
 

Dit rapport is digitaal gegenereerd en derhalve niet voorzien van een handtekening. De inhoud van de rapportage is aantoonbaar 
gecontroleerd en vrijgegeven. 

 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Onderzoek naar het visbestand in de grote 
prioritaire viswateren Kanaal naar Beverlo, Schelde-
Rijnkanaal en Leopoldkanaal, 2014 
 
Provincies Limburg, Antwerpen, Oost-Vlaanderen en 
West-Vlaanderen 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Rapportnummer: 20140539_P1_rap01 
Status rapport: Definitief 
Datum rapport: 12 mei 2015 
 
 
Auteur: J. Hop 
Projectleider:  J. van Giels 
Gecontroleerd: J. van Giels 
 
 
Opdrachtgever: Agentschap voor Natuur en Bos 
 Ferrarisgebouw 
 Koning Albert II-laan 20 bus 8 
 1000 Brussel 
Contactpersoon: K. Vlietinck 

 
 
 
 

  





 

 
 

SAMENVATTING 
 
In het Vlaamse Gewest bevinden zich een aantal grote lijnvormige wateren, zoals kanalen en grote 
rivieren. Deze waterlopen hebben een belangrijke functie voor de openbare visserij. Het Agentschap 
voor Natuur en Bos (ANB) is verantwoordelijk voor het visstandbeheer in deze wateren. Een lacune in 
de kennis van de visstand is het ontbreken van cijfers over de totale visbiomassa. In het kader van het 
visstandbeheer wenst het ANB door middel van een visstandonderzoek een beter inzicht te krijgen in 
de visstand in deze wateren. Het ANB heeft ATKB opdracht gegeven voor het uitvoeren van het 
visstandonderzoek op het Kanaal naar Beverlo, Schelde-Rijnkanaal en Leopoldkanaal. Deze kanalen 
zijn gelegen in de provincies Limburg, Antwerpen, Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen.  
 
De uitvoering van de visstandbemonstering is gebaseerd op de Bevist-Oppervlak-Methode (BOM). 
Deze methode houdt in dat een bepaald oppervlak op gestandaardiseerde wijze wordt bevist met een 
vangtuig waarvan het vangstrendement bekend is. De bemonstering is uitgevoerd in de periode van 
16 tot en met 22 oktober 2014. Afhankelijk van het water zijn de vangtuigen stortkuil en/of zegen 
ingezet voor de bemonstering van het open water en het elektrovisapparaat voor bemonstering van de 
oeverzone. 
 
Kanaal naar Beverlo 
De bemonstering van de visstand in het Kanaal naar Beverlo is voorspoedig verlopen. In het kanaal 
zijn in totaal negen vissoorten aangetroffen, waarmee de soortenrijkdom beperkt is. De aangetroffen 
soorten zijn paling, baars, blankvoorn, pos, snoekbaars, karper, rietvoorn, marmergrondel en snoek. 
De huidige soortensamenstelling komt in grote lijnen overeen met de soorten die tijdens eerdere 
onderzoeken zijn aangetroffen.  
De omvang van het visbestand is geschat op 45,5 kg/ha en 1.230 stuks/ha, waarmee het visbestand 
beperkt van omvang is. De visbiomassa bestaat voornamelijk uit baars (30%), karper (22%), snoek 
(20%) en rietvoorn (15%). Op basis van aantallen wordt het visbestand in het kanaal gedomineerd 
door baars (89%). De visstand in het Kanaal naar Beverlo komt qua omvang overeen met de 
visbestanden in de nabijgelegen Zuid-Willemsvaart en het Kanaal Bocholt-Herentals en past bij 
wateren met voedselarme omstandigheden en een lage productiviteit. 
De visstand in het Kanaal naar Beverlo is niet eenduidig te typeren tot één enkele visgemeenschap. 
Op basis van de aanwezige vissoorten en het voorkomen hiervan vertoont de visgemeenschap als 
geheel de grootste overeenkomsten met visbestanden zoals deze in snoek-blankvoorn viswatertypen 
worden aangetroffen.   
 
Schelde-Rijnkanaal 
De bemonstering van de visstand in het Schelde-Rijnkanaal is voorspoedig verlopen. In het Schelde-
Rijnkanaal zijn in totaal 17 vissoorten gevangen, waarmee het kanaal relatief soortenrijk is. De 
aanwezige soorten zijn paling, baars, brasem, driedoornige stekelbaars, snoekbaars, rietvoorn, 
spiering, zwartbekgrondel, ansjovis, brakwatergrondel, fint, harder, haring, koornaarvis, sprot, 
zandspiering en zeebaars. De relatieve soortenrijkdom is voornamelijk te danken aan de 
aanwezigheid van zowel zoet- als zoutwatersoorten.  
De omvang van het visbestand is geschat op slechts 4,0 kg/ha en 845 stuks/ha. De visbestanden in 
het kanaal en de kanaalverbredingen zijn beide beperkt en vergelijkbaar qua omvang. De totale 
visbiomassa bestaat voor een aanzienlijk deel uit snoekbaars (33%), spiering (18%), baars (18%) en 
sprot (13%). De meest voorkomende vissoort is spiering (50%), gevolgd door driedoornige 
stekelbaars (28%) en sprot (14%). Het merendeel van de visstand bestaat uit kleine vis (< 15 cm).  
Als gevolg van het hoge zoutgehalte van het water in het Schelde-Rijnkanaal is de aanwezige 
visstand niet onder te brengen in een viswatertypering voor zoete wateren. De visstand vertoond de 
meeste overeenkomsten met een visstand zoals deze wordt aangetroffen in zwakke tot matig brakke 
wateren. Kenmerkend is dat de visstand nog voor een groot deel uit zoetwatersoorten bestaat, maar 
dat er eveneens zoutwatersoorten aanwezig zijn.  
 
  



 

  
 
 
 

 

 
 

Leopoldkanaal 
De bemonstering van de visstand in het Leopoldkanaal is voorspoedig verlopen. In het Leopoldkanaal 
zijn in totaal 19 vissoorten gevangen, exclusief hybride (een kruising tussen twee karperachtigen). De 
aangetroffen soorten zijn paling, baars, blankvoorn, brasem, driedoornige stekelbaars, giebel, karper, 
kolblei, pos, snoekbaars, bot, rietvoorn, tiendoornige stekelbaars, vetje, zeelt, winde, blauwband en 
harder. De huidige soortensamenstelling omvat alle vissoorten die tijdens eerdere onderzoeken zijn 
aangetroffen. Een niet eerder aangetroffen soort is de harder.  
De omvang van het visbestand in het Leopoldkanaal is geschat op 250,6 kg/ha en 4.085 stuks/ha, 
waarmee er sprake is van een omvangrijk visbestand. Mogelijk is dit visbestand enigszins overschat 
door de vangst van een groot aantal karpers (23 stuks) op één traject. De visbiomassa bestaat voor 
een groot deel uit karper (42%), gevolgd door brasem (10%), baars (10%), blankvoorn (8%), snoek 
(6%), rietvoorn (6%) en zeelt (5%). De meest voorkomende vissoorten zijn baars (34%) en blankvoorn 
(24%). In het westelijke stuwpand van het kanaal heeft de visstand een omvang van circa 60 kg/ha en 
1.700 stuks/ha. In het oostelijke stuwpand is aanzienlijk meer vis gevangen, leidend tot een 
visbestand van bijna 1.000 kg/ha en circa 13.000 stuks/ha. De visstand in het Leopoldkanaal als 
geheel hoort tot de visrijkere kanalen van Vlaanderen, waarbij wel opgemerkt dient te worden dat ruim 
40% van de totale biomassa bestaat uit karper.  
De visstand in het Leopoldkanaal kan getypeerd worden als een snoek-blankvoorn visgemeenschap, 
al heeft de visstand in het oostelijke deel van het kanaal ook overeenkomsten met een blankvoorn-
brasem visgemeenschap. Kenmerkend aan de visstand in de soortenrijkdom en de relatief hoge 
abundantie van karper en in mindere mate brasem, baars, blankvoorn, snoek, rietvoorn en zeelt.  
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1 INLEIDING 

1.1 Aanleiding 

In het Vlaamse Gewest bevinden zich een aantal grote lijnvormige wateren, zoals kanalen en grote 
rivieren. Deze waterlopen hebben een belangrijke functie voor de openbare visserij. Het Agentschap 
voor Natuur en Bos (ANB) is verantwoordelijk voor het visstandbeheer in deze wateren. Een lacune in 
de kennis van de visstand is het ontbreken van cijfers over de totale visbiomassa. In het kader van het 
visstandbeheer wenst het ANB door middel van een visstandonderzoek een beter inzicht te krijgen in 
de visstand in deze wateren. Op basis van het aanwezige visbestand kunnen streefbeelden en 
prioriteiten opgesteld worden en kunnen eventuele aanbevelingen gegeven worden naar het te voeren 
visstandbeheer.  
 
Het ANB heeft ATKB B.V. opdracht gegeven voor het uitvoeren van visstandonderzoek op de wateren 
Kanaal naar Beverlo, Schelde-Rijnkanaal en het Leopoldkanaal.  
Voorliggende rapportage presenteert de resultaten van dit onderzoek. 
 

1.2 Doel 

Het doel van het visstandonderzoek is drieledig en bestaat uit:  
a) schatting maken van de vissoortensamenstelling en van de aanwezige visbiomassa; 
b) bepaling van het viswatertype op basis van het aanwezige visbestand; 
c) aanbevelingen naar het beheer, de inrichting en visuitzettingen. 

 

1.3 Leeswijzer 

Na deze inleiding wordt in hoofdstuk twee de toegepaste materialen en methoden besproken. 
Hoofdstuk drie, vier en vijf presenteren de resultaten van het onderzoek. Deze resultaten worden in 
hoofdstuk zes besproken in de discussie. De discussie wordt gevolgd door de conclusies, 
aanbevelingen en bijlagen. 
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2 MATERIAAL EN METHODE 

2.1 Onderzoeksgebied 

De grote prioritaire viswateren die binnen het aangewezen onderzoeksgebied vallen zijn het Kanaal 
naar Beverlo, het Schelde-Rijnkanaal en het Leopoldkanaal. In tabel 2.1 zijn de karakteristieken van 
deze wateren gegeven. De gegevens in de tabel zijn bepaald aan de hand van GIS-ondergronden die 
ter beschikking zijn gesteld door het ANB. In bijlage 3 zijn de wateren en de beviste locaties op kaart 
weergegeven. 

2.1.1 Kanaal naar Beverlo 

Het Kanaal naar Beverlo is gelegen in de provincie Limburg en loopt vanaf de havenkom te 
Leopoldsburg in noordelijke richting naar het Kanaal Bocholt-Herentals. Het kanaal heeft een lengte 
van 14,8 kilometer en beslaat een totaal oppervlak van 21,6 hectare. De gemiddelde breedte van het 
kanaal bedraagt circa 14,6 meter. Door de afwezigheid van sluizen is het Kanaal naar Beverlo vrij 
optrekbaar vanuit het Kanaal Bocholt-Herentals.    

2.1.2 Schelde-Rijnkanaal 

Het Schelde-Rijnkanaal loopt vanuit Antwerpen in noordelijke richting om via de grens van de 
Nederlandse provincies Zeeland en Noord-Brabant in het Volkerak uit te monden. Het Volkerak maakt 
onderdeel uit van het Rijnsysteem. Het kanaal heeft een lengte van meer dan 30 kilometer, waarvan 
circa 4,6 km op Belgisch grondgebied, vanaf de havens van Antwerpen tot de grens met Nederland. 
Het totale oppervlak van dit deel bedraagt bij een gemiddelde waterbreedte van ongeveer 150-180 
meter iets meer dan 59 hectare. In totaal bevinden zich twee sluizen in het kanaal, geen van deze 
sluizen bevindt zich echter op Belgisch grondgebied.  

2.1.3 Leopoldkanaal 

Het Leopoldkanaal loopt door de provincies Oost- en West Vlaanderen, globaal in westelijke richting 
vanaf Zelzate (net tegen de grens met Nederland) tot aan Zeebrugge. Ter hoogte van Sint-Laureins 
bevindt zich een kantelstuw die het kanaal in twee delen verdeelt. Het westelijke deel watert af naar 
Zeebrugge om daar via een pompgemaal uit te monden in de Noordzee. Vanaf Maldegem loopt het 
kanaal hierbij parallel aan het Schipdonkkanaal. Het oostelijke deel van het kanaal watert via de 
Isabellawatering en het vijzelgemaal te Boekhoute af naar de Braakman (Nederland) om uiteindelijk in 
de Westerschelde uit te monden. Het kanaal heeft een lengte van iets meer dan 40 kilometer en een 
oppervlak van circa 80 hectare. De gemiddelde breedte van het kanaal bedraagt ongeveer 20 meter.  
 
In de zomer worden peilen nagestreefd in het westelijk pand van het Leopoldkanaal tussen 1,55 en 
1,75 m TAW. Tijdens de winter liggen de streefpeilen tussen 1,40 en 1,65 m TAW. De overschakeling 
tussen zomer- en winterregime gebeurt op 1 oktober, respectievelijk 1 maart. 
 
Het Leopoldkanaal staat in voor de afwatering van circa 40.000 ha poldergebied, waarvan ongeveer 
de helft loost in het westelijk pand van het kanaal (stuw van Sint-Laureins). Gravitaire lozing in zee 
gebeurt op het ogenblik wanneer het zeewater lager staat dan het peil in de polderwaterlopen of 
kanalen (onder normale omstandigheden tussen 1 a 2m TAW). Zodra het zeewater door de 
getijdenwerking terug stijgt worden de sluizen terug gesloten. Gedurende de periodes waarin niet kan 
geloosd worden moet het overtollig polderwater worden opgeslagen in de talrijke waterlopen die de 
polders rijk zijn.  
 
Tabel 2.1. Karakteristieken van de onderzochte waterlichamen.  

 

Water Lengte (km)
Gemiddelde 

breedte (m)
Oppervlak (ha) Sluizen (n)

Kanaal naar Beverlo 18,4 14,6 21,6 geen

Schelde-Rijnkanaal 4,6 130 59,2 geen

Leopoldkanaal 40,6 20 59,2 1
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2.2 Vangtuigen en wijze van bemonsteren 

Basis voor het in beeld brengen van de visstand vormt de werkwijze zoals omschreven in het 
Handboek Hydrobiologie (ref. 1). De uitvoering van de visstandbemonstering is hierbij gebaseerd op 
de Bevist-Oppervlak-Methode (BOM). Deze methode houdt in dat een bepaald oppervlak op 
gestandaardiseerde wijze wordt bevist met een vangtuig waarvan het vangstrendement bekend is. 
Aan de hand van de vangst, het beviste oppervlak en het vangstrendement wordt een schatting 
gemaakt van de omvang en de samenstelling van de aanwezige visstand. 
 
De wijze van bemonsteren en de gehanteerde vangtuigen verschillen voor de diverse wateren. 
Globaal is de aanpak voor de onderzochte wateren als volgt samen te vatten: 
 

- In de relatief smalle lijnvormige wateren Kanaal naar Beverlo en Leopoldkanaal zijn trajecten 
van 250 meter middels keernetten afgezet. Een traject is vervolgens eerst met een zegen 
afgevist. Een zegen is een staand net dat bestaat uit een grote zak met aan beide zijden een 
lange vleugel. De zegen is aan het begin van een traject over de gehele breedte van de 
watergang uitgelegd. Vervolgens is de zegen aan weerszijden van het water over de volledige 
lengte van het traject (250 meter) naar het keernet toegetrokken en daar binnengehaald. 
Tijdens het voorttrekken en binnenhalen van de zegen wordt de omsloten vis naar de zak van 
de zegen geleid. De toegepaste zegen had een lengte van 75 meter en een hoogte van 6 
meter.  
 
Als gevolg van zeer veel bladafval/takken (Kanaal naar Beverlo) of beperkte beschikbare 
ruimte (Leopoldkanaal) was het niet mogelijk om op alle trajecten een lijnvormig traject te 
bevissen. In dergelijke gevallen is de zegen “rondgevist”. Deze methodiek is ook toegepast 
om de zwaaikom nabij de Nystarfabriek in het Kanaal van Beverlo te bemonsteren. De zegen 
is hierbij in een cirkelvorm uitgevaren en vervolgens naar de kant toe binnengehaald. De vis 
wordt bij het binnenhalen van de zegen omsloten en naar de zak van de zegen geleidt. Het 
vangstrendement voor deze wijze van vissen is vastgesteld op 80% voor alle vissoorten en 
lengteklassen.  
 
Navolgend aan de zegenvisserij is de visstand in beide oevers  (tot circa 1,5 meter uit de 
oever) bemonsterd met een elektrovisapparaat (vanuit een boot). Bij deze vorm van visserij 
wordt door middel van een aggregaat een elektrisch veld in het water aangebracht. De 
metalen ring van het schepnet fungeert hierbij als positieve pool (anode), een metalen kabel 
als negatieve pool (kathode). De vis in de buurt van de positieve pool wordt verdoofd en kan 
worden opgeschept. Het proefondervindelijk vastgestelde rendement van het 
elektrovisapparaat is voor de oeverzone vastgesteld op 30% voor snoek en 20% voor de 
overige vissoorten (ref. 1). Voor een met keernetten afgezet traject dat over de volledige 
lengte eerst met zegen en daarna met elektrovisapparaat is bevist, wordt voor de zegen met 
een vangstrendement van 100% gerekend. Aangenomen wordt dat de vis die niet wordt 
gevangen met de zegen in de oever vlucht en met het elektrovisapparaat wordt bemonsterd. 
Het rendement voor het elektrovisapparaat blijft in dit geval 30% voor snoek en 20% voor 
overige vis (ref. 1). In het Leopoldkanaal is een elektrovisapparaat toegepast dat ook bij hoge 
zoutgehaltes nog goed vist.  

 
- In het Schelde-Rijnkanaal is de visstand in het open water bemonsterd met de stortkuil. De 

stortkuil is een trechtervormig sleepnet dat door twee boten in span wordt voorgetrokken. Dit 
sleepnet heeft een vissende breedte van 10 meter, een hoogte van 1,5 meter en een 
maaswijdte van 14 mm hele maas in de zak. De kuil is voortgetrokken met een snelheid van 
circa 4,5 km/h. Het vangstrendement van de kuil is gesteld op 80% voor vissen met een 
lengte tot 25 cm en 60% voor vissen groter dan 25 cm. Standaard worden met de stortkuil 
trajecten met een lengte van 1000 meter bemonsterd. 
 
In het Schelde-Rijnkanaal is aanvullend op de stortkuilvisserij ook met een zegen gevist. Dit 
vangtuig is toegepast op enkele verbredingen/zwaaikommen waar niet met de stortkuil gevist 
kon worden. Op deze locaties is de zegen in een cirkelvorm uitgevaren en vervolgens naar de 
kant toe binnengehaald. De vis wordt bij het binnenhalen van de zegen omsloten en naar de 
zak van de zegen geleidt. Het vangstrendement voor deze wijze van vissen is vastgesteld op 
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80% voor alle vissoorten en lengteklassen. De toegepaste zegen had een lengte van 250 
meter en een hoogte van 6 meter.  
 
De oeverzone (tot circa 1,5 meter uit de oever) van het Schelde-Rijnkanaal is bemonsterd 
door middel van elektrovisserij vanuit een boot. Er is gebruik gemaakt van een 
elektrovisapparaat dat ook bij hoge zoutgehaltes nog goed vist. Standaard zijn met het 
elektrovisapparaat trajecten van 250 meter bemonsterd. Het vangstrendement voor het 
elektrovisapparaat is in dit geval wederom 30% voor snoek en 20% voor overige vis (ref. 1). 

 

2.3 Bemonsteringsperiode en -inspanning 

De visstandbemonstering is uitgevoerd in de periode van 16 tot en met 22 oktober 2014. Alle 
bevissingen zijn overdag uitgevoerd. Stortkuilvisserij, zoals uitgevoerd op het Schelde-Rijnkanaal, 
wordt normaliter ’s nachts uitgevoerd. In verband met de drukke scheepvaart (veiligheid) is deze 
bemonstering echter overdag uitgevoerd. Afhankelijk van de dimensies van het water dient een 
minimale onderzoeksinspanning te worden verricht voor het verkrijgen een representatief beeld van 
de visstand. In bijlage 2 wordt de toegepaste bemonsteringsmethodiek en -inspanning gegeven, 
evenals de coördinaten van de bemonsterde trajecten. 
 

2.4 Verwerking van de vangst en veldgegevens 

De gevangen vissen zijn gesorteerd in soort- en lengtegroepen, gemeten (cm totaallengte met een 
nauwkeurigheid van ± 0,5 cm) en geteld. Grote vangsten zijn eerst in functionele soort- en 
lengtegroepen gesorteerd, waarna op basis van gewicht een monster is genomen. De bemonsterde 
vissen zijn vervolgens gesorteerd, gemeten en geteld. Tijdens de sortering en bemonstering van de 
vangst is er gelet op eventuele bijzondere of zeldzame vissen. Van maximaal 30 exemplaren van de 
meest voorkomende vissoorten is per soort het individuele gewicht vastgesteld voor het bepalen van 
de conditie. Na de verwerking van de vangst zijn de vissen zo snel mogelijk teruggezet op de 
vangstlocatie. 

