurne 
Rechte stukken kg/ha 

 
Rechte stukken #/ha 

 
Zwaaikommen kg/ha 

 
Zwaaikommen #/ha 

 
 
 

Naam  0+  >0+-15 16-25 26-40  >=41  Totaal %
Baars                    91 13 4   109 5,3%
Bot                       4    4 0,2%
Brasem                   9 369 98 4 40 520 25,2%
Blankvoorn                24 27   50 2,4%
Harder                     4   4 0,2%
Hybride                   4 4 4  13 0,6%
Kolblei                   4 13   18 0,9%
Aal/Paling                29 15 22  66 3,2%
Pos                      89 284    373 18,1%
Rietvoorn/Ruisvoorn       4    4 0,2%
Snoekbaars               18  4   22 1,1%
Schol 25 25 1,2%
Totaal 1208 58,6%

Naam  0+  >0+-15 16-25 26-40  >=41  Totaal %
Baars                    8,2 2,3    10,4 12,0%
Brasem                   0 3    3 3,5%
Blankvoorn               0,2 55    55,2 63,8%
Kolblei                   3    3 3,5%
Rietvoorn/Ruisvoorn      0,4 9,9 4,1 0,6  14,9 17,2%
Totaal 86,5 100,0%

Naam  0+  >0+-15 16-25 26-40  >=41  Totaal %
Baars                    2185 273    2458 30,4%
Brasem                   61 341    402 5,0%
Blankvoorn               61 3892    3953 48,8%
Kolblei                   273    273 3,4%
Rietvoorn/Ruisvoorn      120 812 74 2  1008 12,5%
Totaal 8094 100,0%

Naam  0+  >0+-15 16-25 26-40  >=41  Totaal %
Baars                    0,5 1,6 9,7 1,4  13,2 43,9%
Bot                       0,1  3,2  3,3 11,0%
Brasem                    4,5 2,6   7,1 23,6%
Blankvoorn                1,7 1,7   3,4 11,3%
Haring/sprot                   0     0 0,0%
Hybride                   0,2    0,2 0,7%
Kolblei                   0    0 0,0%
Rietvoorn/Ruisvoorn       0    0 0,0%
Snoekbaars               1,4 0,6 0,6   2,5 8,3%
Winde                      0,4   0,4 1,3%
Totaal 30,1 100,0%

Naam  0+  >0+-15 16-25 26-40  >=41  Totaal %
Baars                    117 81 127 5  331 33,5%
Bot                       10  5  15 1,5%
Brasem                    239 61   300 30,4%
Blankvoorn                71 36   107 10,8%
Haring/sprot                   10     10 1,0%
Hybride                   10    10 1,0%
Kolblei                   5    5 0,5%
Rietvoorn/Ruisvoorn       5    5 0,5%
Snoekbaars               153 25 20   199 20,2%
Winde                      5   5 0,5%
Totaal 987 100,0%
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Veurne-Duinkerke 
Rechte stukken kg/ha 

 
Rechte stukken #/ha 

 
Zwaaikommen kg/ha 

 
Zwaaikommen #/ha 

 
 

Naam  0+  >0+-15 16-25 26-40  >=41  Totaal %
Alver                     0,2    0,2 0,5%
Baars                    0,2     0,2 0,5%
Brasem                   0,1 11,3 0,5  9,9 21,7 51,4%
Blankvoorn               0,1 16,7 0,1   16,9 40,0%
Driedoornige Stekelbaars 0,3 0,9    1,2 2,8%
Kolblei                   0,2    0,2 0,5%
Aal/Paling                 0  1 1 2,4%
Rietvoorn/Ruisvoorn       0,5 0   0,5 1,2%
Snoekbaars               0,1  0,1   0,2 0,5%
Winde                      0,1   0,1 0,2%
Totaal 42,2 100,0%

Naam  0+  >0+-15 16-25 26-40  >=41  Totaal %
Alver                     19    19 0,4%
Baars                    52     52 1,0%
Brasem                   59 819 11  7 896 16,6%
Blankvoorn               35 1012 1   1047 19,4%
Driedoornige Stekelbaars 1534 1743    3277 60,9%
Kolblei                   20    20 0,4%
Aal/Paling                 1  5 6 0,1%
Rietvoorn/Ruisvoorn       29 1   29 0,5%
Snoekbaars               36  1   37 0,7%
Winde                      1   1 0,0%
Totaal 5384 100,0%

