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SAMENVATTING 
 
In het Vlaamse Gewest bevinden zich een groot aantal stilstaande wateren waarop de Wet op de 
riviervisserij van toepassing is. Deze stilstaande wateren hebben een belangrijke functie voor de 
openbare visserij. 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 Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) 
door middel van een visstandonderzoek een beter inzicht te krijgen in de visstand in deze wateren. 
Het ANB heeft AquaTerra-KuiperBurger B.V. (ATKB) opdracht gegeven voor het uitvoeren van 
visstandonderzoek op de wateren Schoendalebocht, Oude Leiearm te St-Baafsvijve en het 
Waggelwater, in de provincie West-Vlaanderen. De drie onderzochte waterlopen worden beheerd 
door het ANB. 
 
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 
12 tot en met 16 november 2012. De bevissingen zijn uitgevoerd met de vangtuigen zegen (open 
water)  en elektrovisapparaat (oeverzone). Op basis van deze actieve vangtuigen is een 
bestandschatting verkregen. Naast deze actieve vangtuigen zijn op alle wateren schietfuiken ingezet 
(2x24 uur). De bevissingen hebben overdag plaatsgevonden, evenals het zetten en lichten van de 
schietfuiken. 
 
Schoendalebocht 
In de Schoendalebocht zijn tijdens het huidige onderzoek 13 vissoorten aangetroffen. Dit zijn de 
soorten baars, brasem, blankvoorn, giebel, karper, paling, snoek, bittervoorn, rietvoorn, vetje, zeelt en 
blauwband. De enigszins beperkte soortenrijkdom past bij de dimensies van het water. De omvang 
van het visbestand is geschat op 450,2 kg/ha en 12.775 stuks/ha. Het visbestand is hiermee redelijk 
omvangrijk, maar is kleiner dan het visbestand in de Leiemeanders te Machelen, Gottem en 
Grammene. Ook de omvang van het bestand in de Leiearm te St-Baafsvijve is iets groter. Op basis 
van biomassa hebben de eurytope soorten karper (28%), brasem (17%) en blankvoorn (16%) het 
grootste aandeel in het visbestand. Op basis van aantallen wordt het visbestand gedomineerd door 
blankvoorns (66%). Deze vissen zijn veelal kleiner dan 25 cm, wat een normaal beeld is in dit type 
wateren. De fuikvangsten hebben een omvang van 2,94 kg per fuiknacht en 19 stuks per fuiknacht. 
Soorten als paling, giebel, zeelt en snoek hebben het grootste aandeel in de biomassa. De meest 
gevangen soorten zijn brasem (52%) en blankvoorn (39%). De aangetroffen visstand is te typeren als 
een snoek-blankvoorn visgemeenschap. De belangrijkste roofvis is de snoek, waarvan één exemplaar 
een lengte van 104 cm had. Het bestand van roofvissen en prooivissen lijkt in evenwicht te zijn. Uit de 
resultaten blijkt dat er bij de meeste soorten sprake is van een succesvolle voortplanting. Gezien de 
doelstellingen met betrekking tot het beheer lijken visuitzettingen niet noodzakelijk. Voor een sterkere 
ontwikkeling naar het rietvoorn-snoekviswatertype kan overwogen worden ondiepe zones in de 
koppen van de meanders aan te leggen, waar vegetatie zich kan ontwikkelen. 
 
Oude Leiearm te St-Baafsvijve 
In de Oude Leiearm te St-Baafsvijve zijn in totaal 12 vissoorten aangetroffen. Dit zijn de soorten 
baars, brasem, blankvoorn, giebel, paling, snoekbaars, snoek, bittervoorn, rietvoorn, vetje, zeelt en 
blauwband. De enigszins beperkte soortenrijkdom past bij de dimensies van het water. De omvang 
van het visbestand is geschat op 609,9 kg/ha en 65.866 stuks/ha. Dit is een vrij omvangrijk 
visbestand, in het bijzonder op basis van aantallen. Zowel op basis van biomassa als op basis van 
aantallen wordt het visbestand gedomineerd door blankvoorns (voornamelijk vissen met een lengte tot 
15 cm. De fuikvangsten hebben een omvang van 2,29 kg per fuiknacht en 47 stuks per fuiknacht. De 
vangst bestaat op basis van gewicht grotendeels uit zeelt (52%), paling (17%), blankvoorn (15%) en 
snoek (15%). Op basis van aantallen wordt de vangst gedomineerd door blankvoorn (86%). De 
visstand in de Oude Leiearm kan getypeerd worden als een snoek-blankvoorn visgemeenschap. De 
doelstelling met betrekking tot de visstand is te komen tot een rietvoorn-snoek visgemeenschap. Het 
creëren van (plantenrijke) ondiepe zones in de koppen van de meander kan hier aan bijdragen, al lijkt 
het niet waarschijnlijk dat hierdoor de visstand volledig zal veranderen in een rietvoorn-
snoekvisgemeenschap. 
 