2.4.1 Berekening omvang visbestand 

De vangsten van alle vangtuigen zijn ingevoerd in het databeheerprogramma Piscaria. Piscaria is een 
programma ontwikkeld voor het beheer en de opslag van gegevens van visstandbemonsteringen. 
Piscaria bevat standaard lengte-gewicht relaties van alle vissoorten voor het omrekenen van aantallen 
vissen naar biomassa. Conform de beschrijving in het Handboek Hydrobiologie zijn de 
bestandschattingen op de volgende wijze berekend; 
 

1. Per onderscheiden deel van een water is de vangst van de afzonderlijke trajecten/trekken per 
vangtuig gesommeerd;  

2. De som per vangtuig is gedeeld door het beviste oppervlak van het betreffende waterdeel;  
3. De resultaten verkregen onder stap 2 zijn gedeeld door de rendementen van de betreffende 

vangtuigen, wat resulteert in een schatting per waterdeel;  
4. Het totale bestand per water is berekend door het naar oppervlak gewogen gemiddelde te 

nemen van de schattingen per waterdeel.  
5. Bij de lijnvormige wateren die zijn bemonsterd door een traject af te zetten met keernetten en 

dat te bevissen met zegen en elektrovisapparaat (bijvoorbeeld Leopoldkanaal), wordt een 
afwijkende berekeningswijze gehanteerd. Eerst zijn per traject de vangsten met het 
elektrovisapparaat gecorrigeerd voor het rendement (rendement zegen wordt op 100% 
gesteld). Vervolgens zijn de vangsten met zegen en elektrovisapparaat per traject 
gesommeerd. Het gemiddelde van de resultaten per traject geeft het bestand per waterdeel of 
per water. 

 
Voor het maken van de bestandschattingen zijn de oppervlaktes van de wateren en van de 
verschillende waterdelen nodig. Deze oppervlaktes zijn bepaald door middel van GIS-bestanden die 
door het ANB beschikbaar zijn gesteld. Naast bestandschattingen zijn met Piscaria tevens 
lengtefrequentieverdelingen van de gevangen vissen gegenereerd. 
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2.4.2 Conditie 

De individuele stuks gewichten van de meest voorkomende vissoorten zijn gebruikt voor een 
vergelijking met het standaardgewicht voor de specifieke soort (ref. 2). Op deze wijze is een indicatie 
van de conditie van de vis verkregen. Een conditie van 0,9-1,1 wordt als normaal beschouwd. Een 
afwijking van 0,1-0,2 geeft een matige (0,8-0,9) of goede (1,1-1,2) conditie aan. Een afwijking van 
meer dan 0,2 geeft een slechte (< 0,8) of een zeer goede (>1,2) conditie aan. 

2.4.3 Predator-prooi verhouding 

Op basis van de verkregen bestandschatting is de verhouding roofvis/witvis berekend (predator-prooi 
verhouding). In een water met een evenwichtig opgebouwde visstand is de productie van planktivore 
vissen en de consumptie hiervan door roofvissen in evenwicht. De predator-prooi verhouding (op 
basis van gewicht) geeft aan of er sprake is van een evenwicht. Het blijkt dat er in stilstaand water 
slechts sprake is van een evenwicht bij een predator-prooi verhouding van 1:1 tot 1:2,5 (gebaseerd op 
de biomassa van de totale bestanden) (ref. 3). Voor een realistische inschatting van de predatie van 
prooivis wordt gebruik gemaakt van de predator-prooivis (< 15 cm) verhouding. Praktisch alle 
roofvissen boven de 15 cm voeden zich hoofdzakelijk met vis. Tot de piscivoren worden baars, snoek, 
snoekbaars, meerval, roofblei (allen > 15 cm) en kwabaal (> 20-40 cm) gerekend (ref. 3). 

2.4.4 Presentatie gegevens 

Voor het presenteren van de bestandschattingen zijn de gevangen vissoorten ingedeeld in 
ecologische groepen en gilden. De indeling in ecologische groepen wordt beschreven in het 
Handboek Hydrobiologie. De ecologische groepen zijn voornamelijk gebaseerd op voedselvoorkeur. 
Dit hangt samen met de lengte van de vissoorten. Voor snoek wijkt de indeling af van de overige 
vissoorten, omdat deze uitgaat van de voorkeur van deze soort voor bepaalde habitats. Naast 
ecologische groepen zijn de vissoorten ingedeeld in de stromingsgilden volgens FAME (zie bijlage 1 
en ref.2). De indeling in stromingsgilden is gebaseerd op de voorkeur van soorten voor stromend dan 
wel stilstaand water. Er worden drie stromingsgilden onderscheiden: 
 
- eurytopen: soorten die geen specifieke voorkeur hebben voor stromend of stilstaand water; 
- limnofielen: soorten met een voorkeur voor stilstaand water; 
- rheofielen: soorten met een voorkeur voor stromend water. 
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3 RESULTATEN KANAAL NAAR BEVERLO 

3.1 Algemene opmerkingen 

De bemonstering van het Kanaal naar Beverlo is uitgevoerd in de periode van 16 tot en met 18 
oktober 2014. De bemonstering kon zonder noemenswaardige problemen uitgevoerd worden.  
De waterdiepte van het kanaal varieert van 2,0 tot 3,5 meter. Ten tijde van het onderzoek was er 
sprake van helder water, waarbij het doorzicht varieerde tussen circa 1,5 meter tot plaatselijk 
bodemzicht (3,5 meter). Naarmate trajecten dichter bij Beverlo lagen was er sprake van helderder 
water. De bodem van het kanaal bestaat grotendeels uit zand, die plaatselijk bedekt was met 
bladafval. De vegetatiebedekking is zeer beperkt, waarbij soorten als riet, gele plomp, gekroesd 
fonteinkruid en grof hoornblad aanwezig zijn. De oevers zijn grotendeels beschoeid met houten palen 
en doek of bestaan uit een betonnen damwand, plaatselijk is een natuurvriendelijke oever aanwezig in 
de vorm van een vooroever. In figuur 3.1 wordt een impressie gegeven van het Kanaal naar Beverlo. 
 

     
 
Figuur 3.1. Impressie van het Kanaal naar Beverlo. 
 

3.2 Soortensamenstelling  

In totaal zijn er in het kanaal negen verschillende vissoorten aangetroffen. De meeste vissoorten 
behoren hierbij tot het eurytope stromingsgilde, namelijk paling, baars, blankvoorn, pos, snoekbaars, 
karper en snoek. De overige vissoorten zijn de limnofiele rietvoorn en de exoot marmergrondel. Deze 
laatste vissoort komt van oorsprong niet voor in de Vlaamse wateren. De meest algemeen 
voorkomende soort is de baars, welke op vrijwel alle bemonsterde locaties is aangetroffen. 
 

3.3 Omvang van het visbestand 

In tabel 3.1 en tabel 3.2 is de geschatte omvang van het totale visbestand in het Kanaal naar Beverlo 
gegeven in kilogram en aantal per hectare.  
 
Tabel 3.1. Raming van het visbestand in het Kanaal naar Beverlo (kg/ha) in 2014. 

  

Gilde Vissoort Totaal 0+  >0+-15 16-25 26-40  >40

Eurytoop Aal/Paling               2,9         -         -         -         0,6         2,3         
Baars                    13,7       4,2         7,1         2,4         -         -         
Blankvoorn               1,9         0,0         0,1         1,8         -         -         
Pos                      0,1         0,0         0,1         -         -         -         
Snoekbaars               1,4         -         -         0,1         -         1,3         
Spiegelkarper            9,8         -         -         -         -         9,8         

Limnofiel Rietvoorn/Ruisvoorn      6,7         0,0         -         3,3         3,4         -         
Exoot Marmergrondel 0,0         -         0,0         -         -         -         

Subtotaal 36,5       4,2         7,3         7,6         4,0         13,4       

    ecologische indeling voor snoek

Totaal 0-15 16-35 36-44 45-54 >54

Eurytoop Snoek 9,0         0,0         -         -         2,1         6,9         
Totaal 45,5       

0,0 = <0,05 kg/ha; - = niet aangetroffen
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Tabel 3.2. Raming van het visbestand in het Kanaal naar Beverlo (N/ha) in 2014. 

 
 
De omvang van het visbestand in het Kanaal naar Beverlo is geschat op 45,5 kg/ha en 1.230 
stuks/ha. De visbiomassa bestaat voornamelijk uit baars (30%), karper (22%), snoek (20%) en 
rietvoorn (15%). Bij de soorten karper, snoek en rietvoorn zijn het voornamelijk de grotere 
lengteklassen die een groot aandeel in de totale biomassa hebben. Bij baars hebben zowel grotere als 
kleinere lengteklassen een relatief groot aandeel in de totale biomassa, al zijn echt grote baarzen (>25 
cm) niet aangetroffen. 
Op basis van aantallen wordt het visbestand in het Kanaal naar Beverlo gedomineerd door baars 
(89%). Dit zijn voornamelijk eenzomerige exemplaren en baarzen kleiner dan 15 cm. Voor de overige 
vissoorten geldt dat het aandeel in de bestandschatting maximaal 3% bedraagt. De soorten rietvoorn 
en blankvoorn zijn hierbij het meest abundant.  
 

3.4 Bestandschatting stuwpanden/deelgebieden 

Het Kanaal naar Beverlo staat in directe verbinding met het Kanaal Bocholt-Herentals. Binnen het 
Kanaal naar Beverlo zijn geen stuwen en sluizen aanwezig. Er is dan ook geen onderscheid in 
bestandschattingen voor verschillende stuwpanden. Wel is één van de kanaalverbredingen bevist, de 
zwaaikom nabij de Nystarfabriek (ZE2/EL2). Op deze locatie heeft de visstand een omvang van 88,5 
kg/ha en 4.082 stuks/ha, wat aanzienlijk meer is dan op de overige delen van het kanaal. De 
visbiomassa bestaat in deze zwaaikom voor een groot deel uit karper ( één exemplaar gevangen) en 
baars. Baars is veruit de meest voorkomende soort. Op de overige locaties varieert de omvang van 
het visbestand tussen de 5 tot 60 kg/ha en tussen de 83 en 1.197 stuks/ha.  
      

3.5 Lengtesamenstelling 

De lengtefrequentieverdelingen van de aangetroffen soorten zijn grafisch weergegeven in bijlage 4. 
Van de meest voorkomende vissoort in het kanaal, de baars, zijn voornamelijk exemplaren met 
lengtes van 7 tot en met circa 15 cm aangetroffen. Het merendeel van deze vissen (tot circa 10 cm) 
betreffen eenzomerige exemplaren. De grootste baars die is aangetroffen had een lengte van 24 cm. 
De lengtesamenstelling van de soorten blankvoorn en rietvoorn is enigszins vergelijkbaar. Van beide 
soorten zijn voornamelijk meerzomerige exemplaren aangetroffen met lengtes groter dan 15 cm. De 
grootste blankvoorn was 25 cm, de grootste rietvoorn had een lengte van 34 cm. Van beide soorten 
zijn enkele eenzomerige exemplaren gevangen. Voor de overige vissoorten geldt dat veelal slechts 
enkele exemplaren zijn aangetroffen. Noemenswaardig is de vangst van een karper van 89 cm en 16 
kilogram. Van de roofvissen snoek en snoekbaars bestaat de vangst enerzijds uit grotere exemplaren 
> 50 cm) en anderzijds uit vissen uit de kleinere lengteklassen (< 25 cm). De palingen die in het 
kanaal zijn aangetroffen variëren in lengte van 37 tot en met 64 cm.  
 

Gilde Vissoort Totaal 0+  >0+-15 16-25 26-40  >40

Eurytoop Aal/Paling               13          -         -         -         7            6            
Baars                    1.098     755        309        35          -         -         
Blankvoorn               34          4            3            27          -         -         
Pos                      19          5            14          -         -         -         
Snoekbaars               2            -         -         1            -         1            
Spiegelkarper            1            -         -         -         -         1            

Limnofiel Rietvoorn/Ruisvoorn      39          6            -         27          7            -         
Exoot Marmergrondel 17          -         17          -         -         -         

Subtotaal 1.223     770        343        90          14          8            

    ecologische indeling voor snoek

Totaal 0-15 16-35 36-44 45-54 >54

Eurytoop Snoek 7            2            -         -         2            3            
Totaal 1.230     

0 = <0,5 stuks/ha; - = niet aangetroffen
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3.6 Predator-prooi verhouding 

De aangetroffen predatoren in het Kanaal naar Beverlo zijn de soorten baars, snoekbaars en snoek. 
Op basis van de biomassa van deze soorten (> 15 cm) en het totale prooivisbestand (≤ 15 cm) is de 
predator-prooi verhouding berekend op 1:0,9. Uit deze verhouding blijkt dat predatie door roofvis een 
rol van betekenis kan spelen bij de regulatie van de dichtheid aan planktivore vis. Het aandeel van de 
predatoren is relatief hoog in verhouding tot het aandeel prooivis. Hierbij dient opgemerkt te worden 
dat de absolute vangstaantallen enigszins beperkt zijn, leidend tot een grotere onnauwkeurigheid met 
betrekking tot deze gegevens.  
 

 
Figuur 3.2. Grote karper van 89 cm. 

 

3.7 Hengelvangstgegevens 

In figuur 3.3, figuur 3.4 en figuur 3.5 zijn de hengelvangstgegevens van het Kanaal naar Beverlo 
weergegeven. Deze gegevens hebben betrekking op de periode van 2011 tot en met 2014. De 
gegevens zijn verzameld door de Vlaamse Vereniging van Hengelsport Verbonden (VVHV).  
 

 
 

Figuur 3.3. Gemiddeld vangstgewicht (g/mhu) hengelvangsten Kanaal naar Beverlo (VVHV), 
vangstgegevens 2011-2014 
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Figuur 3.4. Gemiddelde vangstsamenstelling hengelvangsten Kanaal naar Beverlo (VVHV), 
vangstgegevens 2011-2014. 

 
 

 
 

Figuur 3.5. Relatieve lengtesamenstelling hengelvangsten Kanaal naar Beverlo (VVHV), 
vangstgegevens 2011-2014. 

 
 
De gegevens van 2011 en 2014 hebben betrekking op sector 1 van het Kanaal naar Beverlo, de 
gegevens van 2013 hebben betrekking op sector 2 en de gegevens van 2012 zijn het gemiddelde van 
sector 1 en 2. Globaal is er over de jaren heen sprake van een afname van circa 800 gram per 
manhengeluur in 2011 naar circa 360 gram per manhengeluur in 2014. In 2013 was er sprake van 
relatief grote vangsten met een gemiddeld vangstgewicht rond de 1.700 gram per manhengeluur.  
 
De vangsten bestaan voor het grootste deel uit blankvoorn, al zijn de vangsten in 2014 vrijwel gelijk 
aan de overige soorten (voornamelijk baars). Deze overige soorten zijn in 2014 sterk toegenomen in 
de vangsten.  Brasemachtigen worden met de hengel slechts beperkt gevangen in het Kanaal naar 
Beverlo. Vrijwel alle voorn- en brasemachtigen die in het kanaal worden gevangen zijn kleiner dan 30 
cm. De vangsten van 2011 tot en met 2014 zijn gebaseerd op respectievelijk 5, 5, 2 en 6 wedstrijden. 
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4 RESULTATEN SCHELDE-RIJNKANAAL 

4.1 Algemene opmerkingen 

De bemonstering van het Schelde-Rijnkanaal is uitgevoerd op 16 oktober 2014. De bevissingen 
hebben overdag plaatsgevonden onder begeleiding van de scheepvaartpolitie en NV de Scheepvaart. 
De bemonstering kon hierdoor voorspoedig uitgevoerd worden.  
Het Schelde-Rijnkanaal heeft een waterdiepte van 4,0 tot 7,0 meter op het kanaal en een waterdiepte 
van 3,0 tot 5,5 meter in de kanaalverbreding (buitenbocht). Er is sprake van een zanderige bodem, al 
lijkt er plaatselijk ook enig klei aanwezig. Er is geen sliblaag aanwezig. Ten tijde van de bemonstering 
was het doorzicht beperkt tot circa 0,7 à 0,8 meter. Behalve enig draadwier in de oeverzone van het 
kanaal is er verder geen vegetatie aangetroffen. De oevers van het kanaal zijn vrijwel geheel 
beschoeid met stalen damwand. Zeer plaatselijk is enig stortsteen aanwezig. In figuur 4.1 wordt een 
impressie gegeven van het Schelde-Rijnkanaal. 
 

      
Figuur 4.1. Impressie van het Schelde-Rijnkanaal 
 

4.2 Soortensamenstelling  

In het Schelde-Rijnkanaal zijn in totaal 17 vissoorten gevangen tijdens het huidige onderzoek. Het 
merendeel van deze vissoorten betreft mariene soorten, namelijk ansjovis, brakwatergrondel, fint, 
harder, haring, koornaarvis, sprot, zandspiering en zeebaars. De aangetroffen eurytope soorten zijn 
paling, baars, brasem, driedoornige stekelbaars en snoekbaars. Limnofiele soorten zijn rietvoorn en 
spiering. De enige aangetroffen exoot is de zwartbekgrondel. De soorten snoekbaars, spiering, sprot 
en zwartbekgrondel zijn op vrijwel alle locaties in het kanaal aangetroffen. De hoogste soortenrijkdom 
bevindt zich ten hoogte van de kanaalverbreding. 
 

4.3 Omvang van het visbestand 

In tabel 4.1en tabel 4.2 is de geschatte omvang van het totale visbestand in het Schelde-Rijnkanaal 
gegeven in kilogram en aantal per hectare.  
 
Het visbestand in het Schelde-Rijnkanaal is geschat 
op slechts 3,4 kg/ha en 845 stuks/ha. De totale 
visbiomassa bestaat voor een aanzienlijk deel uit 
snoekbaars (33%), spiering (18%), baars (18%) en 
sprot (13%). Van de soorten snoekbaars en baars zijn 
enkele grotere exemplaren gevangen (> 40 cm), 
leidend tot een relatief groot aandeel in de totale 
visbiomassa. Bij de soorten spiering en sprot wordt het 
relatief grote aandeel in de totale visbiomassa 
veroorzaakt door de relatief grote aantallen vis. De 
spiering is hierbij de meest voorkomende vissoort 
(50%), gevolgd door driedoornige stekelbaars (28%) 
en sprot (14%).  

Figuur 4.2. Haring (boven) en sprot (onder) 
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Tabel 4.1. Raming van het visbestand in het Schelde-Rijnkanaal (kg/ha) in 2014. 

 
 
Tabel 4.2. Raming van het visbestand in het Schelde-Rijnkanaal  (N/ha) in 2014. 

 
 

4.4 Bestandschatting stuwpanden/deelgebieden 

Op Belgisch grondgebied bevinden zich geen stuwen en/of sluizen in het Schelde-Rijnkanaal. Wel is 
er ten behoeve van dit onderzoek onderscheidt gemaakt in de hoofdstroom van het kanaal en de 
aanwezige verbreding (haakse buitenbocht). In de hoofdstroom is gevist met de stortkuil, in de 
verbreding middels een zegen. In bijlage 5 zijn de bestandschattingen weergegeven van de 
onderscheiden deelgebieden. 
 
  

Gilde Vissoort Totaal 0+  >0+-15 16-25 26-40  >40

Eurytoop Aal/Paling               0,2         0,0         -         0,0         -         0,2         
Baars                    0,7         0,0         0,0         -         -         0,7         
Brasem                   0,3         -         -         0,3         -         -         
Driedoornige stekelbaars 0,2         -         0,2         -         -         -         
Snoekbaars               1,3         0,0         0,0         0,1         0,2         1,0         

Limnofiel Rietvoorn/Ruisvoorn      0,0         0,0         -         -         -         -         
Spiering                 0,7         0,5         0,2         -         -         -         

Exoot Zwartbekgrondel 0,0         -         0,0         -         -         -         
Marien Ansjovis 0,0         0,0         0,0         -         -         -         

Brakwatergrondel 0,0         0,0         0,0         -         -         -         
Fint 0,0         -         -         0,0         -         -         
Harder 0,0         0,0         -         -         -         -         
Haring 0,1         0,0         0,1         -         -         -         
Koornaarvis 0,0         0,0         0,0         -         -         -         
Sprot 0,5         0,4         0,1         -         -         -         
Zandspiering 0,0         -         0,0         -         -         -         
Zeebaars 0,0         0,0         -         0,0         -         -         
Totaal 4,0         0,9         0,6         0,4         0,2         1,9         

0,0 = <0,05 kg/ha; - = niet aangetroffen

Gilde Vissoort Totaal 0+  >0+-15 16-25 26-40  >40

Eurytoop Aal/Paling               5            4            -         0            -         0            
Baars                    1            0            0            -         -         1            
Brasem                   3            -         -         3            -         -         
Driedoornige stekelbaars 238        -         238        -         -         -         
Snoekbaars               6            0            1            2            1            1            

Limnofiel Rietvoorn/Ruisvoorn      5            5            -         -         -         -         
Spiering                 420        356        63          -         -         -         

Exoot Zwartbekgrondel 9            -         9            -         -         -         
Marien Ansjovis 1            0            0            -         -         -         

Brakwatergrondel 3            3            0            -         -         -         
Fint 0            -         -         0            -         -         
Harder 4            4            -         -         -         -         
Haring 7            2            5            -         -         -         
Koornaarvis 23          3            20          -         -         -         
Sprot 119        113        6            -         -         -         
Zandspiering 0            -         0            -         -         -         
Zeebaars 1            0            -         0            -         -         
Totaal 845        490        342        5            1            2            

0 = <0,5 stuks/ha; - = niet aangetroffen
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In de hoofdstroom van het kanaal heeft de visstand een geschatte omvang van 4,1 kg/ha en 653 
stuks/ha. De visbiomassa bestaat voornamelijk uit snoekbaars (32%), spiering (24%) en baars (22%). 
Op basis van aantallen wordt het visbestand gedomineerd door spiering (84%) en in mindere mate 
door sprot (12%). Dit zijn voornamelijk eenzomerige exemplaren.   
 