Naam  0+  >0+-15 16-25 26-40  >=41  Totaal %
Baars                    0,4 0,3    0,7 5,5%
Bot                       0,1    0,1 0,8%
Brasem                    0,5   7,3 7,8 61,7%
Blankvoorn               0 0,6 0,3   0,9 7,1%
Hybride                   0,3    0,3 2,4%
Rietvoorn/Ruisvoorn       0,1 1,1 1,6  2,8 22,2%
Schol 0 0,0 0,3%
Totaal 12,6 100,0%

Naam  0+  >0+-15 16-25 26-40  >=41  Totaal %
Baars                    102 20    122 56,0%
Bot                       5    5 2,3%
Brasem                    20   5 25 11,5%
Blankvoorn               5 25 5   36 16,5%
Hybride                   10    10 4,6%
Rietvoorn/Ruisvoorn       5 5 5  15 6,9%
Schol 5 5 2,3%
Totaal 218 100,0%
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Bijlage V Vangstgegevens per locatie 

Zeekanaal Brussel-Schelde  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Locatie 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7

Lengte BA BR BV HY SB BA BR BV KA PA ZB BA BD BR BV HY KA PA SB WI ZB ZE BA BD BI BR BV HY PA RV SB WI BA BR BV DD SB WI BA BD BR BV DD HY KB PA SB BA BO BR BV DD HY PA RV SB WI

3 1 1 1 1 2 1

4 1 1 1 2 1 1 1 1 3

5 1 3 1 2 1 1 1 5 1 1 3

6 2 6 2 2 29 3 1 10 1 7 1 3 4 3 23 7

7 2 1 7 6 6 3 32 3 1 19 1 6 27 6 2 3 2 6 8 6 1 29 29

8 28 6 5 9 12 40 1 1 20 3 2 31 6 4 22 4 1 2 2 4 1 8 1 5 3 2 6 35 29 1 1

9 47 11 4 6 5 28 8 3 19 5 1 2 1 2 2 1 10 12 4 2 1 26 4 3 1

10 22 3 26 1 1 20 3 6 12 11 2 1 1 12 1 11 7 3 1 9 12 1 2 4

11 17 11 1 7 3 1 1 1 4 7 6 2 17 5 3 1

12 18 4 1 1 2 2 1 3 1 3 16 2 2 2 20 4 1 1 1

13 15 1 1 4 1 3 1 6 16 10 15 2 1

14 7 6 1 1 2 6 2 4 1 5 20 7 1 3 1 2

15 3 5 5 3 3 6 1 6 1 11 8 1 5 1

16 13 8 1 1 2 3 2 6 5 4 10 3 1 1

17 7 1 2 1 2 1 1 3 2 1 1 5 1

18 4 1 1 1 1 1 4 2

19 6 1 2 4 1 1 1

20 1 1 3 1 1 1 2

21 1 5 1 1 1

22 3 2 2

23 5 1 2 1

24 1 5 1 5

25 1 2

26 1

27 1 1 1

28 1 1

29 1 1 1

30 1

31 1

32 1 1 3

33

34 3

35

36 2

37 1

38 1

39

40

41 1

42 1 1

43 1 2 1

44

45 1 1 1

46 1

47 1 2

48 1 1

49 1 1

50

51 1 1

52 1 1 1

53 1

54

55 1

56

57 1

58

59

60

61 1

62 1

63

64 1 1

65

66

67

68

69

70

71

72 1

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

>85

Eindtotaal 77 133 34 2 84 1 2 54 1 3 1 106 1 23 124 1 1 2 33 1 3 1 85 12 2 30 87 1 6 2 32 2 3 15 27 1 33 1 28 2 106 68 1 4 2 2 31 7 2 192 88 1 3 46 1 10 2
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Kanaal Briegden-Neerharen 