Met een omvang van 4,4 kg/ha is de visstand in de kanaalverbreding vergelijkbaar qua biomassa ten 
opzichte van het visbestand in de hoofdstroom. Wederom bestaat de visbiomassa voor een groot deel 
uit snoekbaars (36%) en sprot (20%), ditmaal aangevuld met paling (20%). Deze palingen zijn 
gevangen in de oeverzone, specifiek op een klein traject met stenen. Op dit punt bevonden zich alle 
vissen die in de oeverzone zijn gevangen. Op de trajecten met stalen damwand zijn geen vissen 
gevangen. Op basis van aantallen is het visbestand met 1.443 stuks/ha omvangrijker. De meest 
voorkomende vissoorten zijn driedoornige stekelbaars (67%) en sprot (16%).  
 

4.5 Lengtesamenstelling 

De lengtefrequentieverdelingen van de aangetroffen soorten zijn grafisch weergegeven in bijlage 4. 
Van de meest voorkomende vissoort, de spiering, zijn exemplaren aangetroffen met lengtes van 5 tot 
en met 9 cm, grotendeels eenzomerige exemplaren. Van de driedoornige stekelbaars zijn 
voornamelijk exemplaren met een lengte van circa 4 tot maximaal 6 cm gevangen. Van sprot zijn 
exemplaren over een relatief brede lengterange aangetroffen, variërend van 5 tot en met 13 cm. Het 
weinig omvangrijke haringbestand bestaat voornamelijk uit exemplaren met lengtes van 10 tot en met 
15 cm. Van de koornaarvis zijn exemplaren variërend in lengte van 3 tot en met 9 cm gevangen. Bij de 
roofvis snoekbaars zijn meerdere lengteklassen te onderscheiden. De eenzomerige exemplaren 
hebben lengtes tot circa 17 cm bereikt. Daarnaast zijn exemplaren van circa 25-30 cm en van circa 45 
cm gevangen. De palingen, allen aangetroffen op een klein traject met stortsteen in de oeverzone, 
vallen grotendeels in de lengteklasse van 9 tot en met 13 cm. Deze visjes zijn waarschijnlijk 
gedurende het voorjaar het Schelde-Rijnkanaal opgetrokken. Naast deze palingen is eveneens een 
exemplaar van 20 cm en van 64 cm gevangen. Van de overige vissoorten zijn veelal enkele 
exemplaren en/of lengteklassen aangetroffen. Noemenswaardig is de vangst van een baars van 42 
cm. 

 

4.6 Predator-prooi verhouding 

De aangetroffen predatoren in het Schelde-Rijnkanaal zijn de soorten baars, snoekbaars en zeebaars. 
Op basis van de biomassa van deze soorten (> 15 cm) en het totale prooivisbestand (≤ 15 cm) is de 
predator-prooi verhouding berekend op 1:0,75. Het aandeel van de predatoren is op basis van 
biomassa relatief hoog in verhouding tot het aandeel prooivis, waarmee een regulerend effect 
aanneembaar is. Hierbij dient wel vermeld te worden dat het visbestand zeer gering van omvang is 
waardoor de berekende predator:prooi verhouding een beperkte betrouwbaarheid heeft. 
 

4.7 Hengelvangstgegevens 

Op het Schelde-Rijnkanaal worden geen viswedstrijden gehouden, waardoor hengelvangstgegevens 
ontbreken. De meeste visserij op het Schelde-Rijnkanaal is gericht op paling en snoekbaars/baars en 
is hierbij sterk consumptiegericht.  
 

   
Figuur 4.3. Zeebaars (links) en fint (rechts). 
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5 RESULTATEN LEOPOLDKANAAL 

5.1 Algemene opmerkingen 

De bemonstering van het Leopoldkanaal is uitgevoerd op 20 tot en met 22 oktober 2014. De 
bemonstering kon voorspoedig uitgevoerd worden. Na afloop van de eerste dag zijn de spuisluizen 
aan de westelijke zijde van het kanaal opengezet, resulterend in een daling van het waterpeil van 
circa 0,2-0,3 meter. Waarschijnlijk is dit water afgelaten in verband met de regenverwachting de 
daarop volgende dagen. Voor de meest oostelijk gelegen locaties geldt dat nabij het gemaal geen 
traject bemonsterd kon worden, maar dat hier is uitgeweken naar het rondvissen van de zegen. Op de 
twee meest westelijk gelegen locaties zijn tijdens het onderzoek steurgarnalen aangetroffen.  
 
Het westelijk deel van het kanaal heeft een waterbreedte afnemend van 34,5 meter tot circa 17,5 
meter. De waterdiepte neemt hierbij af van ongeveer 3,8 meter in het westen tot circa 2,5 meter in het 
oosten. De bodem bestaat uit klei, veen en zand, waarop veelal een sliblaag (0,1-0,2 meter) aanwezig 
is. In de richting van de kantelstuw neemt de dikte van de sliblaag toe tot een maximum van circa een 
meter. Het doorzicht van het water varieert van circa 0,6 meter tot 1,0 meter. Vegetatie is voornamelijk 
aanwezig in de oeverzone, waar soorten als riet, liesgras, pijlkruid, egelskop en kalmoes voorkomen. 
De dikte van deze vegetatiekraag is veelal beperkt tot een halve meter, waarbij 50 tot 80% van de 
oever begroeid is.  
 
Het oostelijke deel van het kanaal heeft een waterbreedte van circa 11 à 12 meter. De waterdiepte is 
hierbij circa 2,5 tot 3,2 meter met ten tijde van het onderzoek een doorzicht van maximaal een halve 
meter. Er is sprake van een kleibodem met daarop een sliblaag van 0,1 tot 0,2 meter. De oevers in dit 
deel van het kanaal zijn grotendeels begroeid met een rietkraag met een dikte van 1,0 tot 1,5 meter, 
waarbij deze ten dele beschoeid zijn met damwand en schanskorven.  
 
In figuur 5.1 wordt een impressie gegeven van het Leopoldkanaal.  
 

     
 

Figuur 5.1. Een impressie van het Leopoldkanaal. 
 

5.2 Soortensamenstelling  

In het Leopoldkanaal zijn in totaal 19 vissoorten gevangen exclusief hybride, een kruising tussen twee 
karperachtigen. Van deze soorten behoren er 11 tot het eurytope stromingsgilde, zonder specifieke 
stromingsvoorkeur. Dit zijn de soorten paling, baars, blankvoorn, brasem, driedoornige stekelbaars, 
giebel, karper (schub- en spiegelkarper), kolblei, pos, snoek en snoekbaars. Van de overige soorten 
behoren bot, rietvoorn, tiendoornige stekelbaars, vetje en zeelt tot het limnofiele stromingsgilde. De 
enige stroomminnende soort die is aangetroffen is de winde. De enige exoot is de blauwband. De 
harder is te karakteriseren als een mariene vissoort, die overigens vaak in brakke wateren wordt 
aangetroffen.  
 
Soorten als baars, blankvoorn, brasem, snoek, driedoornige stekelbaars en in mindere mate rietvoorn 
komen verspreidt over de totale lengte van het kanaal voor. De verspreiding van bot en harder beperkt 
zich tot het westelijke deel van het kanaal, terwijl soorten als vetje, giebel en zeelt voornamelijk in het 
oostelijke deel van het kanaal zijn aangetroffen.  
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5.3 Omvang van het visbestand 

In tabel 5.1 en tabel 5.2 is de geschatte omvang van het totale visbestand in het Leopoldkanaal 
gegeven in kilogram en aantal per hectare.  
 
Het visbestand in het Leopoldkanaal is geschat op 250,6 kg/ha en 4.085 stuks/ha. De visbiomassa 
bestaat voor een groot deel uit karper (42%), gevolgd 
door brasem (10%), baars (10%), blankvoorn (8%), 
snoek (6%), rietvoorn (6%) en zeelt (5%). De 
visbiomassa in het kanaal bestaat vooral uit 
meerzomerige vis, waarbij vooral karpers (> 40 cm) 
een aanzienlijk aandeel hebben in de totale 
biomassa.  
Op basis van aantallen wordt het visbestand voor een 
groot deel gevormd door baars (34%) en blankvoorn 
(24%). Dit zijn voornamelijk eenzomerige en 
meerzomerge vissen met lengtes tot 15 cm. Andere 
relatief veel voorkomende soorten zijn rietvoorn (14%) 
en brasem (10%).  

 
 

Figuur 5.2. Eén van de karpers die in het Leopoldkanaal is aangetroffen. 
 
 
Tabel 5.1. Raming van het visbestand in het Leopoldkanaal (kg/ha) in 2014. 

 
 

 
 
 
 

Gilde Vissoort Totaal 0+  >0+-15 16-25 26-40  >40

Eurytoop Aal/Paling               8,3         -         -         0,1         0,6         7,7         
Baars                    25,2       1,2         18,4       5,5         -         -         
Blankvoorn               19,4       1,2         10,8       7,3         -         -         
Brasem                   25,8       1,3         0,2         3,3         1,7         19,3       
Driedoornige stekelbaars 0,1         0,0         0,1         -         -         -         
Giebel                   8,3         -         -         -         -         8,3         
Hybride 0,6         0,0         0,2         0,3         0,1         -         
Karper                   105,2     -         -         -         1,3         103,9     
Kolblei                  10,8       0,0         5,0         5,7         0,1         -         
Pos                      0,2         0,0         0,2         -         -         -         
Snoekbaars               0,4         0,0         -         0,0         -         0,3         
Spiegelkarper            1,2         -         -         -         -         1,2         

Limnofiel Bot 0,0         -         0,0         -         -         -         
Rietvoorn/Ruisvoorn      14,6       0,0         8,4         6,1         -         -         
Tiendoornige stekelbaars 0,0         0,0         -         -         -         -         
Vetje                    0,0         -         0,0         -         -         -         
Zeelt                    11,3       -         0,7         -         1,0         9,6         

Rheofiel Winde                    3,3         0,2         -         -         0,2         2,8         
Exoot Blauwband 0,0         -         0,0         -         -         -         
Marien Harder 0,0         0,0         -         -         -         -         

Subtotaal 234,7     3,9         44,0       28,3       5,0         153,1     

    ecologische indeling voor snoek

Totaal 0-15 16-35 36-44 45-54 >54

Eurytoop Snoek 15,9       -         4,0         4,0         2,4         5,5         
Totaal 250,6     

0,0 = <0,05 kg/ha; - = niet aangetroffen
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Tabel 5.2. Raming van het visbestand in het Leopoldkanaal  (N/ha) in 2014. 

 
 

5.4 Bestandschatting stuwpanden/deelgebieden 

In tabel 5.3 en tabel 5.4 is de geschatte omvang van het visbestand in de verschillende delen van het 
Leopoldkanaal gegeven in kilogram en aantal per hectare. Tussen traject ZE9/EL9 en ZE12/EL12 ligt 
de enige stuw die zich in het kanaal bevindt. In bijlage 5 zijn de volledige bestandschattingen per 
deelgebied weergegeven. In bijlage 3 is de ligging van de trajecten op kaart weergegeven.  
 
In het westelijke stuwpand variëren de bestandschattingen per beviste locatie tussen slechts 8 tot 
maximaal circa 240 kg/ha en van 487 tot maximaal 5.495 stuks/ha. Gemiddeld heeft de visstand in dit 
deel van het kanaal een omvang van circa 60 kg/ha en 1.700 stuks/ha. De visstand in het oostelijke 
stuwpand is aanzienlijk groter dan in het westelijke 
deel. De omvang varieert van 418 tot bijna 2.000 kg/ha 
en 8.530 tot 20.807 stuks/ha. Gemiddeld heeft de 
visstand in dit deel van het kanaal een omvang van 
bijna 1.000 kg/ha en iets meer dan 13.000 stuks/ha. 
Een groot deel van het visbestand bevond zich in de 
oeverzone op de locatie ZE12/EL12, waaronder een 
23-tal karpers, hoewel ook in het open water relatief 
veel vis aanwezig was (voornamelijk brasem).  
 
 
 
 
   

Figuur 5.3. Winde uit het Leopoldkanaal. 
 

Gilde Vissoort Totaal 0+  >0+-15 16-25 26-40  >40

Eurytoop Aal/Paling               37          -         -         3            8            25          
Baars                    1.391     489        818        84          -         -         
Blankvoorn               973        432        426        115        -         -         
Brasem                   416        351        8            37          6            14          
Driedoornige stekelbaars 130        12          117        -         -         -         
Giebel                   5            -         -         -         -         5            
Hybride 12          0            9            4            0            -         
Karper                   35          -         -         -         4            31          
Kolblei                  375        2            286        86          0            -         
Pos                      11          1            10          -         -         -         
Snoekbaars               4            3            -         1            -         1            
Spiegelkarper            0            -         -         -         -         0            

Limnofiel Bot 0            -         0            -         -         -         
Rietvoorn/Ruisvoorn      574        57          428        89          -         -         
Tiendoornige stekelbaars 1            1            -         -         -         -         
Vetje                    2            -         2            -         -         -         
Zeelt                    45          -         37          -         1            7            

Rheofiel Winde                    18          16          -         -         1            2            
Exoot Blauwband 3            -         3            -         -         -         
Marien Harder 0            0            -         -         -         -         

Subtotaal 4.032     1.364     2.144     419        20          85          

    ecologische indeling voor snoek

Totaal 0-15 16-35 36-44 45-54 >54

Eurytoop Snoek 53          -         36          11          4            2            
Totaal 4.085     

0 = <0,5 stuks/ha; - = niet aangetroffen
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Tabel 5.3. Raming van het visbestand in de verschillende delen van het Leopoldkanaal 
(kg/ha) in 2014 (trajecten weergegevens van westelijk naar oostelijke richting, 
kantelstuw ligt tussen ZE9/EL9 en ZE12/EL12). 

 
 
Tabel 5.4. Raming van het visbestand in de verschillende delen van het  Leopoldkanaal 

(aantal/ha) in 2014 (trajecten weergegevens van westelijk naar oostelijke richting, 
kantelstuw ligt tussen ZE9/EL9 en ZE12/EL12). 
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Z
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1
2
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L
1
2
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1
1
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L
1
1
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L
1
0

Eurytoop Aal/Paling               17,2 3,7 21,3 4,4 2,5 2,7 17,3 4,3 21,1 5,0
Baars                    7,6 7,3 10,3 6,8 2,2 10,3 24,6 0,6 7,3 108,1 50,1 106,1
Blankvoorn               3,3 5,2 1,6 0,8 0,7 2,1 5,9 1,1 11,1 101,8 75,4 60,4
Brasem                   0,1 0,3 18,6 0,6 0,7 0,5 0,1 3,2 1,2 138,2 131,6 68,4
Driedoornige Stekelbaars 0,1 0,0 0,2 0,2 0,1 0,0 0,1 0,0 0,1 0,1 0,1
Giebel                   92,6 25,7
Hybride                  0,8 0,2 2,9 4,6
Karper                   18,3 15,1 74,2 1193,7 125,9 54,2
Spiegelkarper            13,1
Kolblei                  0,1 0,2 0,1 0,1 0,0 92,8 27,6 33,1
Pos                      0,0 0,0 0,3 0,0 0,2 0,0 1,1 0,5 0,2
Snoek 9,2 3,7 15,8 2,1 11,2 58,0 8,3 30,0 37,1 7,8 9,4
Snoekbaars               0,0 0,5 0,4 4,8

Limnofiel Bot                      0,0 0,0
Rietvoorn/Ruisvoorn      0,1 0,0 0,0 2,3 0,5 0,6 120,9 61,2 22,3
Tiendoornige Stekelbaars 0,0 0,0
Vetje                    0,0 0,0
Zeelt                    47,4 1,4 18,7 66,6 9,9 0,7

Rheofiel Winde                    9,4 0,0 0,0 6,7 28,4
Exoot Blauwband                0,1 0,0 0,0
Marien Harder                   0,0 0,0

Totaal 28,4 53,5 71,1 28,9 8,4 26,8 243,3 15,9 73,4 1977,5 502,2 418,4

0,0 = <0,05 kg/ha; - = niet aangetroffen
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Eurytoop Aal/Paling               64 24 123 19 34 15 62 11 55 35
Baars                    466 505 741 651 294 1.028 3.499 68 695 4.025 1.970 3.933
Blankvoorn               307 678 101 102 385 145 1.376 188 624 4.216 2.953 1.864
Brasem                   2 19 15 13 563 7 60 48 64 3.478 518 969
Driedoornige Stekelbaars 86 36 294 432 188 30 188 11 65 107 93
Giebel                   55 16
Hybride                  4 11 112 47
Karper                   6 6 14 425 21 23
Spiegelkarper            2
Kolblei                  1 37 30 9 4 3.216 1.084 981
Pos                      4 1 34 3 12 7 43 28 8
Snoek 4 16 25 15 44 166 33 131 128 35 42
Snoekbaars               1 11 42 8

Limnofiel Bot                      2 1
Rietvoorn/Ruisvoorn      12 6 7 71 20 16 4.843 2.730 491
Tiendoornige Stekelbaars 6 6
Vetje                    2 22
Zeelt                    36 120 73 113 211 31

Rheofiel Winde                    6 1 2 229 24
Exoot Blauwband                17 6 7
Marien Harder                   1 1

Totaal 944 1.290 1.353 1.289 1.527 1.270 5.495 487 1.645 20.807 9.963 8.530

0 = <0,5 stuks/ha; - = niet aangetroffen
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5.5 Lengtesamenstelling 

De lengtefrequentieverdelingen van de aangetroffen soorten zijn grafisch weergegeven in bijlage 4. 
De meest voorkomende vissoorten baars en blankvoorn hebben een lengtefrequentieverdeling die in 
grote lijnen vergelijkbaar is. Beide soorten weten in het Leopoldkanaal lengtes tot circa 25 cm te 
bereiken. Zowel bij baars als bij blankvoorn is de eenzomerige vis duidelijk zichtbaar in de grafiek. In 
de lengteklasse boven de 10 cm is er waarschijnlijk sprake van enige overlap tussen jaarklassen. Ook 
de soorten kolblei en rietvoorn weten in het kanaal lengtes van circa 25 cm te bereiken.  
Het brasembestand wordt gekenmerkt door eenzomerige vissen in een brede lengterange, waarbij er 
mogelijk enige overlap is met de tweede jaarklasse. Over vrijwel de gehele lengterange tot circa 55 
cm zijn brasems aangetroffen, al zijn de aantallen in de lengteklassen van 35 tot 40 cm beperkt. Het 
omvangrijke karperbestand, dat zich voornamelijk in het oostelijke deel van het kanaal bevindt, 
bestaat grotendeels uit karpers met lengtes van 50 tot 65 cm, met daarbij een enkel exemplaar groter 
dan 70 cm. Van karper zijn ook enkele jonge exemplaren met lengtes van 27 en 29 centimeter, 
hetgeen duidt op een natuurlijke rekrutering van deze soort (indien deze lengteklassen niet uitgezet 
worden).  Het palingbestand is evenwichtig opgebouwd met exemplaren van circa 20 tot 70 cm. Ook 
voor het snoekbestand geldt dat er sprake is van een evenwichtige lengtefrequentieverdeling. De 
eenzomerige snoeken zijn tijdens de eerste zomer goed gegroeid en hebben lengtes van minimaal 20 
cm bereikt. Het merendeel van de snoeken in het Leopoldkanaal is kleiner dan 50 cm, hoewel ook 
exemplaren van 70 à 80 cm zijn aangetroffen.  
Van de overige vissoorten zijn veelal enkele exemplaren en/of lengteklassen aangetroffen.  
 

5.6 Predator-prooi verhouding 

De belangrijkste predator in het Leopoldkanaal is de snoek, gevolgd door baars en snoekbaars. Op 
basis van de biomassa van deze soorten (> 15 cm) en het totale prooivisbestand (≤ 15 cm) is de 
predator-prooi verhouding berekend op 1:2,2. Op basis van deze verhouding kan er gesteld worden 
dat er sprake is van een evenwichtige verhouding tussen predator en prooi.  
 

5.7 Hengelvangstgegevens 

De hengelvangstgegevens van het Leopoldkanaal zijn beperkt tot de vangstgegevens van het traject 
Zelzate-Noordzee en betreffen de vangsten van slechts één wedstrijd (totaal 9 manhengeluren). 
Tijdens deze wedstrijd werd in totaal slechts 400 gram vis gevangen, overeenkomend met 44 gram 
per manhengeluur. De vangst was beperkt tot enkele exemplaren, voornamelijk voornachtigen en een 
enkele brasemachtige.  
 
 
 

 
 

Figuur 5.4. Snoekbaars, één van de roofvissen die aanwezig is in het Leopoldkanaal.  
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6 DISCUSSIE 

6.1 Uitvoering bemonstering 

De uitvoering van de visstandonderzoeken op de drie kanalen is over het algemeen voorspoedig 
verlopen. De bemonstering is uitgevoerd rond half oktober. Tijdens de uitvoering is er gelet op 
mogelijke winterclusteringen. Enkel in het oostelijke deel van het Leopoldkanaal is enige clustering 
van vis waargenomen, wat grotendeels te relateren lijkt aan het aanwezige habitat. De bemonstering 
van het Schelde-Rijnkanaal met de stortkuil heeft, vanwege het grote aantal scheepvaartbewegingen, 
overdag plaatsgevonden. Mogelijk heeft dit geleidt tot een enigszins lager vangstrendement. Gezien 
het verloop van het onderzoek en de verkregen resultaten mag verwacht worden dat een 
representatief beeld van de visstand verkregen is.  
 

6.2 Kanaal naar Beverlo 

6.2.1 Soortensamenstelling 

Met een totaal van negen vissoorten is de soortensamenstelling van de visstand in het Kanaal naar 
Beverlo beperkt. Ter vergelijking, de visstand in het aanliggende Kanaal Bocholt-Herentals heeft een 
soortensamenstelling bestaande uit 20 vissoorten (ref. 5). Dit kanaal heeft echter aanzienlijk grotere 
dimensies, waardoor daar in absolute zin meer trajecten zijn bevist. Kenmerkend aan de 
soortensamenstelling in het Kanaal naar Beverlo is het relatief grote aantal eurytope soorten. Dit is 
een normaal beeld in kanalen. Plantminnende vissoorten zijn beperkt aanwezig in de vorm van 
rietvoorn en juveniele snoek. Doordat vegetatie slechts beperkt aanwezig is (slechts enig riet in de 
oeverzone en enig gekroesd fonteinkruid, grof hoornblad en gele plomp) is het aanwezige habitat voor 
plantminnende soorten beperkt.    
 
De huidige soortensamenstelling komt in grote lijnen overeen met de soorten die tijdens eerdere 
onderzoeken in het kanaal zijn aangetroffen (ref. 4). Wel zijn dit keer minder soorten aangetroffen, 
waarbij verschillen vooral berusten op de aanwezigheid van enkele exemplaren van een soort. 
Ontbrekende soorten zijn bermpje, kopvoorn, winde, zeelt en zonnebaars. Stroomminnende soorten 
als kopvoorn en winde worden vaker in kanalen aangetroffen, meestal in lage dichtheden. Soorten als 
zeelt en zonnebaars worden over het algemeen voornamelijk in de plantenrijke oeverzones van 
kanalen aangetroffen. In een verder verleden werden ook soorten als bruine Amerikaanse 
dwergmeerval en riviergrondel gevangen. De karper is een vissoort die niet eerder is gevangen, maar 
waar wel van bekend is dat deze in het kanaal voorkomt, in het bijzonder grote exemplaren.  
 
De exoot marmergrondel is in 2011 voor het eerst aangetroffen in het Kanaal naar Beverlo (ref. 4). 
Destijds was dit nog op één locatie, ditmaal op twee locaties. De vangsten zijn ook tijdens het huidige 
onderzoek nog beperkt tot tien exemplaren. In 2012 werd de marmergrondel eveneens in het 
aangrenzende Kanaal Bocholt-Herentals aangetroffen, de verspreiding was destijds beperkt tot de 
eerste drie stuwpanden (ref. 5). In 2011 werd de marmergrondel ook reeds over vrijwel de gehele 
lengte van de Zuid-Willemsvaart aangetroffen (ref. 6). Het is aannemelijk dat de marmergrondel via 
het Kanaal Bocholt-Herentals het Kanaal naar Beverlo heeft bereikt en de komende jaren verder in 
aantallen zal toenemen. In de taplopen van het Kanaal van Beverlo is de marmergrondel inmiddels 
waargenomen (med. ANB)  

6.2.2 Omvang visbestand 

Met 45,5 kg/ha en 1.230 stuks/ha is het geschatte visbestand in het Kanaal van Beverlo beperkt van 
omvang. Kenmerkend aan de visstand is de dominantie van baars en de aanwezigheid van grote 
karper. De beperkte omvang van de visstand in het kanaal is in lijn met visbestanden zoals deze in het 
Kanaal Bocholt Herentals en de Zuid-Willemsvaart voorkomen. In het Kanaal Bocholt Herentals werd 
in 2012 een visstand van circa 66 kg/ha aangetroffen (ref. 5), in de Zuid-Willemsvaart een bestand 
van circa 35 kg/ha (ref. 7). Ook uit hengelvangsten blijkt er sprake van een kleine omvang van het 
visbestand. Als wedstrijdwater telt het Kanaal naar Beverlo al vele jaren niet meer wegens de zeer 
slechte vangsten (med. PVC). In de wintermaanden wordt er voornamelijk gevist in de kom(men) van 
het kanaal (ref. 19). De kom aan het einde van het kanaal, te Leopoldsburg is niet bemonsterd tijdens 
het huidige onderzoek.  
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Dit doodlopende stuk kanaal met de aanwezige bootjes is een locatie waar normaliter winterclustering 
van vis verwacht kan worden. Of dit ten tijde van het onderzoek reeds het geval was is niet bekend. 
  
Lage visbestanden zoals in het Kanaal naar Beverlo passen bij voedselarme omstandigheden. Een 
belangrijke factor met betrekking tot de visstand in de Zuid-Willemsvaart, het Kanaal Bocholt-
Herentals en het Kanaal naar Beverlo is het heldere (voedselarme) Maaswater waarmee het kanaal 
wordt gevoed en de voedselarme zandgronden van de Kempen. Ten tijde van de bemonstering was 
plaatselijk de bodem op 3,5 meter diepte zichtbaar. Gedurende de zomermaanden neemt dit doorzicht 
af als gevolg van plezier- en beroepsvaart (ref. 19).  
 
De meest voorkomende vissoort in het Kanaal naar Beverlo is de baars. Ook in 2011 was dit het geval 
(ref. 4). De baars is een vissoort die, net als blankvoorn, in staat is doelgericht voedseldeeltjes op te 
nemen in helder water (ref. 8). Onder de heersende omstandigheden blijkt baars het visbestand op 
basis van aantallen te domineren, waarbij er sprake is van een succesvolle rekrutering. In de Zuid-
Willemsvaart in 2011 een vergelijkbare dominantie van baars waargenomen (ref. 7). Een verschijnsel 
dat vaak bij baars wordt waargenomen is de zogenaamde dwerggroei. De verklaring hiervoor wordt 
gevonden in het feit dat baars bij een bepaalde lengte overschakeld op een dieet van vis. Indien dit 
visvoedsel niet aanwezig is en de baars macrofauna blijft eten, kan de groei achterblijven (ref. 24). Dit 
verschijnsel kan ook optreden indien er wel voldoende prooivis aanwezig is, maar dat deze zich goed 
tussen de aanwezige vegetatie kunnen schuilhouden (ref. 25). 
 
Voor de soorten blankvoorn en rietvoorn geldt dat eenzomerige exemplaren slechts in kleine aantallen 
zijn aangetroffen. In 2011 was dit bij blankvoorn eveneens het geval (ref. 4). Hoewel er in het voorjaar 
enige paaiactiviteit is waar te nemen in het kanaal, is de intensiteit hiervan beperkt en wordt er in het 
voorjaar weinig visbroed waargenomen (med. PVC). De huidige resultaten beamen dat de rekrutering 
van jonge blankvoorn en rietvoorn weinig succesvol is. Dit kan het gevolg zijn van slechte paai- en/of 
opgroeimogelijkheden en predatie in het heldere water (er zijn nagenoeg geen schuilmogelijkheden in 
het kanaal). 
  
Dat er geen brasem is aangetroffen in het Kanaal naar Beverlo is opmerkelijk. In het Kanaal Bocholt 
Herentals is deze vissoort in 2012 wel aangetroffen (ref. 5), hoewel in enigszins beperkte aantallen. 
Tijdens de bemonstering van 2011 is eveneens geen brasem aangetroffen in het Kanaal naar Beverlo 
(ref. 4). De reden dat er geen brasems gevangen zijn in het kanaal komt waarschijnlijk voort uit het 
zeer heldere water en de voedselarme omstandigheden. Doordat beroepsvaart vrijwel ontbreekt is er 
vrijwel geen opwerveling van slib. Op basis van de vangsten in het Kanaal Bocholt Herentals mag 
overigens verwacht worden dat brasem wel in beperkte aantallen voorkomt in het kanaal.    
 
De exacte omvang van het karperbestand is in wateren als het Kanaal naar Beverlo over het 
algemeen lastig vast te stellen. In dergelijke heldere wateren is er veelal sprake van relatief weinig 
exemplaren, die echter wel doorgroeien tot respectabele afmetingen. De forse afmetingen zijn het 
gevolg van verschillende aspecten, waaronder voergedrag hengelsport en geringe onderlinge 
concurrentie. In het Kanaal naar Beverlo lijkt dit ook het geval, tijdens de bemonstering werd één forse 
karper gevangen met een lengte van 89 cm.  
 
Zoals eerder vermeld komt de omvang van het visbestand in het Kanaal naar Beverlo overeen met de 
omvang van visbestanden zoals deze in de Zuid-Willemsvaart en het Kanaal Bocholt-Herentals zijn 
aangetroffen. In figuur 6.3 is een overzicht gegeven van de omvang van het visbestand in het Kanaal 
naar Beverlo in verhouding tot andere kanalen in Vlaanderen. Uit de figuur blijkt duidelijk dat de 
visbestanden in deze Kempische kanalen relatief klein van omvang zijn in verhouding tot de overige 
kanalen in Vlaanderen.  

6.2.3 Viswatertypering 

Kenmerkend voor scheepvaartkanalen is een slechte ontwikkeling van waterplanten. Dit komt 
enerzijds door een veelal smalle oeverzone en anderzijds door opwerveling van slib door scheepvaart 
(ref. 8). In dergelijke wateren is normaliter een eenzijdig visbestand aanwezig met een lage 
soortenrijkdom. Kenmerkende soorten zijn brasem en snoekbaars met begeleidende soorten als 
blankvoorn, pos en kolblei (ref. 8).  
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Wat betreft de bedekking van emerse, drijvende en submerse vegetatie komen de omstandigheden in 
het Kanaal naar Beverlo overeen met de kenmerken van een scheepvaartkanaal. Het heldere en 
voedselarme water is echter een belangrijke factor met betrekking tot de visstand. Normaliter kan er in 
een relatief ondiep, helder en voedselarm water een sterke plantengroei ontstaan met daarbij 
visgemeenschappen van het type baars-blankvoorn, rietvoorn-snoek of snoek-blankvoorn. Als gevolg 
van scheepvaartbewegingen en daarbij de werveling van slib wordt de plantengroei echter geremd en 
komt deze niet goed tot ontwikkeling. Het merendeel van het kanaal is beschoeid. In de oeverzone 
kan de emerse vegetatie zich alleen in de daarvoor speciaal aangelegde natuurvriendelijke oevers 
ontwikkelen. Daar bevond zich tijdens het huidige onderzoek nagenoeg alle plantminnende vis.  
 
Bovenstaande factoren leiden er toe dat de typering van de aanwezige visgemeenschap niet 
eenduidig is. Op basis van de aanwezige soorten vertoont de visstand de meeste overeenkomsten 
met visbestanden zoals deze in snoek-blankvoorn en blankvoorn-brasem viswateren voorkomen. De 
dominantie van soorten komt echter meer overeen met de snoek-blankvoorn en rietvoorn-snoek 
visgemeenschap. De visgemeenschap als geheel vertoont hiermee de grootste overeenkomsten met 
visbestanden zoals deze in snoek-blankvoorn visgemeenschappen wordt aangetroffen, waarbij de 
snoek de belangrijkste predator is. Het ontbreken van een groot aantal kenmerkende soorten lijkt 
hierbij veroorzaakt te worden door de lage vegetatiebedekking.  
 
Tabel 6.1. Viswatertypering Kanaal naar Beverlo (lichtblauw zijn aanwezige soorten en 

heersende omstandigheden, donkerblauw zijn dominante vissoorten). 

 
 

6.2.4 Predatie, onttrekkingen en herbepotingen 

Op basis van het aangetroffen bestand van roofvissen en het prooivisbestand is het aannemelijk dat 
de roofvis een belangrijke rol speelt bij de regulatie van de dichtheid van het (beperkte) 
prooivisbestand. De snoek is hierbij de belangrijkste predator. Naast predatie door roofvissen is er 
eveneens sprake van predatie door vogelsoorten, zoals de aalscholver.  

Viswatertype Baars-Blankvoorn Rietvoorn-Snoek Snoek-Blankvoorn Blankvoorn-Brasem Brasem-Snoekbaars

Emerse vegetatie matig redelijk redelijk redelijk weinig

Drijvende vegetatie weinig veel redelijk matig weinig

Submerse vegetatie redelijk veel matig weinig geen

Bedekking vegetatie (%) 10-60 60-100 20-60 10-20 0-10

Vissoorten

Kwabaal + - - - --

Rivierdonderpad + - - - --

Tiendoornige stekelbaars + ++ ++ - --

Driedoornige stekelbaars + ++ ++ - --

Bittervoorn + ++ ++ - --

Kleine modderkruiper + ++ ++ - --

Zeelt - ++ + - --

Grote Modderkruiper - ++ + - --

Kroeskarper - ++ + - --

Rietvoorn - ++ ++ - --

Karper -- ++ ++ - --

Snoek -- ++ ++ + -

Riviergrondel + + + + -

Vetje + + + + -

Paling + + + + +

Kolblei - - ++ + +

Baars + - ++ + +

Blankvoorn + - ++ ++ +

Meerval -- - ++ ++ -

Pos - - + ++ ++

Brasem - - + ++ ++

Snoekbaars -- -- - ++ ++

Maximale draagkracht (kg/ha) 10-100 100-350 300-500 350-600 450-800

Voedselrijkdom Voedselarm Zeer voedselrijk

Fosfaatgehalte (mg/l P) < 0,01 > 0,1
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Enkele jaren terug werden er op het kanaal nog groepen van een twintigtal aalscholvers 
waargenomen, de laatste jaren zijn de aantallen beperkt tot enkele aalscholvers per keer (med. PVC), 
wat overeenkomt met het beperkte visbestand dat aanwezig is. 
 
Het is niet bekend in hoeverre er onttrekking van vis plaatsvindt door hengelaars. De meeste 
hengelaars die op het Kanaal naar Beverlo vissen zijn zogenaamde “Kempvissers” die geen vis 
meenemen (med. PVC). Waarschijnlijk is de onttrekking van vis door hengelaars daarom gering, 
temeer omdat een soort als snoekbaars slechts beperkt voorkomt in het kanaal. Onttrekkingen als 
gevolg van vissterfte is voor zover bekend vrijwel niet aan de orde in het Kanaal naar Beverlo (med. 
PVC). 
 
In het verleden werd regelmatig vis uitgezet in functie van soortondersteuningsprogramma’s (ref. 4). 
Het betrof hierbij vooral soorten als snoek, rietvoorn, zeelt en winde. Tijdens het huidige onderzoek 
zijn de soorten zeelt en winde niet aangetroffen, de laatste jaren worden deze vissen ook niet meer 
uitgezet. Sinds 2013 wordt er door het ANB enkel nog snoek uitgezet op het Kanaal naar Beverlo. 
Jaarlijks worden hierbij 45 exemplaren uitgezet in de lengteklasse van 15-35 cm. De karper die in het 
kanaal is aangetroffen betreft waarschijnlijk ook een uitgezet exemplaar. Gezien de connectiviteit met 
het Kanaal Bocholt-Herentals is het mogelijk dat deze karper elders is uitgezet.     

6.2.5 Hengelactiviteiten 

Het type hengelaars dat vist op het Kanaal naar Beverlo is te typeren als jeugdige, recreatie en minder 
valide vissers, karpervissers, snoekbaarsvissers en wedstrijdvissen (med. PVC). Als wedstrijdwater 
telt het Kanaal naar Beverlo echter al vele jaren niet meer wegens de slechte vangsten (med. PVC). In 
de hengelvangsten is dit terug te zien in de resultaten van 2011 tot 2014, waarbij er sprake is van een 
neergaande trend van het gemiddeld vangstgewicht per manhengeluur. Uitzondering hierop zijn de 
vangsten in 2013, die relatief hoog waren. Hoewel het gemiddelde vangstgewicht per manhengeluur 
met circa 400 gram laag is, kan gesteld worden dat de vangsten in verhouding tot het beperkte 
visbestand in het kanaal nog relatief hoog zijn, vergelijkbaar met de vangsten in het Kanaal Bocholt-
Herentals in relatie tot de visstand (2012, ref. 5). De voorn- en brasemachtigen die tijdens 
hengelwedstrijden worden gevangen zijn allen kleiner dan 30 cm. Dit komt overeen met de 
lengtesamenstelling van de visstand zoals deze tijdens het huidige onderzoek is aangetroffen.  
 
 

 
 

Figuur 6.1. Baars; de meest voorkomende vissoort in het Kanaal naar Beverlo. 
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6.3 Schelde-Rijnkanaal 

6.3.1 Soortensamenstelling 

Met een totaal van 17 verschillende vissoorten is de visstand in het Schelde-Rijnkanaal relatief 
soortenrijk gezien de beperkte dimensies van het kanaal dat onderzocht is (enkel tot aan de grens met 
Nederland). Deze soortenrijkdom is voornamelijk te danken aan de aanwezigheid van de 
zoutwatersoorten ansjovis, brakwatergrondel, fint, harder, haring, koornaarvis, sprot, zandspiering en 
zeebaars. Het aantal zoetwatersoorten is beperkt tot acht, waaronder de exoot zwartbekgrondel. De 
aanwezigheid van de zoutwatersoorten in het kanaal is het resultaat van instroom van zoutwater via 
de Berendrechtsluis en Zandvlietsluis, vanuit de Zeeschelde. Naast de aangetroffen soorten worden 
met de hengel sporadisch soorten als tong, bot of schar gevangen en soms zelfs een gul (ref. 9). Voor 
zover bekend zijn er op het Schelde-Rijnkanaal geen eerdere visstandonderzoeken uitgevoerd. Wel is 
in oktober van 2010 de visstand in een tiental deelgebieden in de Antwerpse haven onderzocht (ref. 
11). In totaal werden op de rechterzijde van de Scheldeoever destijds 16 vissoorten aantroffen. 
Soorten die ditmaal ontbreken zijn de zoetwatersoorten blankvoorn, karper en kolblei, de 
zoutwatersoorten tong, bot en kleine zeenaald en de exoot knorrepos. Opmerkelijk is de vangst van 
een juveniele fint en zeebaars tijdens het huidige onderzoek. In een verder verleden, voor de sluiting 
van de Oesterdam (Oosterschelde) was het water in het kanaal aanzienlijk zouter en was juveniele 
fint, haring en zeebaars eveneens aanwezig (med. PVC). 

6.3.2 Omvang visbestand 

Met een omvang van slechts 4,0 kg/ha en 845 stuks/ha is er sprake van een zeer beperkte visstand in 
het onderzochte deel van het Schelde-Rijnkanaal. Het merendeel van de visstand bestaat uit kleine 
vis met lengtes kleiner dan 15 cm. Doordat de bemonstering met de stortkuil overdag moest 
plaatsvinden is het bestand van met name grote vis wellicht enigszins onderschat, maar zal het 
visbestand wel binnen deze orde van grootte vallen (zeer beperkt). Daarnaast bevindt vis zich in 
kanalen met veel scheepvaart vaak dicht tegen de steilranden van de taluds, welke lastig te bevissen 
zijn. Vooral bij een soort als snoekbaars wordt dit vaak waargenomen. In 2008 en 2010 is de visstand 
in de havens van Antwerpen onderzocht (ref. 11). Der omvang van de visbestanden van deze 
onderzoeken zijn niet met zekerheid vast te stellen, maar uit beide onderzoeken blijkt wel dat er een 
gering visbestand aanwezig is. In 2008 bestond de visbiomassa hierbij voornamelijk uit snoekbaars en 
brasem, in 2010 voornamelijk uit paling, baars en mindere mate snoekbaars. Bij metingen naar het 
visbestand in enkele havens nabij de Noordzee (Rotterdam/Eems) werden in 2007 ook beperkte 
visbestanden aangetroffen, kleiner dan 10 kg/ha (ref. 22). Het Schelde-Rijnkanaal staat via de havens 
van Antwerpen in verbinding met het Albertkanaal. Vanuit het Albertkanaal wordt relatief voedselarm 
Maaswater aangevoerd. Zoals zichtbaar in figuur 6.3 is het visbestand in het Albertkanaal zeer 
beperkt van omvang. Over het algemeen is er echter sprake van doorstroming vanuit Nederland 
richting de havendokken van Antwerpen.   
 