                    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Locatie 2.1 2.2 2.3

Lengte BA BV MA PA PO WI BA BV MA BA BV MA

3 4 1

4 15 1

5 1 17 1 1

6 1 4 6 1 1 1 1

7 3 5 3 1 1 1 1 1 1

8 10 5 1 1

9 5 2 1 1 1 1

10 1 1

11 1 1

12

13

14

15 2 1

16 2 1

17 1

18 1

19

20

21

22 1

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33 1

34

35

36

37 1

38

39 1

40

41

42 1

43

44

45

46

47 1

48

49

50

51 1

52 1

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

>85

Eindtotaal 27 18 45 7 3 1 4 1 4 5 2 4
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Schipdonkkanaal 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Locatie 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 3.10 3.11 3.12

Lengte BA BR BV PA PO RG SB BA BR BV HY PA PO RG SB BA BV PA RG BA BR BV PA RG SB SK VE BA BV DD PA SK BA BR BV DD RV SK BV BA BD BV PA PO RG RV BA BV PO BA BV BA BV RG VE BA BP BR BV DD PA PO RG SK VE

3 1 30 250 90 8 1 1 2

4 12 1 1 8 946 1175 3 32 19 2 2 1 1

5 248 1 1 7 560 5 5 25 10 875 1245 6 41 1 682 53 1 7 1

6 3 304 1 2 1102 3 6 37 320 70 20 8 8 5 800 38 1 1 1 11

7 4 115 4 5 17 1 921 2 1 5 38 37 15 5 5 403 31 1 1 1 3 3 25 1

8 1 46 2 2 2 5 420 6 68 1 10 5 2 149 1 3 1 1 1 1 2 1 1 1 11 1 12

9 34 1 20 1 2 122 5 602 1 2 1 1 1 1 7 1 5

10 1 21 1 2 5 12 2 6 15 93 120 1 6 5 1 589 6 1 1 9 1 1

11 1 2 3 1 2 54 1 7 1 15 1 4 30 14 3 3 7 75 1 1 2

12 1 2 9 3 1 21 2 4 4 11 4 2 31 1 1 1

13 2 4 9 1 5 16 2 6 17 1 3

14 1 1 1 1 4 1 2 3 24 2 12 17

15 6 1 3 2 11 1 1 2 7,2 2

16 1 2 1 1 18 3

17 1 1 3 13 1 3 1

18 1 5 7 2

19 1 3 3 2 1

20 3 2 3 1 1

21 1 1

22 1 1 2 1

23 1 1

24 2 1 1 1 1

25 1 1 1

26 1

27 1 1 1 1

28 1

29

30

31

32

33

34 1

35 1

36 1 1 1

37 1

38 1 1

39

40 1

41 1

42 1

43 1

44 1

45 1

46 1

47 5

48

49 1

50 1

51

52

53

54

55

56 1

57

58

59

60

61 1 1

62

63 1

64 1

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

>85

Eindtotaal 10 14 804 4 9 9 14 28 10 3128 2 1 2 39 40 16 74 7 1 90 2504 3065 5 1 35 1 45 27 97 1 6 5 21 1920 1638 2 11 2 1 7 2 4 2 2 1 1 2 3 1 1 2 2 1 1 1 31 1 9 63 1 3 1 6 1 2
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Kanaal Plassendale-Nieuwpoort 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Locatie 4.1 4.2 4.3 4.4

Lengte BA BR BV PA BA BO BR BV DIH HY KB PA PO RV SB AL BA BR BV DD DIH HY KB PA SB VE BA BO BR BV DD DIH HY PA SB SCLSPRVE WI

3 1 3 4 2 1

4 1 10 2 1 1 1

5 2 2 2 2 2 1

6 6 1 3 1 20 1 3 2 24 6 6 3 1 1

7 3 1 46 1 12 9 1 28 8 1 10 4

8 1 8 1 6 2 5 1 3 1 1 1 29 2 10 1 9 2

9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 50 7 34 1 4 1

10 1 1 1 1 2 2 8 95 8 36 2 2 1

11 1 1 2 1 4 1 68 6 28 1

12 1 14 1 2 6 3 1 1 88 5 18 1

13 22 3 1 5 1 43 1

14 25 1 1 3 3 28 3

15 1 20 1 1 1 1 22 1

16 12 1 1 10 1

17 2 1 3

18 1 2 1 1 1 3

19 1 1 1

20 1 1 1 1 3 1

21 1 2

22 1 1 1

23 2 1 1

24 2 1

25 1

26

27 1

28 1 1 1

29

30

31

32 1

33

34

35

36

37 1

38 2

39

40 1 1

41

42 3

43 1

44

45 1

46 1 2

47 1

48 1

49

50 1

51 1

52 1

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65 1

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

>85

Eindtotaal 8 4 4 2 20 1 117 10 1 3 4 9 84 1 5 2 20 18 55 4 1 1 1 2 2 2 4 2 488 32 1 146 3 12 39 1 9 3 1
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Nieuwpoort-Duinkerke  