Voor zoetwatersoorten in het Schelde-Rijnkanaal geldt dat er met de hengel tijdelijk goede 
witvisvangsten te bereiken zijn, maar dat dit geen constante is gedurende het jaar (med. PVC). Na de 
sluiting van de Oesterdam is de verwachte opmars van brasem en blankvoorn uitgebleven (med. 
PVC). Een belangrijke factor hierbij is hoogstwaarschijnlijk het zoutgehalte. Ten tijde van het 
onderzoek is een geleidbaarheid (EGV) gemeten van 10,5 mS, waarmee er sprake was van relatief 
zout water. Ter illustratie, de geleidbaarheid van zoetwater is veelal minder dan 1,0 mS, van 
brakwater ligt de geleidbaarheid rond de 14 mS, terwijl zeewater een geleidbaarheid heeft van circa 
42 mS. Het relatief zoute water ten tijde van het onderzoek is een mogelijke verklaring voor de lage 
abundantie van zoetwatersoorten en het relatief veel voorkomen van typische zoutwatersoorten. Het 
is niet bekend hoe het zoutgehalte jaarrond fluctueert. De omvang en samenstelling van de visstand in 
het Nederlandse deel van het Schelde-Rijnkanaal is voor zover bekend niet vastgesteld. Aangezien 
het kanaal meestal vanuit Nederland richting de havendokken van Antwerpen stroomt is zoutgehalte 
in dit deel van het kanaal lager en bestaat de visstand hoofdzakelijk uit zoetwatersoorten.  
 
De vissoorten die het meest abundant zijn in het Schelde-Rijnkanaal zijn de pelagische vissoorten 
spiering, driedoornige stekelbaars en sprot. Mogelijk is een groot deel van deze vissoorten ingelaten 
via de Berendrechtsluis en Zandvlietsluis. Daarnaast geldt dat deze soorten zich goed kunnen 
handhaven in brak/zoete wateren. Pelagische vissoorten worden over het algemeen eenvoudiger en 
in grotere aantallen meegevoerd tijdens het inlaten van water dan typische bodemvissen.  
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Dit kan een verklaring zijn waarom typische bodemvissen uit het zoute milieu slechts beperkt zijn 
aangetroffen. Anderzijds worden typische bodemvissen (platvissen) met een stortkuil minder goed 
gevangen dan met een boomkor (zie aanbevelingen).  
 
De visstand in de oeverzone van het Schelde-Rijnkanaal is zeer beperkt van omvang. Slechts op één 
van de bemonsterde trajecten is vis aangetroffen. Vrijwel de gehele oever van het kanaal is beschoeid 
met stalen damwand. Voor vis is deze oeververdediging weinig aantrekkelijk, doordat deze weinig 
structuur bezit en geen schuilmogelijkheden. Alle vissen die in de oever gevangen zijn werden op een 
klein traject met stortsteen gevangen. De soortensamenstelling was overigens beperkt tot paling, 
driedoornige stekelbaars, zwartbekgrondel (exoot) en rietvoorn. Het merendeel van deze palingen 
betrof kleine exemplaren (circa 10 cm) die dit (voor)jaar het kanaal zijn opgezwommen.  
 
In figuur 6.3 is de omvang van het visbestand in het Schelde-Rijnkanaal weergegeven in verhouding 
tot de visstand in andere kanalen in Vlaanderen. De zeer beperkte omvang van het visbestand blijkt 
duidelijk uit de figuur; de visstand in het Schelde-Rijnkanaal is het kleinst van alle onderzochte 
kanalen. Het visbestand komt qua omvang echter wel overeen met visbestanden zoals deze in de 
havens van Antwerpen of in havens langs de Noordzee (Rotterdam/Eems) voorkomen.   

6.3.3 Viswatertypering 

Als gevolg van het relatief hoge zoutgehalte van het water in het Schelde-Rijnkanaal is de aanwezige 
visstand niet onder te brengen in een van de viswatertyperingen zoals vermeld in Zoetemeyer & 
Lucas (ref. 8). De visstand vertoond de meeste overeenkomsten met een visstand zoals deze wordt 
aangetroffen in zwakke tot matig brakke wateren. Voor de visstand in matig brakke wateren geldt dat 
deze nog voor een belangrijk deel uit zoetwatersoorten bestaat, maar dat bij een stijgend 
chloridegehalte steeds meer zoetwatersoorten verdwijnen (ref. 10). Kenmerkend voor een verbinding 
met zee zijn hierbij de (migrerende vormen van) paling, driedoornige stekelbaars, spiering en bot (ref. 
10). Driedoornige stekelbaars en spiering zijn in het Schelde-Rijnkanaal de meest voorkomende 
vissoorten. 

6.3.4 Predatie, onttrekkingen en herbepotingen 

Op basis van het geschatte visbestand is het aannemelijk dat het prooivisbestand gereguleerd wordt 
door het aanwezige roofvisbestand en dan voornamelijk snoekbaars. Dit is zeker het geval indien 
aangenomen wordt dat het aanwezige snoekbaarsbestand enigszins onderschat is, doordat deze 
vissen zich vaak dicht tegen de randen van taluds bevinden minder goed te bevissen zijn. Na de 
sluiting van de Oesterdam werd de snoekbaars de dominante roofvis in het kanaal, waarbij ook paling 
in relatief grote aantallen voorkwam (med. PVC). Het is aannemelijk dat het prooivisbestand 
gedurende het jaar fluctueert door de intrek van jonge haring/sprot door de Berendrechtsluis.    
 
Aalscholvers bezoeken het Schelde-Rijnkanaal met een variabele frequentie, veelal solitair of in kleine 
groepen van circa vijf exemplaren (med. PVC). Onttrekking van vis door hengelaars is een gekend 
probleem, waarbij het meestal gaat om ondermaatse en/of te veel snoekbaars (med. PVC). De 
soorten paling, snoekbaars en baars worden gericht bevist voor consumptie (med. PVC).  
 
Er is geen sprake van visuitzettingen op het Schelde-Rijnkanaal wegens de korte lengte van het 
kanaal op Belgisch grondgebied en de open verbinding met de havendokken (med. ANB).  

6.3.5 Hengelactiviteiten 

Het Schelde-Rijnkanaal is een frequent bevist water, in het bijzonder op plaatsen die goed bereikbaar 
zijn. De meeste vissers vissen gericht op paling en snoekbaars/baars, waarbij deze visserij sterk 
consumptiegericht is (med. PVC). Periodiek wordt er in het kanaal op witvis gevist, vooral brasem, 
blankvoorn en winde. Op karper wordt zelden gevist, snoekvisserij en wedstrijdvisserij vindt niet plaats 
op het kanaal (med. PVC).  
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6.4 Leopoldkanaal 

6.4.1 Soortensamenstelling 

Met een totaal van 19 vissoorten is de soortensamenstelling van de visstand in het Leopoldkanaal 
relatief soortenrijk. De aanwezige vissoorten zijn voornamelijk te typeren als eurytope soorten en 
limnofiele soorten, oftewel soorten zonder specifieke stromingsvoorkeur en soorten met een voorkeur 
voor stilstaande (begroeide) wateren. Soorten met een algemene verspreiding zijn paling, baars, 
blankvoorn, brasem, driedoornige stekelbaars, snoek, rietvoorn en in mindere mate kolblei en pos. De 
aanwezigheid van de soorten harder en bot is het resultaat van de “verbinding” van het Leopoldkanaal 
met de Noordzee. De enige stroomminnende soort die in het kanaal is aangetroffen is de winde. Deze 
soort wordt vaker in kanalen aangetroffen en kan zich daar over het algemeen goed handhaven. De 
enige exoot in het Leopoldkanaal is de blauwband. Deze vis is enkel in het westelijke stuwpand 
aangetroffen.  
Eerdere onderzoeken naar het visbestand op het Leopoldkanaal hebben plaatsgevonden in 1997, 
2003 en 2009 (ref. 12). De huidige soortensamenstelling komt overeen met eerdere onderzoeken. 
Een niet eerder aangetroffen soort is de harder, hiervan zijn twee exemplaren gevangen in het 
westelijke deel van het kanaal.  

6.4.2 Omvang visbestand 

Met een omvang van 250,6 kg/ha en 4.085 stuks/ha is er sprake van een omvangrijk visbestand in het 
Leopoldkanaal. Fuikvangsten die in 2009 zijn uitgevoerd wijzen echter op een matige visdensiteit, 
waarbij er echter wel een toename in het visbestand was ten opzichte van eerdere onderzoeken (ref. 
12). Een groot deel van de totale biomassa wordt op het moment gevormd door karper, die vooral in 
het oostelijke deel van het kanaal is aangetroffen. In totaal zijn er 29 karpers in dit deel van het kanaal 
gevangen, waarvan 23 in de oever van traject ZE/EL12. Mogelijk heeft deze clustering van vis geleidt 
tot enige overschatting van het karperbestand, maar er is zeker sprake van een omvangrijk visbestand 
in dit deel van het kanaal. In 2009 was het als gevolg van een hoog zoutgehalte overigens niet 
mogelijk elektrovisserij uit te voeren op het kanaal (ref. 12). Tijdens het huidige onderzoek is een 
elektrovisapparaat toegepast dat ook bij hoge zoutgehaltes nog goed vist. De meeste karpers ( vnl. 
schubkarpers) hebben lengtes van circa 50 tot 65 cm en zijn hiermee niet bijzonder groot. Dergelijke 
lengtes passen bij een karperbestand dat bestaat uit relatief veel individuen.  
 
Voor de overige soorten met een relatief groot aandeel in de visbiomassa geldt dat er sprake is van 
een vrij evenwichtige verdeling van deze biomassa over het kanaal. Dit geldt voor de soorten brasem, 
baars, blankvoorn, snoek, rietvoorn en zeelt. Een hoge abundantie van soorten als brasem, baars en 
blankvoorn is een normaal beeld in kanalen en/of gekanaliseerde wateren, al is er in het 
Leopoldkanaal geen sprake van scheepvaart. Een relatief hoge abundantie van plantminnende 
soorten als snoek, rietvoorn en zeelt duidt op de aanwezigheid van zones met vegetatie. Ten tijde van 
het onderzoek was vegetatie aanwezig in de oeverzone, voornamelijk bestaand uit riet en in mindere 
mate uit plantensoorten als liesgras, pijlkruid, zegge en kalmoes. Deze plantminnende vissoorten 
werden voornamelijk oostelijk van traject ZE/EL6 (ter hoogte van de kruising met de rijksweg N49) 
gevangen. Ook tijdens voorgaande onderzoeken werden de soorten rietvoorn en zeelt in grotere 
aantallen in het oostelijk gelegen deel van het kanaal gevangen (ref. 12).  
 
Wanneer meer in detail naar de visbestanden per soort gekeken wordt dan blijkt de biomassa bij 
baars, blankvoorn en rietvoorn vooral gevormd te worden door meerzomerige vissen met lengtes tot 
15 cm. De maximale lengte van de aangetroffen exemplaren van deze soorten is minder dan 25 cm, 
wat beduidend kleiner is dan de maximale lengte die deze soorten kunnen bereiken. Dit is echter een 
normaal en veel voorkomend beeld in kanalen zoals het Leopoldkanaal. Voor brasem geldt dat 
exemplaren over vrijwel de gehele lengterange tot circa 55 cm zijn aangetroffen, al zijn de aantallen in 
de lengteklasse van 35 tot 40 cm beperkt.  
 
Op basis van aantallen wordt het visbestand grotendeels gevormd door de soorten baars, blankvoorn, 
rietvoorn, brasem en kolblei. Opvallend is dat bij de soorten baars, blankvoorn, rietvoorn en kolblei het 
bestand aan eenzomerige vis relatief klein is ten opzichte van de oudere jaarklassen. Mogelijk was er 
dit jaar een mindere rekrutering dan tijdens voorgaand jaar. Anderzijds is het ook mogelijk dat dit 
beeld enigszins vertekend is door clustering van vis. Vooral in het oostelijke deel bleek zich veel vis 
tussen de vegetatie in de oeverzone op te houden.  
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Het palingbestand in het Leopoldkanaal is vrij evenwichting opgebouwd met exemplaren in de 
lengterange van circa 20 tot 70 cm en een gemiddelde lengte van 45 cm. In 2009 bedroeg de 
gemiddelde lengte 50 cm (30-86 cm) (ref. 12). De aanwezigheid van kleine paling (circa 20 cm) 
suggereert de intrek van glasaal en/of uitzettingen van pootaal. Palingen die afgelopen voorjaar zijn 
ingetrokken zijn niet aangetroffen. In het westelijke deel van het kanaal wordt gemiddeld iets meer 
paling aangetroffen, al zijn de verschillen niet groot.  
 
In 1997 was er sprake van een toenemend aantal possen in het kanaal en deze trend heeft zich in 
2003 doorgezet (literatuur in ref. 12). Ook in 2009 was pos de meest voorkomende vissoort in het 
kanaal (ref. 12). Tijdens het huidige onderzoek vormt pos minder dan één procent van het totale 
visbestand (op basis van aantallen), waarmee er sprake is van een sterke afname van het 
posbestand. De pos is een vissoort die zich in verstoorde systemen snel kan uitbreiden met korte 
generatietijden, een groot aantal eitjes en snelle groei (ref. 13). Een posbestand kan overigens ook 
weer in korte tijd sterk afnemen. Mogelijk heeft een verstoring in het systeem er in het verleden toe 
geleid dat de pos een aanzienlijk deel van het visbestand vormde, terwijl er op dit moment sprake is 
van een meer stabiel systeem.  
 
Zoals eerder vermeld is het visbestand in het oostelijke deel van het kanaal omvangrijker dan in het 
westelijke deel. In het oostelijke deel heeft de visstand een omvang van bijna 1.000 kg/ha (mogelijk 
enigszins overschat) en 13.000 stuks/ha, terwijl de visstand in het westelijke deel een omvang heeft 
van circa 60 kg/ha en 1.700 stuks/ha. Op basis van deze verschillen in omvang van visbestand lijkt er 
in het oostelijke deel van het kanaal sprake van voedselrijkere omstandigheden. Dit kan veroorzaakt 
worden door een voedselrijkere bodem (klei versus een meer zanderige bodem) of de aanvoer van 
nutriënten van buitenaf (bijvoorbeeld neerslagafvoer van omliggende landbouwgronden). Overigens 
was de zichtdiepte ten tijde van het onderzoek in het oostelijke deel circa 0,5 meter, terwijl het 
doorzicht in het westelijke deel tot 1,0 meter reikte. In voedselrijke/productieve wateren is er veelal 
sprake van een lager doorzicht dan in wateren met een lagere productiviteit. Hierbij is de verblijftijd 
van het water echter wel van belang. Daarnaast kan een omvangrijk bestand van benthivore, 
bodemwoelende vis, leiden tot opwerveling van slib en daarmee vertroebeling van het water.  
 
Wat eveneens een rol kan spelen in de omvang van het visbestand zijn fluctuaties in het zoutgehalte 
(indien aanwezig) en/of de verblijftijd van het water (periodiek hoge afvoeren). Een relatief grote 
fluctuatie in het zoutgehalte in het westelijke deel kan betekenen dat zoutintolerante soorten zich 
aldaar minder goed kunnen handhaven. In de bestandschattingen is dit terug te zien bij brasem en 
snoek, die in het westelijke deel nabij de monding in relatief kleine aantallen voorkomen. Een korte 
verblijftijd van water in een systeem leidt er toe dat de voedselrijkdom hiervan niet tot volle expressie 
komt. Tijdens het onderzoek werd in het westelijke deel van het Leopoldkanaal veel water afgelaten 
(waterpeil zakte 0,2 tot 0,3 meter tijdens onderzoek).  
 
In figuur 6.3 is de omvang van het visbestand in het Leopoldkanaal weergegeven in verhouding tot 
visbestanden in andere Vlaamse kanalen. Met 250,6 kg/ha hoort het Leopoldkanaal als geheel tot de 
visrijkere kanalen van Vlaanderen, waarbij wel opgemerkt dient te worden dat ruim 100 kg/ha bestaat 
uit karper. Wanneer ingezoomd wordt op het westelijke en oostelijke deel van het kanaal dan kan 
gesteld worden dat de visstand in het westelijke deel tot de kleinere visbestanden behoord (< 100 
kg/ha), terwijl het visbestand in het Oostelijk deel groter is dan alle andere bestanden in Vlaanderen.  

6.4.3 Viswatertypering 

De visstand in het Leopoldkanaal kan getypeerd worden als een snoek-blankvoorn visgemeenschap, 
al heeft de visstand in het oostelijke deel van het kanaal ook overeenkomsten met een blankvoorn-
brasem visgemeenschap (ref. 8). Kenmerkend aan de visstand in het Leopoldkanaal is de 
soortenrijkdom en de relatief hoge abundantie van karper en in mindere mate brasem, baars, 
blankvoorn, snoek, rietvoorn en zeelt.  
In de karakteristieken van het water is het snoek-blankvoorn viswatertype zichtbaar door de 
aanwezigheid van emerse vegetatie in de oeverzone (vooral riet). Dat de visstand grotendeels 
overeenkomt met een snoek-blankvoorn visgemeenschap lijkt voort te komen uit de relatief grote 
verhouding tussen oeverlengte en wateroppervlak, zoals in dergelijke (smalle) lijnvormige wateren 
vaker het geval is. Submerse vegetatie daarentegen is bijna niet aangetroffen in het kanaal.  
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Het Leopoldkanaal heeft een waterdiepte van circa 2,5 meter in het oostelijke deel, toenemend tot 
bijna 4,0 meter in het westelijke deel. Deze waterdiepte, gecombineerd met een beperkt doorzicht van 
0,5 tot 1,0 meter, leiden er toe dat vrijwel geen licht de waterbodem bereikt. Dit staat de ontwikkeling 
van submerse vegetatie in de weg en mogelijk ook een hogere abundantie van plantminnende soorten 
als rietvoorn en zeelt.  
 
Tabel 6.2. Viswatertypering Leopoldkanaal (lichtblauw zijn aanwezige soorten en heersende 

omstandigheden, donkerblauw zijn dominante vissoorten). 

 
 

6.4.4 Predatie, onttrekkingen en herbepotingen 

De belangrijkste predator in het Leopoldkanaal is de snoek. Op basis van de verhouding tussen roof- 
en prooivissen is er sprake van een evenwichtige verhouding tussen predator en prooi. In hoeverre er 
sprake is van predatie door aalscholvers op het kanaal is niet bekend, wel is er een rustplaats van 
deze vogels langs het Leopoldkanaal. Eveneens is het niet bekend is in hoeverre er onttrekking 
plaatsvindt door hengelaars. Onttrekkingen/sterfte als gevolg van lozingen en/of overstorten zijn voor 
zover bekend niet aan de orde in het Leopoldkanaal (med. ANB).  
 
Met betrekking tot herbepotingen geldt dat er in het verleden sprake was van passief visstandbeheer 
via beperkte visuitzettingen (med. ANB). Hierbij werden in Oost-Vlaanderen voornamelijk exemplaren 
van de soorten snoek en blankvoorn uitgezet. In West-Vlaanderen worden al zeker vijf jaar geen 
uitzettingen meer gedaan op het Leopoldkanaal.  
 