 
 
  

Locatie 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5

Lengte BA BO BR BV HY KB RV SB SCLSPRWI BA BR BV KB RV BA BO BR BV HY RV BA BR BV DD PA SB WI AL BR BV DD KB PA RV SB

3 44 11 1892 42

4 1 44 1859 95

5

6 88 22 42

7 6 1 924 44 87 12 1 33 11 11 21 11

8 16 1 1 5 1 1 528 87 8 33 11 11

9 3 132 44 3 10,5

10 4 1 7 1 1 6 44 132 572 88 174 1 121 55 11 84 74 11

11 1 3 6 1 924 88 174 1 198 165 1 21 95 136 10 21

12 3 10 3 1 4 44 660 43,5 88 187 63 189

13 1 4 5 4 352 43,5 1 2 1 77 176 63 105 11

14 1 15 2 1 4 3 1 33 33 42 31

15 3 8 3 5 1 2 1 11 31 10

16 3 6 5 3 43,5 11 1

17 7 3 1 1 1

18 7 3 1

19 3

20 4 1 1

21 1

22 3 1

23 1 1 1

24 1

25 1

26

27 1 1

28 1

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38 1

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48 1 1

49 1 1

50 1

51 1

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

>85

Eindtotaal 65 3 59 21 2 1 1 39 1 2 1 1760 264 2552 176 657 24 1 5 7 2 3 66 539 649 3751 1 35 1 21 466 557 137 21 2 33 11
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Visserij Service Nederland 
Molenkade 3 

2964 LB Groot-Ammers 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Veluwehaven 43 

Postbus 2744 
3430 GC Nieuwegein 

 
t. 030 285 10 66 

e. info@VisAdvies.nl 
www.VisAdvies.nl 

 
K.V.K. 30207643; ABN-AMRO: 40.01.19.528 

 
 
 

Aansprakelijkheid: 
VisAdvies BV, noch haar aandeelhouders, vertegenwoordigers of werknemers, zijn aansprakelijk voor enige di-
recte, indirecte, incidentele of gevolgschade dan wel boetes of andere vormen van schade en kosten die het 
gevolg zijn van of voortvloeien uit het gebruik van het advies van VisAdvies BV door opdrachtgever of voortvloei-
en uit toepassingen door opdrachtgever of derden van de resultaten van werkzaamheden of andere gegevens 
verkregen van VisAdvies BV. Opdrachtgever vrijwaart VisAdvies BV voor alle aanspraken van derden en de door 
VisAdvies BV daarmee te maken kosten (inclusief juridische bijstand) indien de aanspraken op enigerlei wijze 
verband houden met de voor de opdrachtgever door VisAdvies BV verrichtte werkzaamheden. 
 
Niettegenstaande het voorgaande is elke aansprakelijkheid van VisAdvies BV uit hoofde van de overeenkomst 
van opdracht tussen VisAdvies BV en opdrachtgever beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval onder de 
beroepsaansprakelijkheidsverzekering van VisAdvies BV wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het 
eigen risico dat volgens de verzekering ten laste komt van VisAdvies BV. Indien geen uitkering mocht plaatsvin-
den krachtens genoemde verzekering, om welke reden ook, is de aansprakelijkheid van VisAdvies BV beperkt tot 
[twee keer] het bedrag dat door VisAdvies BV in verband met de betreffende opdracht in rekening is gebracht [en 
tijdig is voldaan in de twaalf maanden voorafgaande aan het moment waarop de gebeurtenis die tot de aanspra-
kelijkheid aanleiding gaf plaatsvond,] met een maximumaansprakelijkheid van [€50.000]. 