Viswatertype Baars-Blankvoorn Rietvoorn-Snoek Snoek-Blankvoorn Blankvoorn-Brasem Brasem-Snoekbaars

Emerse vegetatie matig redelijk redelijk redelijk weinig

Drijvende vegetatie weinig veel redelijk matig weinig

Submerse vegetatie redelijk veel matig weinig geen

Bedekking vegetatie (%) 10-60 60-100 20-60 10-20 0-10

Vissoorten

Kwabaal + - - - --

Rivierdonderpad + - - - --

Tiendoornige stekelbaars + ++ ++ - --

Driedoornige stekelbaars + ++ ++ - --

Bittervoorn + ++ ++ - --

Kleine modderkruiper + ++ ++ - --

Zeelt - ++ + - --

Grote Modderkruiper - ++ + - --

Kroeskarper - ++ + - --

Rietvoorn - ++ ++ - --

Karper -- ++ ++ - --

Snoek -- ++ ++ + -

Riviergrondel + + + + -

Vetje + + + + -

Paling + + + + +

Kolblei - - ++ + +

Baars + - ++ + +

Blankvoorn + - ++ ++ +

Meerval -- - ++ ++ -

Pos - - + ++ ++

Brasem - - + ++ ++

Snoekbaars -- -- - ++ ++

Maximale draagkracht (kg/ha) 10-100 100-350 300-500 350-600 450-800

Voedselrijkdom Voedselarm Zeer voedselrijk

Fosfaatgehalte (mg/l P) < 0,01 > 0,1
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6.4.5 Hengelactiviteiten 

Het belangrijkste sportvistype dat op het Leopoldkanaal wordt 
aangetroffen zijn witvissers, recreatievissers en karpervissers 
(ref. 23). De activiteiten van deze laatste groep zal hierbij 
voornamelijk in het oostelijke deel plaatsvinden, daar waar 
het grootste karperbestand aanwezig is. In 2014 heeft er 
slechts één viswedstrijd op het kanaal plaatsgevonden 
waarbij de vangsten zijn geregistreerd. Met een vangst van 
slechts 44 gram per manhengeluur was de vangst zeer 
beperkt en lager dan op basis van het aanwezige visbestand 
verwacht mag worden.  

 
 
 

Figuur 6.2. Paling in deze lengteklasse is tijdens het huidige onderzoek niet aangetroffen in 
het Leopoldkanaal.  

 
6.5 Vergelijking gelijkaardige wateren 

In figuur 6.3 zijn de bestandschattingen (kg/ha) van het Schelde-Rijnkanaal, het Kanaal naar Beverlo 
en het Leopoldkanaal weergegeven, evenals de meest recente bestandschattingen van andere 
kanalen in het Vlaams gewest. 
 

  
 

Figuur 6.3. Vergelijking gelijkaardige wateren (ref. 5, 7, 14, 15, 16 en 17) 
 
De omvang van de aangetroffen visbestanden varieert van slechts enkele kilogrammen per hectare tot 
maximaal circa 450 kg/ha. Dit beeld is overeenkomstig met de visstand zoals deze in Nederlandse 
kanalen en vaarten wordt aangetroffen (ref. 18). In de praktijk zijn visbestanden in dergelijke wateren 
vrijwel altijd kleiner dan 350 kg/ha met een gemiddelde van circa 150 kg/ha (ref. 18).  
 
In de figuur is duidelijk zichtbaar dat de omvang van het visbestand in het Schelde-Rijnkanaal het 
kleinste is van alle onderzochte kanalen. Zoals eerder aangegeven is de omvang van het visbestand 
in dit kanaal echter vergelijkbaar met de visbestanden zoals deze in de havens van Antwerpen 
aanwezig zijn en in enkele Nederlandse havens nabij de Noordzee. Ook de visstand in het Kanaal 
naar Beverlo is aanzienlijk kleiner dan het gemiddelde bestand. Het bestand ligt echter in dezelfde 
orde van grootte als de visstand in het nabijgelegen Kanaal Bocholt-Herentals en de Zuid-
Willemsvaart. Het Leopoldkanaal heeft één van de omvangrijkste visbestanden in de Vlaamse 
kanalen. Dit is te danken aan het omvangrijke visstand dat in het Oostelijke deel van het kanaal 
aanwezig is. Uit de figuur is duidelijk een oost-west gradiënt waarneembaar (zandbodem naar 
kleibodem).   
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7 CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 

7.1 Conclusies 

7.1.1 Kanaal naar Beverlo 

- In het Kanaal naar Beverlo zijn tijdens het huidige onderzoek negen vissoorten aangetroffen. 
Dit zijn de soorten paling, baars, blankvoorn, pos, snoekbaars, karper, rietvoorn, 
marmergrondel en snoek. De huidige soortensamenstelling komt in grote lijnen overeen met 
de soorten die tijdens eerdere onderzoeken zijn aangetroffen.  

 
- De omvang van het visbestand is geschat op 45,5 kg/ha en 1.230 stuks/ha, waarmee het 

visbestand beperkt van omvang is. De visbiomassa bestaat voornamelijk uit baars (30%), 
karper (22%), snoek (20%) en rietvoorn (15%). Op basis van aantallen wordt het visbestand in 
het kanaal gedomineerd door baars (89%). De visstand in het Kanaal naar Beverlo komt qua 
omvang overeen met de visbestanden in de nabijgelegen Zuid-Willemsvaart en het Kanaal 
Bocholt-Herentals en past bij wateren met voedselarme omstandigheden en een lage 
productiviteit. 
 

- De visstand in het Kanaal naar Beverlo is niet eenduidig te typeren tot een enkele 
visgemeenschap. Op basis van de aanwezige vissoorten en het voorkomen hiervan vertoont 
de visgemeenschap als geheel de grootste overeenkomsten met visbestanden zoals deze in 
snoek-blankvoorn viswatertypen worden aangetroffen.   

 

7.1.2 Schelde-Rijnkanaal 

- In het Schelde-Rijnkanaal zijn in totaal 17 vissoorten gevangen tijdens het huidige onderzoek, 
waarmee het kanaal relatief soortenrijk is. De aanwezige soorten zijn paling, baars, brasem, 
driedoornige stekelbaars, snoekbaars, rietvoorn, spiering, zwartbekgrondel, ansjovis, 
brakwatergrondel, fint, harder, haring, koornaarvis, sprot, zandspiering en zeebaars. De 
relatieve soortenrijkdom is voornamelijk te danken aan de aanwezigheid van zowel zoet- als 
zoutwatersoorten.  

 
- De omvang van het visbestand is geschat op slechts 4,0 kg/ha en 845 stuks/ha. De 

visbestanden in het kanaal en de kanaalverbredingen zijn beide beperkt en vergelijkbaar qua 
omvang. De totale visbiomassa bestaat voor een aanzienlijk deel uit snoekbaars (33%), 
spiering (18%), baars (18%) en sprot (13%). De meest voorkomende vissoort is spiering 
(50%), gevolgd door driedoornige stekelbaars (28%) en sprot (14%). Het merendeel van de 
visstand bestaat uit kleine vis (< 15 cm).  
 

- Als gevolg van het hoge zoutgehalte van het water in het Schelde-Rijnkanaal is de aanwezige 
visstand niet onder te brengen in een viswatertypering voor zoete wateren. De visstand 
vertoond de meeste overeenkomsten met een visstand zoals deze wordt aangetroffen in 
zwakke tot matig brakke wateren. Kenmerkend is dat de visstand nog voor een groot deel uit 
zoetwatersoorten bestaat, maar dat er eveneens zoutwatersoorten aanwezig zijn.  

 

7.1.3 Leopoldkanaal 

- In het Leopoldkanaal zijn in totaal 19 vissoorten gevangen, exclusief hybride (een kruising 
tussen twee karperachtigen). De aangetroffen soorten zijn paling, baars, blankvoorn, brasem, 
driedoornige stekelbaars, giebel, karper, kolblei, pos, snoekbaars, bot, rietvoorn, tiendoornige 
stekelbaars, vetje, zeelt, winde, blauwband en harder. De huidige soortensamenstelling omvat 
alle vissoorten die tijdens eerdere onderzoeken zijn aangetroffen. Een niet eerder 
aangetroffen soort is de harder.  

 
- De omvang van het visbestand in het Leopoldkanaal is geschat op 250,6 kg/ha en 4.085 

stuks/ha, waarmee er sprake is van een omvangrijk visbestand. Mogelijk is dit visbestand 
enigszins overschat door de vangst van een groot aantal karpers (23 stuks) op één traject.  
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De visbiomassa bestaat voor een groot deel uit karper (42%), gevolgd door brasem (10%), 
baars (10%), blankvoorn (8%), snoek (6%), rietvoorn (6%) en zeelt (5%). De meest 
voorkomende vissoorten zijn baars (34%) en blankvoorn (24%). In het westelijke stuwpand 
van het kanaal heeft de visstand een omvang van circa 60 kg/ha en 1.700 stuks/ha. In het 
oostelijke stuwpand is aanzienlijk meer vis gevangen, leidend tot een visbestand van bijna 
1.000 kg/ha en circa 13.000 stuks/ha. De visstand in het Leopoldkanaal als geheel hoort tot 
de visrijkere kanalen van Vlaanderen.  
 

- De visstand in het Leopoldkanaal kan getypeerd worden als een snoek-blankvoorn 
visgemeenschap, al heeft de visstand in het oostelijke deel van het kanaal ook 
overeenkomsten met een blankvoorn-brasem visgemeenschap. Kenmerkend aan de visstand 
in de soortenrijkdom en de relatief hoge abundantie van karper en in mindere mate brasem, 
baars, blankvoorn, snoek, rietvoorn en zeelt.  

 

7.2 Aanbevelingen 

7.2.1 Kanaal naar Beverlo 

- Het huidige visstandonderzoek is het eerste onderzoek op het Kanaal naar Beverlo waarbij 
door middel van de actieve vangtuigen zegen en elektrovisapparaat een bestandschatting is 
verkregen van de aanwezige visstand. Het is aan te bevelen het huidige onderzoek eens in de 
drie tot zes jaar te herhalen om zodoende trends te kunnen vaststellen. Aanbevolen wordt de 
bemonsteringsmethode en -inspanning minimaal gelijk te houden en eventueel eveneens de 
kom in Leopoldburg te bevissen.  

 
- De oevers van het Kanaal naar Beverlo bestaan grotendeels uit palen met worteldoek en/of 

betonnen kades. Deze oevers bieden weinig structuur en habitat voor vissoorten. Om tot een 
groter en meer divers visbestand in de oeverzone te komen is het aan te bevelen de mate van 
structuur te verhogen, waarbij bij voorkeur gestreefd wordt naar een plantenrijke oeverzone. 
Ter illustratie; op traject EL4 in het kanaal werd vrijwel alle vis gevangen tussen het kleine 
beetje riet (5%) dat zich achter de aanwezige beschoeiing bevond (natuurvriendelijke oever). 
Ook op het nabijgelegen Kanaal Bocholt-Herentals bleken de plasbermen effectief grotere 
aantallen vis en/of andere soorten te herbergen ten opzichte van nabijgelegen trajecten waar 
geen vegetatie aanwezig was (ref. 5).  
 
Een belangrijk punt bij bovengenoemde plasbermen is de ontwikkeling van vegetatie achter 
deze vooroevers. De ontwikkeling van vegetatie is namelijk niet altijd optimaal, zoals in 2011 
ook in de Zuid-Willemsvaart het geval was (ref. 7). De oorzaak hiervan is niet bekend, 
mogelijk speelt de aanwezige (beroeps)scheepvaart hierbij een rol (golfslagdynamiek). Indien 
dit het geval is dient voor dergelijke vegetatierijke oevers gezocht te worden naar locaties die 
enigszins beschut gelegen zijn of die net als de huidige plasbermen deels zijn afgescheiden 
door palenrijen met daartussen openingen. Te denken valt aan verbredingen op het kanaal of 
hoekjes die enigszins in de luwte liggen of locaties waar zijwateren (beekjes) het kanaal in 
stromen. Indien de invloed van de scheepvaart beperkt is (zoals op het Kanaal naar Beverlo) 
kunnen dergelijke vegetatierijke zones ook langs het kanaal ontwikkeld worden, bij voorkeur 
op locaties die in de zon gelegen zijn.  
 
De reeds aangelegde plasbermen vormen vrijwel de enigste structuur binnen het kanaal. 
Vooral met de heldere omstandigheden zijn deze schuilmogelijkheden van essentieel belang. 
Daarom dient naast het vergroten van het areaal plasbermen ook bekeken te worden welke 
andere mogelijkheden aanwezig zijn om meer schuil- en opgroeimogelijkheden te creëren. 
Gedacht zou kunnen worden om de kom nabij de Nystar natuurvriendelijker in te richten door 
bijvoorbeeld het verontdiepen van de zone achter de boeienlijn. Deze zone is uitermate 
geschikt om vegetatie tot ontwikkeling te laten komen.   
 
Hoewel de vegetatierijke oevers een geschikt en divers habitat vormen voor diverse 
vissoorten en leeftijdsklassen, is op voorhand (nog) niet vast te stellen of dergelijke oevers 
een significant effect hebben op de visstand in het kanaal. Vaak vormen dergelijke oevers 
slechts een klein deel van het wateroppervlak/oeverlengte.  
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Daarentegen is er bij een beperkt visbestand zoals in het Kanaal naar Beverlo eerder een 
effect te verwachten dan bij omvangrijke bestanden, zoals in andere kanalen worden 
aangetroffen.   

 
- Met betrekking tot het beheer van de visstand in het Kanaal naar Beverlo kan aangesloten 

worden op het beheer zoals dat op het Kanaal Bocholt-Herentals gevoerd wordt. Op dit kanaal 
wordt er gestreeft naar een visstand die richting het blankvoorn-baars viswatertype evolueert 
(med. ANB). De relatief voedselarme omstandigheden leiden hierbij tot een beperkt 
visbestand. De aanwezige vissen kunnen in dergelijke wateren echter wel uitgroeien tot forse 
afmetingen, zoals de spiegelkarper die tijdens het huidige onderzoek is aangetroffen, of zoals 
de blankvoorns die in 2012 op het Kanaal Bocholt-Herentals werden gevangen.  

7.2.2 Schelde-Rijnkanaal 

- Het huidige visstandonderzoek is het eerste onderzoek op het Schelde-Rijnkanaal waarbij 
door middel van de actieve vangtuigen stortkuil, zegen en elektrovisapparaat een 
bestandschatting is verkregen van de aanwezige visstand. Het is aan te bevelen het huidige 
onderzoek eens in de drie tot zes jaar te herhalen om zodoende trends te kunnen vaststellen. 
Aanbevolen wordt de bemonsteringsmethode en -inspanning als basis gelijk te houden. Wel 
valt het te overwegen om, gezien de huidige visstand, met behulp van de aanvullende 
vangtuigen boomkor (platvis) en pelagische kuil een completer beeld te krijgen van de 
visstand (bijvoorbeeld van sprot en haring). Het Schelde-Rijnkanaal loopt slechts voor een 
deel over Belgisch grondgebied. Idealiter zou bij een toekomstig onderzoek ook de visstand in 
het Nederlandse deel van het kanaal onderzocht worden, waarbij dit in ieder geval het deel tot 
de Kreekraksluizen betreft. Door ook de visstand in dit deel van het kanaal te onderzoeken 
wordt meer inzicht verkregen in de ruimtelijke verspreiding van soorten en de aanwezige 
visbiomassa. Daarnaast kan ook inzicht worden verkregen in het functioneren van de 
stortsteenoever (Nederlandse kant) en de met damwand verstevigde oevers (Belgische zijde). 

 
- Voor zoetwatersoorten in het Schelde-Rijnkanaal geldt dat er met de hengel tijdelijk goede 

witvisvangsten te bereiken zijn, maar dat dit geen constante is gedurende het jaar (med. 
PVC). Tijdens de uitvoering van het onderzoek is een geleidbaarheid gemeten van 10,5 mS, 
waarmee het zoutgehalte relatief hoog was. Mogelijk houden de vangsten van 
zoetwatersoorten verband met het zoutgehalte op het kanaal, wat weer in verband kan staan 
met de aanvoer van zoetwater uit Nederland en/of het Albertkanaal. Om meer inzicht te 
krijgen in de visstand gedurende het jaar kan onderzocht worden of hengelvangsten (indien 
beschikbaar) van zoetwatersoorten te relateren zijn aan het jaarrond zoutgehalte op het 
kanaal (indien beschikbaar). Mogelijk dat zoetwatersoorten tijdens perioden met een relatief 
hoog zoutgehalte richting het Nederlandse deel van het kanaal zwemmen of juist in de richting 
van het Albertkanaal migreren.  
 

- Op termijn zou in de kanaalverbreding van het kanaal een wachtplaats voor binnenschepen 
gesitueerd worden. Hierbij wordt bekeken of er ook een paaiplaats aangelegd kan worden 
(med. ANB). Een paaiplaats, bestaand uit een plantenrijke oever met veel structuur zal zeker 
leiden tot een hoger visbestand in de oeverzone. Dit blijkt ook uit de vangsten in de 
oeverzone, waarbij er enkel vis is aangetroffen op het traject waar stortsteen aanwezig was 
(tegenover damwand op de overige locaties). Op deze locaties werd onder andere juveniele 
aal gevangen. Door de paaiplaats te situeren in de kanaalverbreding is de invloed van de 
scheepvaart (zuiging en golfslag) enigszins beperkt waardoor de ontwikkelingsmogelijkheden 
voor vegetatie beter zijn. In hoeverre een dergelijke paaiplaats in de praktijk functioneel zal 
zijn voor de rekrutering van vissen is echter zeer de vraag gezien het periodiek relatief hoge 
zoutgehalte. Waarschijnlijk is een dergelijke paaiplaats alleen functioneel voor 
zoetwatersoorten en dan met name de soorten met een hoge zouttolerantie zoals rietvoorn. 
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- Met betrekking tot het beheer van de visstand wordt gestreefd naar een snoekbaars-brasem 
viswatertype, aangevuld met brakwatersoorten. Door hengelaars zijn de soorten snoekbaars 
en paling het meest gewenst (med. ANB), een ongewenste soort is de zwartbekgrondel. Deze 
laatste vissoort is reeds op het kanaal aangetroffen, waarbij de vangsten echter nog beperkt 
zijn. Deze vissoort wordt over het algemeen vooral in grote aantallen aangetroffen tussen het 
stortsteen, wat grotendeels ontbreekt op het Belgische deel van het kanaal.  

7.2.3 Leopoldkanaal 

- Het huidige visstandonderzoek is het eerste onderzoek op het Leopoldkanaal waarbij door 
middel van de actieve vangtuigen zegen en elektrovisapparaat in deze omvang is gevist, 
waarbij een bestandschatting is verkregen van de aanwezige visstand. Het is aan te bevelen 
het huidige onderzoek eens in de drie tot zes jaar te herhalen om zodoende trends te kunnen 
vaststellen. Aanbevolen wordt de bemonsteringsmethode en -inspanning gelijk te houden. 
 
Sinds 1997 is er sprake geweest van een toename van het aantal possen in het kanaal, 
waarbij deze vissoort ook in 2009 de meest voorkomende vissoort was. Tijdens het huidige 
onderzoek zijn slechts een beperkt aantal possen gevangen. De pos is een vissoort die in 
verstoorde systemen snel kan uitbreiden. Dat de pos tijdens het huidige onderzoek slechts 
beperkt is aangetroffen dat het systeem weer stabiel wordt, leidend tot een afname van het 
posbestand. Toekomstige bemonsteringen moeten uitwijzen hoe het visbestand zich verder 
ontwikkeld.  
 

- De visstand in het Leopoldkanaal vertoont de grootste overeenkomsten met een snoek-
blankvoorn visgemeenschap, al zijn er in het oostelijke deel ook overeenkomsten met een 
blankvoorn-brasem visgemeenschap. De belangrijkste roofvis in het water is de snoek. Met 
betrekking tot het beheer van de visstand geldt dat zowel in het westelijke als oostelijke deel 
een snoek-blankvoorn visgemeenschap past bij de mogelijkheden ter plaatse, al is de 
waterplantenbedekking wel aan de lage kant. Op basis van de huidige resultaten kan gesteld 
worden dat de visbiomassa in het westelijke deel hierbij iets lager zal zijn ten opzichte van het 
oostelijke deel, wat veroorzaakt kan zijn door de voedselrijkdom ter plaatse.  
 
Doordat het Leopoldkanaal vrij diep is (2,5-3,8 meter) en het doorzicht ten tijde van het 
onderzoek beperkt was tot 0,5-1,0 meter, komt er weinig zonlicht op de waterbodem. Dit staat 
de ontwikkeling van submerse vegetatie in de weg. Ook het benthivore bestand in het kanaal 
kan een negatief effect op de vegetatieontwikkeling, al lijkt het totale bodemwoelende bestand 
en de daaruit volgende effecten enigszins beperkt. Dat de aanwezige visstand de grootste 
overeenkomst heeft met een snoek-blankvoorn visgemeenschap is voor een groot deel te 
danken aan de aanwezige oevervegetatie. In het oostelijke deel is deze vegetatie beter 
ontwikkeld en zijn bredere rietkragen aanwezig, terwijl de watergang hier smaller is. In het 
westelijke deel is de breedte van de rietkraag veelal beperkt tot circa een halve meter. Het 
kanaal heeft in dit deel zeer steile oevers, waardoor een verdere ontwikkeling van deze 
emerse vegetatie beperkt mogelijk is. Het is aan te bevelen de mogelijkheden tot een beter 
ontwikkelde oeverzone in dit deel van het kanaal verder te onderzoeken. Gezien de sterke 
schommelingen in het waterpeil lijkt de toepassing van zogenaamde drijvende 
natuurvriendelijke oevers een goede oplossing (zie figuur 7.1). Deze drijvende 
natuurvriendelijke oevers zijn onder andere reeds toegepast in het westelijk deel van 
Nederland. Een beter ontwikkelde oeverzone (grotere ondiepe zone) in het westelijke deel van 
het kanaal kan leiden tot grotere bestanden van soorten als snoek, zeelt en rietvoorn, mits het 
zoutgehalte voor een soort als snoek of zeelt niet te hoog is. Naast het beperkte doorzicht en 
het aanwezige benthivore bestand is het ook mogelijk dat het zoutgehalte ervoor zorgt dat de 
vegetatie zich niet optimaal kan ontwikkelen.  
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Het is lastig om de mogelijke effecten 
van het zoutgehalte op de (submerse) 
vegetatie ontwikkeling te benoemen. 
Aanbevolen wordt om de invloed van het 
zoutgehalte nader te onderzoeken.  
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 7.1. Plaatsing van een drijvende NVO. 
 

- Het palingbestand in het Leopoldkanaal is vrij evenwichtig opgebouwd met exemplaren van 
20 tot 70 cm en biedt blijkbaar een goed habitat voor deze vissen. Juveniele exemplaren die 
het laatste voorjaar zijn opgetrokken zijn echter niet gevangen. Bij de spuisluizen van 
Nieuwpoort (ref. 21) en de Afsluitdijk in Nederland (ref. 20) is gebleken dat aangepast 
spuibeheer effectief kan zijn voor het binnenlaten van glasaal. Het Leopoldkanaal is hierbij 
aangewezen als een locatie waar eveneens aangepast spuibeheer kan worden toegepast (ref. 
21). Om de intrek van glasaal te bevorderen op deze locatie is het aan te bevelen de 
mogelijkheden tot aangepast spuibeheer nader te onderzoeken en komend voorjaar mogelijk 
enkele testmetingen uit te voeren. Voor zover bekend wordt reeds geëxperimenteerd met de 
mogelijkheden ter plaatse (ref. 19). Het INBO doet op het moment onderzoek naar de 
mogelijkheden tot aangepast spuibeheer. Dat er op het moment al periodiek intrek van vis is 
bewijst de vangst van een tweetal harders. Indien het mogelijk blijkt grote hoeveelheden 
glasaal het Leopoldkanaal te laten optrekken dan kan vervolgens ingezoomd worden op het 
verbinden van de wateren in het achterliggend gebied met het Leopoldkanaal en de 
migratiemogelijkheden ten hoogte van de aanwezige kantelstuw. Intrek van glasaal via de 
vistrap langs het Isabellagemaal, in het Oostelijke deel van het Leopoldkanaal, vindt op het 
moment overigens slechts in zeer beperkte mate plaats (ref. 19).  
 

- De hoge visdensiteit in het oostelijke deel van het Leopoldkanaal maakt dit water tot een 
potentieel belangrijk hengelwater. Momenteel lijken de mogelijkheden echter onderbenut 
(mond. mededeling ANB en PVC). Het kan nuttig zijn om samen met de waterbeheerder een 
betere toegankelijkheid en bevisbaarheid van oeverstroken af te spreken. 

 
- Tijdens het huidige onderzoek is gebleken dat er op het Leopoldkanaal in het westelijke deel 

periodiek sprake kan zijn van een sterke afvoer van water. In korte tijd daalt het waterpeil 
hierbij 0,2 tot 0,3 meter, waarbij de stroomsnelheden zichtbaar hoog zijn. Dit kan enerzijds 
leiden tot uitspoeling van (kleine) vis en kan daarnaast de ontwikkeling van submerse 
vegetatie in de weg staan. Het merendeel van de peilfluctuaties in het westelijk deel zijn het 
gevolg van getijdewerking. Naast de schommelingen door getijdewerking wordt het peil en de 
afvoer afhankelijk zijn van het afvoeren 
van neerslag. Aanbevolen wordt de 
mogelijkheden tot het meer geleidelijk 
afvoeren van neerslagwater te 
onderzoeken. Ook in het oostelijk deel 
van het kanaal kunnen sterke 
schommelingen in het waterpeil 
optreden (med. ANB). Aanbevolen 
wordt om ook in dit deel van het kanaal 
schommelingen in het waterpeil zoveel 
mogelijk te voorkomen zodat de 
vegetatie en de visstand zich daar 
beter kan ontwikkelen. 

 

Figuur 7.2. Driedoornige stekelbaars; een vissoort 
 met een grote verspreiding in het Leopoldkanaal. 
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•  Visserijmanagement

•  Visbeheerplannen

•  Beleidsstudies, beheerplannen en adviezen

•  BREEAM-NL (gecertificeerd duurzaam bouwen)

•   BREEAM-NL PLUS (duurzaamheid en milieuvergunning)

WATER&RUIMTE
•  Kwalitatief en kwantitatief  

waterbodemonderzoek

• Baggerplan en werkplan baggerwerk

• Directievoering, toezicht en begeleiding baggerwerken

• Inrichting en beheer grondwatermeetnetten

• Grondwatermonitoring (grondwaterstand en -kwaliteit)

• Onderzoek en monitoring oppervlaktewaterkwaliteit

• Watervraagstukken

• Coördinatie/opstellen bemalingsplannen

• Watertoetsen en waterparagrafen

• Meldingen en vergunningen

• Coördinatie/opstellen ruimtelijke onderbouwing

• Saneringsplan en bestek waterbodemsanering

• Begeleiding en evaluatie van waterbodemsanering

•  BREEAM-NL (gecertificeerd duurzaam bouwen  
en gebiedsontwikkeling)

• BREEAM-NL PLUS (duurzaamheid en milieuvergunning)
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Soortenlijst zoete wateren en FAME-indeling voor gilden 
 

Nederlandse naam Wetenschappelijke naam Stromingsgilde 

Aal Anguilla anguilla EURY 
Alver Alburnus alburnus EURY 
Baars Perca fluviatilis EURY 
Barbeel Barbus barbus RH 
Beekforel Salmo trutta fario RH 
Beekprik Lampetra planeri RH 
Bermpje Barbatula barbatula RH 
Bittervoorn Rhodeus sericeus LI 
Blankvoorn Rutilus rutilus EURY 
Bot Platichthys flesus LI 
Brasem Abramis brama EURY 
Driedoornige stekelbaars Gasterosteus aculeatus EURY 
Elft Alosa alosa RH 
Elrits Phoxinus phoxinus RH 
Fint Alosa fallax RH 
Gestippelde alver Alburnoides bipunctatus RH 
Giebel Carassius gibelio EURY 
Grote marene Coregonus lavaretus EURY 
Grote modderkruiper Misgurnus fossilis LI 
Houting Coregonus oxyrinchus LI 
Karper Cyprinus carpio EURY 
Kleine modderkruiper Cobitis taenia EURY 
Kolblei Blicca bjoerkna EURY 
Kopvoorn Leuciscus cephalus RH 
Kroeskarper Carassius carassius LI 
Kwabaal Lota lota EURY 
Meerval Silurus glanis EURY 
Pos Gymnocephalus cernuus EURY 
Rivierdonderpad Cottus gobio RH 
Riviergrondel Gobio gobio RH 
Rivierprik Lampetra fluviatilis RH 
Roofblei (exoot) Aspius aspius EURY 
Rietvoorn Scardinius erythrophthalmus LI 
Serpeling Leuciscus leuciscus RH 
Sneep Chondrostoma nasus RH 
Snoek Esox lucius EURY 
Snoekbaars Sander lucioperca EURY 
Spiering Osmerus eperlanus LI 
Steur Acipenser sturio RH 
Tiendoornige stekelbaars Pungitius pungitius LI 
Vetje Leucaspius delineatus LI 
Vlagzalm Thymallus thymallus RH 
Winde Leuciscus idus RH 
Zalm Salmo salar RH 
Zeeforel Salmo trutta trutta RH 
Zeelt Tinca tinca LI 
Zeeprik Petromyzon marinus RH 
 
  



  

 

Toelichting bij de tabel  
De bovenstaande indeling is afgeleid voor het FAME-project. De afkorting FAME staat voor Fish-
based Assessment Method for the Ecological status of European rivers. De soorten in de tabel zijn 
voor stagnante en stromende Nederlandse zoete wateren geselecteerde soorten uit de totale FAME-
lijst. Alleen de indeling naar stromingsgilde is voor het onderhavige project relevant en is daarom in de 
tabel opgenomen. Onderstaand worden de gilden kort toegelicht. Voor de volledige indeling en een 
uitgebreide toelichting wordt verwezen naar ref. 2. 
 
Stromingsgilde 
LI Limnofiel; voorkeur voor stilstaand water 
RH Rheofiel; voorkeur voor stromend water 
EURY Eurytoop; zonder voorkeur voor stilstaand of stromend water 
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Coördinaten bemonsterde trajecten, beviste oppervlakten en gepleegde inspanning 
 

 
 
 

Kanaal naar Beverlo

Water Deelgebied Traject X begin Y begin X eind Y eind

Bevist

oppervlak (ha)

Inspanning

(%)

Kanaal naar Beverlo ZE1ab/EL1 ZE1a 210032 214102 0,1150
ZE1b 210107 213901 0,1096

0,2246 4,1%

EL1 210021 214090 210072 213948 0,0750 7,1%

ZE2ab/EL2 ZE2a 210348 210902 0,1798
ZE2b 210373 210904 0,1713

0,3511 6,1%

EL2 210675 211597 210580 211391 0,0750 19,7%

ZE3/EL3 ZE3 211623 209088 211845 208976 0,4250 5,8%

EL3 bij ZE3 211623 209088 211845 208976 0,0750 4,9%

ZE4abc/EL4 ZE4a 211581 204839 0,0900
ZE4b 211763 205210 0,0767
ZE4c 211802 205271 0,0576

0,2243 3,1%

EL4 211730 205152 211616 204929 0,0750 4,9%

Leopoldkanaal

Water Deelgebied Traject X begin Y begin X eind Y eind

Bevist

oppervlak (ha)

Inspanning

(%)

Leopoldkanaal ZE1/EL1 ZE1 70356 224928 70229 225139 0,7875 12,1%

EL1 bij ZE1 70356 224928 70229 225139 0,0750 8,2%

ZE2/EL2 ZE2 71232 223661 71376 223453 0,7625 11,7%

EL2 bij ZE2 71232 223661 71376 223453 0,0750 8,2%

ZE3/EL3 ZE3 73669 219982 73814 219776 0,7375 11,3%

EL3 bij ZE3 73669 219982 73814 219776 0,0750 8,2%

ZE4/EL4 ZE4 76037 217411 75825 217546 0,7125 11,0%

EL4 bij ZE4 76037 217411 75825 217546 0,0750 8,2%

ZE5/EL5 ZE5 78668 215961 78442 216077 0,6500 10,0%

EL5 bij ZE5 78668 215961 78442 216077 0,0750 8,2%

ZE6/EL6 ZE6 80980 215310 80726 215299 0,6000 9,2%

EL6 bij ZE6 80980 215310 80726 215299 0,0750 8,2%

ZE7/EL7 ZE7 83025 215213 82780 215276 0,4875 7,5%

EL7 bij ZE7 83025 215213 82780 215276 0,0750 8,2%

ZE8/EL8 ZE8 86789 214639 86538 214603 0,4250 6,5%

EL8 bij ZE8 86789 214639 86538 214603 0,0750 8,2%

ZE9/EL9 ZE9 90260 215206 90505 215255 0,3625 5,6%

EL9 bij ZE9 90260 215206 90505 215255 0,0750 8,2%

ZE10ab/EL10 ZE10a 104221 218139 0,0387
ZE10b 104151 217947 0,0828

0,1215 2,8%

EL10 bij ZE10a/b 104053 217940 104306 217897 0,0750 5,7%

ZE11/EL11 ZE11 102386 217868 102625 217957 0,2125 4,9%

EL11 bij ZE11 102386 217868 102625 217957 0,0750 5,7%

ZE12/EL12 ZE12 99616 217488 99361 217465 0,2000 4,6%

EL12 bij ZE12 99616 217488 99361 217465 0,0750 5,7%

Schelde-Rijnkanaal

Water Deelgebied Traject X begin Y begin X eind Y eind

Bevist

oppervlak (ha)

Inspanning

(%)

Schelde-Rijnkanaal Verbreding ZE1 145477 229069 0,580
ZE2 145385 229377 0,800

1,380 5,9%

EL1 145491 229282 145345 229380 0,038 12,1%

Kanaal SK1 145006 229390 143992 229463 1,000
SK2 145217 228205 145222 227100 1,100

2,100 6,2%

EL2 145348 228127 145342 228381 0,038
EL3 144123 229291 144377 229263 0,038

0,075 4,9%
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Lengtefrequentieverdeling Kanaal naar Beverlo
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Bestandschattingen deelgebieden Schelde-Rijnkanaal 
 
1: Hoofdstroom (kanaal) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Biomassa in kg/ha
Gilde Vissoort Totaal 0+  >0+-15 16-25 26-40  >40

Eurytoop Baars                    0,9         -         -         -         -         0,9         
Brasem                   0,4         -         -         0,4         -         -         
Snoekbaars               1,3         -         0,0         0,1         -         1,2         

Limnofiel Spiering                 1,0         0,7         0,3         -         -         -         
Exoot Zwartbekgrondel 0,0         -         0,0         -         -         -         
Marien Haring 0,1         0,0         0,1         -         -         -         

Sprot 0,3         0,3         0,0         -         -         -         
Zeebaars 0,1         -         -         0,1         -         -         
Totaal 4,1         1,0         0,5         0,6         -         2,1         

0,0 = <0,05 kg/ha; - = niet aangetroffen

Aantal/ha
Gilde Vissoort Totaal 0+  >0+-15 16-25 26-40  >40

Eurytoop Baars                    1            -         -         -         -         1            
Brasem                   4            -         -         4            -         -         
Snoekbaars               4            -         1            2            -         2            

Limnofiel Spiering                 549        465        84          -         -         -         
Exoot Zwartbekgrondel 5            -         5            -         -         -         
Marien Haring 8            2            6            -         -         -         

Sprot 81          77          4            -         -         -         
Zeebaars 1            -         -         1            -         -         
Totaal 653        544        100        7            -         3            

0 = <0,5 stuks/ha; - = niet aangetroffen



  

 

2: Verbreding 
 

 
 

Biomassa in kg/ha
Gilde Vissoort Totaal 0+  >0+-15 16-25 26-40  >40

Eurytoop Aal/Paling               0,9         0,0         -         0,0         -         0,9         
Baars                    0,0         0,0         0,0         -         -         -         
Driedoornige stekelbaars 0,7         -         0,7         -         -         -         
Snoekbaars               1,6         0,0         0,0         0,3         0,6         0,7         

Limnofiel Rietvoorn/Ruisvoorn      0,0         0,0         -         -         -         -         
Spiering                 0,0         0,0         0,0         -         -         -         

Exoot Zwartbekgrondel 0,0         -         0,0         -         -         -         
Marien Ansjovis 0,0         0,0         0,0         -         -         -         

Brakwatergrondel 0,0         0,0         0,0         -         -         -         
Fint 0,1         -         -         0,1         -         -         
Harder 0,0         0,0         -         -         -         -         
Haring 0,0         -         0,0         -         -         -         
Koornaarvis 0,1         0,0         0,1         -         -         -         
Sprot 0,9         0,8         0,1         -         -         -         
Zandspiering 0,0         -         0,0         -         -         -         
Zeebaars 0,0         0,0         -         -         -         -         
Totaal 4,4         0,8         1,0         0,4         0,6         1,6         

0,0 = <0,05 kg/ha; - = niet aangetroffen

Aantal/ha
Gilde Vissoort Totaal 0+  >0+-15 16-25 26-40  >40

Eurytoop Aal/Paling               21          17          -         2            -         2            
Baars                    4            2            2            -         -         -         
Driedoornige stekelbaars 974        -         974        -         -         -         
Snoekbaars               10          1            1            3            4            1            

Limnofiel Rietvoorn/Ruisvoorn      21          21          -         -         -         -         
Spiering                 21          20          1            -         -         -         

Exoot Zwartbekgrondel 22          -         22          -         -         -         
Marien Ansjovis 4            2            2            -         -         -         

Brakwatergrondel 13          12          1            -         -         -         
Fint 1            -         -         1            -         -         
Harder 16          16          -         -         -         -         
Haring 2            -         2            -         -         -         
Koornaarvis 96          13          83          -         -         -         
Sprot 235        223        12          -         -         -         
Zandspiering 2            -         2            -         -         -         
Zeebaars 1            1            -         -         -         -         
Totaal 1.443     328        1.102     6            4            3            

0 = <0,5 stuks/ha; - = niet aangetroffen



  

 

Bestandschattingen deelgebieden Leopoldkanaal 
 
 
1: ZE/EL1 
 

 
 

Biomassa in kg/ha
Gilde Vissoort Totaal 0+  >0+-15 16-25 26-40  >40

Eurytoop Aal/Paling               17,2       -         -         0,3         1,1         15,8       
Baars                    7,6         1,1         4,0         2,5         -         -         
Blankvoorn               3,3         0,7         1,8         0,9         -         -         
Brasem                   0,1         0,0         -         0,0         -         -         
Driedoornige stekelbaars 0,1         0,0         0,0         -         -         -         

Limnofiel Bot 0,0         -         0,0         -         -         -         
Exoot Blauwband 0,1         -         0,1         -         -         -         

Totaal 28,4       1,8         5,9         3,7         1,1         15,8       

0,0 = <0,05 kg/ha; - = niet aangetroffen

Aantal/ha
Gilde Vissoort Totaal 0+  >0+-15 16-25 26-40  >40

Eurytoop Aal/Paling               64          -         -         17          17          29          
Baars                    466        278        158        30          -         -         
Blankvoorn               307        197        93          17          -         -         
Brasem                   2            1            -         1            -         -         
Driedoornige stekelbaars 86          6            80          -         -         -         

Limnofiel Bot 2            -         2            -         -         -         
Exoot Blauwband 17          -         17          -         -         -         

Totaal 944        482        350        65          17          29          

0 = <0,5 stuks/ha; - = niet aangetroffen



  

 

2: ZE/EL2 
 

 
 

Biomassa in kg/ha
Gilde Vissoort Totaal 0+  >0+-15 16-25 26-40  >40

Eurytoop Aal/Paling               3,7         -         -         -         0,4         3,3         
Baars                    7,3         1,0         4,5         1,8         -         -         
Blankvoorn               5,2         1,6         2,0         1,6         -         -         
Brasem                   0,3         0,0         0,1         0,2         -         -         
Driedoornige stekelbaars 0,0         0,0         0,0         -         -         -         
Karper                   18,3       -         -         -         -         18,3       
Kolblei                  0,1         -         -         0,1         -         -         
Pos                      0,0         -         0,0         -         -         -         

Limnofiel Bot 0,0         -         0,0         -         -         -         
Tiendoornige stekelbaars 0,0         0,0         -         -         -         -         

Rheofiel Winde                    9,4         -         -         -         -         9,4         
Subtotaal 44,3       2,6         6,6         3,7         0,4         31,0       

    ecologische indeling voor snoek

Totaal 0-15 16-35 36-44 45-54 >54

Eurytoop Snoek 9,2         -         -         -         -         9,2         
Totaal 53,5       

0,0 = <0,05 kg/ha; - = niet aangetroffen

Aantal/ha
Gilde Vissoort Totaal 0+  >0+-15 16-25 26-40  >40

Eurytoop Aal/Paling               24          -         -         -         6            18          
Baars                    505        253        222        30          -         -         
Blankvoorn               678        543        111        24          -         -         
Brasem                   19          12          2            5            -         -         
Driedoornige stekelbaars 36          6            30          -         -         -         
Karper                   6            -         -         -         -         6            
Kolblei                  1            -         -         1            -         -         
Pos                      4            -         4            -         -         -         

Limnofiel Bot 1            -         1            -         -         -         
Tiendoornige stekelbaars 6            6            -         -         -         -         

Rheofiel Winde                    6            -         -         -         -         6            
Subtotaal 1.286     820        370        60          6            30          

    ecologische indeling voor snoek

Totaal 0-15 16-35 36-44 45-54 >54

Eurytoop Snoek 4            -         -         -         -         4            
Totaal 1.290     

0 = <0,5 stuks/ha; - = niet aangetroffen



  

 

3: ZE/EL3 
 

 
 

Biomassa in kg/ha
Gilde Vissoort Totaal 0+  >0+-15 16-25 26-40  >40

Eurytoop Aal/Paling               21,3       0,0         -         0,2         0,7         20,4       
Baars                    10,3       1,1         7,7         1,4         -         -         
Blankvoorn               1,6         0,1         1,4         0,1         -         -         
Brasem                   18,6       -         -         0,2         0,5         17,9       
Driedoornige stekelbaars 0,2         0,0         0,2         -         -         -         
Karper                   15,1       -         -         -         -         15,1       
Kolblei                  0,2         0,0         0,2         -         -         -         
Pos                      0,0         -         0,0         -         -         -         

Limnofiel Rietvoorn/Ruisvoorn      0,1         0,0         0,1         -         -         -         
Exoot Blauwband 0,0         -         0,0         -         -         -         
Marien Harder 0,0         0,0         -         -         -         -         

Subtotaal 67,4       1,2         9,6         1,9         1,2         53,4       

    ecologische indeling voor snoek

Totaal 0-15 16-35 36-44 45-54 >54

Eurytoop Snoek 3,7         -         1,1         -         2,6         -         
Totaal 71,1       

0,0 = <0,05 kg/ha; - = niet aangetroffen

Aantal/ha
Gilde Vissoort Totaal 0+  >0+-15 16-25 26-40  >40

Eurytoop Aal/Paling               123        6            -         12          12          92          
Baars                    741        330        388        23          -         -         
Blankvoorn               101        36          64          1            -         -         
Brasem                   15          -         -         2            1            11          
Driedoornige stekelbaars 294        55          240        -         -         -         
Karper                   6            -         -         -         -         6            
Kolblei                  37          6            31          -         -         -         
Pos                      1            -         1            -         -         -         

Limnofiel Rietvoorn/Ruisvoorn      12          6            6            -         -         -         
Exoot Blauwband 6            -         6            -         -         -         
Marien Harder 1            1            -         -         -         -         

Subtotaal 1.337     440        736        38          13          109        

    ecologische indeling voor snoek

Totaal 0-15 16-35 36-44 45-54 >54

Eurytoop Snoek 16          -         12          -         4            -         
Totaal 1.353     

0 = <0,5 stuks/ha; - = niet aangetroffen



  

 

4: ZE/EL4 
 

 
 

Biomassa in kg/ha
Gilde Vissoort Totaal 0+  >0+-15 16-25 26-40  >40

Eurytoop Aal/Paling               4,4         -         -         -         0,2         4,2         
Baars                    6,8         0,8         4,1         1,9         -         -         
Blankvoorn               0,8         0,1         0,0         0,7         -         -         
Brasem                   0,6         0,1         -         -         0,6         -         
Driedoornige stekelbaars 0,2         0,0         0,2         -         -         -         
Pos                      0,3         0,0         0,3         -         -         -         
Snoekbaars               0,0         0,0         -         -         -         -         

Limnofiel Rietvoorn/Ruisvoorn      0,0         0,0         -         -         -         -         
Tiendoornige stekelbaars 0,0         0,0         -         -         -         -         
Subtotaal 13,1       1,0         4,6         2,6         0,8         4,2         

    ecologische indeling voor snoek

Totaal 0-15 16-35 36-44 45-54 >54

Eurytoop Snoek 15,8       -         1,4         4,2         2,5         7,7         
Totaal 28,9       

0,0 = <0,05 kg/ha; - = niet aangetroffen

Aantal/ha
Gilde Vissoort Totaal 0+  >0+-15 16-25 26-40  >40

Eurytoop Aal/Paling               19          -         -         -         6            13          
Baars                    651        307        325        19          -         -         
Blankvoorn               102        95          1            5            -         -         
Brasem                   13          11          -         -         1            -         
Driedoornige stekelbaars 432        56          376        -         -         -         
Pos                      34          13          22          -         -         -         
Snoekbaars               1            1            -         -         -         -         

Limnofiel Rietvoorn/Ruisvoorn      6            6            -         -         -         -         
Tiendoornige stekelbaars 6            6            -         -         -         -         
Subtotaal 1.264     495        724        24          7            13          

    ecologische indeling voor snoek

Totaal 0-15 16-35 36-44 45-54 >54

Eurytoop Snoek 25          -         8            8            4            4            
Totaal 1.289     

0 = <0,5 stuks/ha; - = niet aangetroffen



  

 

5: ZE/EL5 
 

 
 

Biomassa in kg/ha
Gilde Vissoort Totaal 0+  >0+-15 16-25 26-40  >40

Eurytoop Aal/Paling               2,5         -         -         0,1         0,4         2,0         
Baars                    2,2         0,5         1,7         -         -         -         
Blankvoorn               0,7         0,5         0,2         -         -         -         
Brasem                   0,7         0,7         -         -         -         -         
Driedoornige stekelbaars 0,1         -         0,1         -         -         -         
Kolblei                  0,1         0,0         0,1         -         -         -         
Pos                      0,0         -         0,0         -         -         -         

Limnofiel Rietvoorn/Ruisvoorn      0,0         0,0         -         -         -         -         
Exoot Blauwband 0,0         -         0,0         -         -         -         
Marien Harder 0,0         0,0         -         -         -         -         

Subtotaal 6,3         1,7         2,1         0,1         0,4         2,0         

    ecologische indeling voor snoek

Totaal 0-15 16-35 36-44 45-54 >54

Eurytoop Snoek 2,1         -         2,1         -         -         -         
Totaal 8,4         

0,0 = <0,05 kg/ha; - = niet aangetroffen

Aantal/ha
Gilde Vissoort Totaal 0+  >0+-15 16-25 26-40  >40

Eurytoop Aal/Paling               34          -         -         7            14          14          
Baars                    294        197        97          -         -         -         
Blankvoorn               385        377        8            -         -         -         
Brasem                   563        563        -         -         -         -         
Driedoornige stekelbaars 188        -         188        -         -         -         
Kolblei                  30          17          14          -         -         -         
Pos                      3            -         3            -         -         -         

Limnofiel Rietvoorn/Ruisvoorn      7            7            -         -         -         -         
Exoot Blauwband 7            -         7            -         -         -         
Marien Harder 1            1            -         -         -         -         

Subtotaal 1.512     1.162     317        7            14          14          

    ecologische indeling voor snoek

Totaal 0-15 16-35 36-44 45-54 >54

Eurytoop Snoek 15          -         15          -         -         -         
Totaal 1.527     

0 = <0,5 stuks/ha; - = niet aangetroffen



  

 

6: ZE/EL6 
 

 
 

Biomassa in kg/ha
Gilde Vissoort Totaal 0+  >0+-15 16-25 26-40  >40

Eurytoop Aal/Paling               2,7         -         -         -         -         2,7         
Baars                    10,3       1,1         8,8         0,4         -         -         
Blankvoorn               2,1         0,5         1,6         -         -         -         
Brasem                   0,5         0,0         -         -         0,5         -         
Driedoornige stekelbaars 0,0         -         0,0         -         -         -         

Rheofiel Winde                    0,0         0,0         -         -         -         -         
Subtotaal 15,6       1,6         10,4       0,4         0,5         2,7         

    ecologische indeling voor snoek

Totaal 0-15 16-35 36-44 45-54 >54

Eurytoop Snoek 11,2       -         3,6         7,6         -         -         
Totaal 26,8       

0,0 = <0,05 kg/ha; - = niet aangetroffen

Aantal/ha
Gilde Vissoort Totaal 0+  >0+-15 16-25 26-40  >40

Eurytoop Aal/Paling               15          -         -         -         -         15          
Baars                    1.028     540        481        7            -         -         
Blankvoorn               145        70          76          -         -         -         
Brasem                   7            6            -         -         1            -         
Driedoornige stekelbaars 30          -         30          -         -         -         

Rheofiel Winde                    1            1            -         -         -         -         
Subtotaal 1.226     617        587        7            1            15          

    ecologische indeling voor snoek

Totaal 0-15 16-35 36-44 45-54 >54

Eurytoop Snoek 44          -         20          25          -         -         
Totaal 1.270     

0 = <0,5 stuks/ha; - = niet aangetroffen



  

 

7: ZE/EL7 
 

 
 

Biomassa in kg/ha
Gilde Vissoort Totaal 0+  >0+-15 16-25 26-40  >40

Eurytoop Aal/Paling               17,3       -         -         -         0,8         16,5       
Baars                    24,6       4,3         11,3       9,0         -         -         
Blankvoorn               5,9         2,0         2,4         1,5         -         -         
Brasem                   0,1         0,1         -         -         -         -         
Driedoornige stekelbaars 0,1         0,0         0,1         -         -         -         
Karper                   74,2       -         -         -         -         74,2       
Kolblei                  0,1         -         0,1         -         -         -         
Pos                      0,2         -         0,2         -         -         -         
Spiegelkarper            13,1       -         -         -         -         13,1       

Limnofiel Rietvoorn/Ruisvoorn      2,3         0,0         0,2         2,1         -         -         
Zeelt                    47,4       -         -         -         -         47,4       
Subtotaal 185,3     6,4         14,3       12,6       0,8         151,2     

    ecologische indeling voor snoek

Totaal 0-15 16-35 36-44 45-54 >54

Eurytoop Snoek 58,0       -         15,3       15,3       -         27,4       
Totaal 243,3     

0,0 = <0,05 kg/ha; - = niet aangetroffen

Aantal/ha
Gilde Vissoort Totaal 0+  >0+-15 16-25 26-40  >40

Eurytoop Aal/Paling               62          -         -         -         9            53          
Baars                    3.499     2.708     676        116        -         -         
Blankvoorn               1.376     1.232     116        28          -         -         
Brasem                   60          60          -         -         -         -         
Driedoornige stekelbaars 188        18          171        -         -         -         
Karper                   14          -         -         -         -         14          
Kolblei                  9            -         9            -         -         -         
Pos                      12          -         12          -         -         -         
Spiegelkarper            2            -         -         -         -         2            

Limnofiel Rietvoorn/Ruisvoorn      71          36          9            27          -         -         
Zeelt                    36          -         -         -         -         36          
Subtotaal 5.329     4.054     993        171        9            105        

    ecologische indeling voor snoek

Totaal 0-15 16-35 36-44 45-54 >54

Eurytoop Snoek 166        -         113        41          -         12          
Totaal 5.495     

0 = <0,5 stuks/ha; - = niet aangetroffen



  

 

8: ZE/EL8 
 

 
 

Biomassa in kg/ha
Gilde Vissoort Totaal 0+  >0+-15 16-25 26-40  >40

Eurytoop Baars                    0,6         0,1         0,5         -         -         -         
Blankvoorn               1,1         0,5         0,6         -         -         -         
Brasem                   3,2         0,0         -         1,0         2,2         -         
Hybride 0,8         0,0         -         -         0,8         -         
Kolblei                  0,0         0,0         -         -         -         -         

Limnofiel Rietvoorn/Ruisvoorn      0,5         -         0,5         -         -         -         
Vetje                    0,0         -         0,0         -         -         -         
Zeelt                    1,4         -         1,4         -         -         -         
Subtotaal 7,6         0,6         3,0         1,0         3,0         -         

    ecologische indeling voor snoek

Totaal 0-15 16-35 36-44 45-54 >54

Eurytoop Snoek 8,3         -         1,8         1,9         4,5         -         
Totaal 15,9       

0,0 = <0,05 kg/ha; - = niet aangetroffen

Aantal/ha
Gilde Vissoort Totaal 0+  >0+-15 16-25 26-40  >40

Eurytoop Baars                    68          38          30          -         -         -         
Blankvoorn               188        148        40          -         -         -         
Brasem                   48          30          -         10          8            -         
Hybride 4            2            -         -         2            -         
Kolblei                  4            4            -         -         -         -         

Limnofiel Rietvoorn/Ruisvoorn      20          -         20          -         -         -         
Vetje                    2            -         2            -         -         -         
Zeelt                    120        -         120        -         -         -         
Subtotaal 454        222        212        10          10          -         

    ecologische indeling voor snoek

Totaal 0-15 16-35 36-44 45-54 >54

Eurytoop Snoek 33          -         20          7            7            -         
Totaal 487        

0 = <0,5 stuks/ha; - = niet aangetroffen



  

 

9: ZE/EL9 
 

 
 

Biomassa in kg/ha
Gilde Vissoort Totaal 0+  >0+-15 16-25 26-40  >40

Eurytoop Aal/Paling               4,3         -         -         -         -         4,3         
Baars                    7,3         0,9         5,8         0,6         -         -         
Blankvoorn               11,1       0,6         4,1         6,3         -         -         
Brasem                   1,2         0,1         -         0,6         0,5         -         
Driedoornige stekelbaars 0,0         -         0,0         -         -         -         
Hybride 0,2         -         0,2         -         -         -         
Pos                      0,0         -         0,0         -         -         -         

Limnofiel Rietvoorn/Ruisvoorn      0,6         0,0         0,0         0,5         -         -         
Zeelt                    18,7       -         0,9         -         11,8       6,1         

Rheofiel Winde                    0,0         0,0         -         -         -         -         
Subtotaal 43,4       1,6         11,0       8,0         12,3       10,4       

    ecologische indeling voor snoek

Totaal 0-15 16-35 36-44 45-54 >54

Eurytoop Snoek 30,0       -         10,8       5,5         4,5         9,2         
Totaal 73,4       

0,0 = <0,05 kg/ha; - = niet aangetroffen

Aantal/ha
Gilde Vissoort Totaal 0+  >0+-15 16-25 26-40  >40

Eurytoop Aal/Paling               11          -         -         -         -         11          
Baars                    695        347        336        11          -         -         
Blankvoorn               624        341        187        96          -         -         
Brasem                   64          48          -         14          2            -         
Driedoornige stekelbaars 11          -         11          -         -         -         
Hybride 11          -         11          -         -         -         
Pos                      7            -         7            -         -         -         

Limnofiel Rietvoorn/Ruisvoorn      16          2            2            11          -         -         
Zeelt                    73          -         57          -         11          5            

Rheofiel Winde                    2            2            -         -         -         -         
Subtotaal 1.514     740        611        132        13          16          

    ecologische indeling voor snoek

Totaal 0-15 16-35 36-44 45-54 >54

Eurytoop Snoek 131        -         106        15          8            2            
Totaal 1.645     

0 = <0,5 stuks/ha; - = niet aangetroffen



  

 

10: ZE/EL10 
 

 
 

Biomassa in kg/ha
Gilde Vissoort Totaal 0+  >0+-15 16-25 26-40  >40

Eurytoop Baars                    106,1     2,7         79,2       24,1       -         -         
Blankvoorn               60,4       0,2         35,3       24,9       -         -         
Brasem                   68,4       2,5         0,9         38,2       10,4       16,4       
Driedoornige stekelbaars 0,1         -         0,1         -         -         -         
Giebel                   25,7       -         -         -         -         25,7       
Hybride 4,6         -         -         4,6         -         -         
Karper                   54,2       -         -         -         -         54,2       
Kolblei                  33,1       -         15,8       17,4       -         -         
Pos                      0,2         -         0,2         -         -         -         
Snoekbaars               4,8         -         -         -         -         4,8         

Limnofiel Rietvoorn/Ruisvoorn      22,3       0,0         6,0         16,3       -         -         
Zeelt                    0,7         -         0,7         -         -         -         

Rheofiel Winde                    28,4       -         -         -         3,5         24,8       
Subtotaal 409,0     5,4         138,2     125,5     13,9       125,9     

    ecologische indeling voor snoek

Totaal 0-15 16-35 36-44 45-54 >54

Eurytoop Snoek 9,4         -         2,9         -         6,6         -         
Totaal 418,4     

0,0 = <0,05 kg/ha; - = niet aangetroffen

Aantal/ha
Gilde Vissoort Totaal 0+  >0+-15 16-25 26-40  >40

Eurytoop Baars                    3.933     444        3.129     360        -         -         
Blankvoorn               1.864     78          1.338     447        -         -         
Brasem                   969        481        39          402        39          8            
Driedoornige stekelbaars 93          -         93          -         -         -         
Giebel                   16          -         -         -         -         16          
Hybride 47          -         -         47          -         -         
Karper                   23          -         -         -         -         23          
Kolblei                  981        -         721        260        -         -         
Pos                      8            -         8            -         -         -         
Snoekbaars               8            -         -         -         -         8            

Limnofiel Rietvoorn/Ruisvoorn      491        62          234        195        -         -         
Zeelt                    31          -         31          -         -         -         

Rheofiel Winde                    24          -         -         -         8            16          
Subtotaal 8.488     1.065     5.593     1.711     47          71          

    ecologische indeling voor snoek

Totaal 0-15 16-35 36-44 45-54 >54

Eurytoop Snoek 42          -         31          -         10          -         
Totaal 8.530     

0 = <0,5 stuks/ha; - = niet aangetroffen



  

 

11: ZE/EL11 
 

 
 

Biomassa in kg/ha
Gilde Vissoort Totaal 0+  >0+-15 16-25 26-40  >40

Eurytoop Aal/Paling               5,0         -         -         -         -         5,0         
Baars                    50,1       1,0         43,9       5,2         -         -         
Blankvoorn               75,4       3,5         51,4       20,5       -         -         
Brasem                   131,6     2,0         -         1,8         4,7         123,1     
Driedoornige stekelbaars 0,1         -         0,1         -         -         -         
Karper                   125,9     -         -         -         -         125,9     
Kolblei                  27,6       -         13,7       12,6       1,3         -         
Pos                      0,5         -         0,5         -         -         -         
Snoekbaars               0,4         0,4         -         -         -         -         

Limnofiel Rietvoorn/Ruisvoorn      61,2       0,2         34,9       26,1       -         -         
Zeelt                    9,9         -         4,7         -         -         5,1         

Rheofiel Winde                    6,7         3,2         -         -         -         3,5         
Subtotaal 494,4     10,3       149,2     66,2       6,0         262,6     

    ecologische indeling voor snoek

Totaal 0-15 16-35 36-44 45-54 >54

Eurytoop Snoek 7,8         -         0,9         -         6,9         -         
Totaal 502,2     

0,0 = <0,05 kg/ha; - = niet aangetroffen

Aantal/ha
Gilde Vissoort Totaal 0+  >0+-15 16-25 26-40  >40

Eurytoop Aal/Paling               35          -         -         -         -         35          
Baars                    1.970     159        1.738     73          -         -         
Blankvoorn               2.953     571        2.131     250        -         -         
Brasem                   518        390        -         17          17          94          
Driedoornige stekelbaars 107        -         107        -         -         -         
Karper                   21          -         -         -         -         21          
Kolblei                  1.084     -         858        222        3            -         
Pos                      28          -         28          -         -         -         
Snoekbaars               42          42          -         -         -         -         

Limnofiel Rietvoorn/Ruisvoorn      2.730     363        1.957     410        -         -         
Zeelt                    211        -         208        -         -         3            

Rheofiel Winde                    229        225        -         -         -         3            
Subtotaal 9.928     1.750     7.027     972        20          156        

    ecologische indeling voor snoek

Totaal 0-15 16-35 36-44 45-54 >54

Eurytoop Snoek 35          -         23          -         12          -         
Totaal 9.963     

0 = <0,5 stuks/ha; - = niet aangetroffen



  

 

12: ZE/EL 12 
 

 
 

Biomassa in kg/ha
Gilde Vissoort Totaal 0+  >0+-15 16-25 26-40  >40

Eurytoop Aal/Paling               21,1       -         -         -         3,5         17,6       
Baars                    108,1     0,6         79,5       28,1       -         -         
Blankvoorn               101,8     4,9         50,8       46,0       -         -         
Brasem                   138,2     12,7       1,9         4,8         4,1         114,7     
Driedoornige stekelbaars 0,1         -         0,1         -         -         -         
Giebel                   92,6       -         -         -         -         92,6       
Hybride 2,9         -         2,6         0,3         -         -         
Karper                   1.193,7   -         -         -         19,3       1.174,4   
Kolblei                  92,8       -         41,5       51,3       -         -         
Pos                      1,1         -         1,1         -         -         -         
Snoekbaars               0,5         -         -         0,5         -         -         

Limnofiel Rietvoorn/Ruisvoorn      120,9     0,2         78,2       42,4       -         -         
Vetje                    0,0         -         0,0         -         -         -         
Zeelt                    66,6       -         1,7         -         -         64,9       
Subtotaal 1.940,4   18,4       257,4     173,4     26,9       1.464,2   

    ecologische indeling voor snoek

Totaal 0-15 16-35 36-44 45-54 >54

Eurytoop Snoek 37,1       -         7,7         14,5       3,4         11,5       
Totaal 1.977,5   

0,0 = <0,05 kg/ha; - = niet aangetroffen

Aantal/ha
Gilde Vissoort Totaal 0+  >0+-15 16-25 26-40  >40

Eurytoop Aal/Paling               55          -         -         -         36          18          
Baars                    4.025     109        3.448     469        -         -         
Blankvoorn               4.216     1.722     1.760     734        -         -         
Brasem                   3.478     3.242     65          72          15          84          
Driedoornige stekelbaars 65          -         65          -         -         -         
Giebel                   55          -         -         -         -         55          
Hybride 112        -         109        4            -         -         
Karper                   425        -         -         -         55          371        
Kolblei                  3.216     -         2.460     756        -         -         
Pos                      43          -         43          -         -         -         
Snoekbaars               11          -         -         11          -         -         

Limnofiel Rietvoorn/Ruisvoorn      4.843     327        3.895     621        -         -         
Vetje                    22          -         22          -         -         -         
Zeelt                    113        -         65          -         -         47          
Subtotaal 20.679    5.400     11.932    2.667     106        575        

    ecologische indeling voor snoek

Totaal 0-15 16-35 36-44 45-54 >54

Eurytoop Snoek 128        -         85          36          4            4            
Totaal 20.807    

0 = <0,5 stuks/ha; - = niet aangetroffen