 
 



 

  
 
 
 

 

 
 

Waggelwater 
In het Waggelwater zijn tijdens het huidige onderzoek 12 vissoorten gevangen. Dit zijn de soorten 
baars, brasem, blankvoorn, karper, Europese meerval, paling, pos, snoek, bittervoorn, rietvoorn, vetje 
en zeelt. De soortenrijkdom is vergelijkbaar met de overige wateren. De omvang van het visbestand is 
geschat op 369,4 kg/ha en 15.227 stuks/ha, waarmee het vrij omvangrijk is. De aanwezige 
visbiomassa bestaat voor een groot deel uit blankvoorn (46%). Een relatief hoge abundantie past bij 
het viswatertype waartoe het Waggelwater behoort. Andere soorten met een relatief groot aandeel in 
de biomassa zijn zeelt (20%) en snoek (11%). Op basis van aantallen vormen de soorten blankvoorn 
(31%), rietvoorn (21%), baars (20%), vetje (17%) en brasem (8%) het grootste deel van het 
visbestand. De rietvoorn is een soort die zich alleen goed samen met de blankvoorn kan handhaven 
indien er een dichte vegetatiezone aanwezig is (ref. 4). De fuikvangsten hebben een omvang van 0,98 
kg per fuiknacht en 27,2 stuks per fuiknacht. De biomassa bestaat grotendeels uit paling (47%), zeelt 
(24%) en baars (16%). Op basis van aantallen wordt de vangst gedomineerd door baars (67%). De 
visstand in het Waggelwater kan getypeerd worden als een snoek-blankvoorn visgemeenschap. Het 
roofvisbestand heeft waarschijnlijk een regulerend effect op de prooivis, waarbij er sprake is van een 
evenwicht. De roofvis snoek weet zich succesvol voort te planten in het Waggelwater. Hoewel de 
bedekking met submerse vegetatie hoog is, blijft het areaal emerse vegetatie achter. Het is aan te 
bevelen het areaal emerse vegetatie te verhogen, bijvoorbeeld door het aanleggen van een ondiepe 
oeverzone. Gezien het aanwezige visbestand en de doelstellingen met betrekking tot het 
visstandbeheer lijken visuitzettingen niet noodzakelijk. 
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1 INLEIDING 

1.1 Aanleiding 

In het Vlaamse Gewest bevinden zich in elke provincie diverse stilstaande wateren waarop de Wet op 
de riviervisserij van toepassing is. Deze stilstaande wateren 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 AquaTerra-KuiperBurger B.V. (ATKB) opdracht gegeven voor het uitvoeren van 
visstandonderzoek op de wateren Schoendalebocht, de Oude Leiearm te St-Baafsvijve en het 
Waggelwater, allen gelegen in de provincie West-Vlaanderen. 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 volgen in hoofdstuk twee de toegepaste materialen en methoden. Hoofdstukken 
drie, vier en vijf behandelen de resultaten per water. In hoofdstuk zes worden deze resultaten 
bediscussieerd, gevolgd door de conclusies en aanbevelingen in hoofdstuk zeven. Het rapport wordt 
afgesloten met de literatuurlijst en bijlagen. 
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2 MATERIAAL EN METHODE 

2.1 Onderzoeksgebied 

De stilstaande en kleine wateren die binnen het aangewezen onderzoeksgebied vallen, zijn de 
Schoendalebocht, de Oude Leiearm te St-Baafsvijve en het Waggelwater. In tabel 2.1 zijn de 
karakteristieken van deze wateren gegeven. Deze karakteristieken zijn vastgesteld op basis van GIS-
ondergronden, ter beschikking gesteld door het ANB. De wateren en de beviste trajecten zijn op kaart 
weergegeven in bijlage 3.  
 
Tabel 2.1. Karakteristieken van de onderzochte waterlichamen.  

 

2.1.1 Schoendalebocht 

De Schoendalebocht is gelegen nabij Desselgem. De Schoendalebocht is een oude meander van de 
Leie, van voor de kanalisering in 1936 tot 1938. In het verleden was de meander opgesplitst in twee 
delen, afgescheiden door een dammetje. Door middel van een koker zijn beide delen weer met elkaar 
in verbinding gebracht. Daarnaast is een vispaaiplaats aangelegd die in open verbinding staat met de 
meander. Aan de oostelijke kop van de meander bevindt zich een uitlaatpunt, vanwaar water kan 
afstromen naar de Leie. 
De Schoendalebocht heeft een oppervlakte van bijna twee hectare. De oeverzone heeft een lengte 
van 1,6 kilometer. De waterdiepte in de Schoendalebocht reikt tot twee meter. Het doorzicht was ten 
tijde van de bemonstering beperkt tot maximaal 0,7 meter. Op de kleibodem bevindt zich een sliblaag 
van circa 0,4 meter dik. Langs de oever bevindt zich emerse vegetatie in de vorm van riet, liesgras, 
kleine lisdodde en zegge. Emerse planten wortelen onder water, maar de volwassen plant steekt met 
het grootste deel van de bladen boven water uit.  

2.1.2 Oude Leiearm te St-Baafsvijve 

De Oude Leiearm te St-Baafsvijve  was ooit onderdeel van de Leie, maar is bij de kanalisering 
afgesloten. De Oude Leiearm te St-Baafsvijve heeft een oppervlak van 5,4 hectare. De oeverlengte 
bedraagt 3,5 kilometer. De maximale waterdiepte in de meander bedraagt iets meer dan 2,5 meter. 
Het doorzicht was ten tijde van de bemonstering beperkt (0,3 tot 0,6 meter). Op de kleibodem bevindt 
zich een sliblaag met een dikte van circa 0,1 tot 0,7 meter. Emerse vegetatie is aanwezig in de vorm 
van riet, grote egelskop, kleine lisdodde en zegge. Daarnaast zijn er over- en inhangende bomen 
aanwezig. Submerse vegetatie was ten tijde van de bemonstering niet aanwezig, wel was er sprake 
van een lage bedekking met ondergedoken waternavel en watergentiaan (een enkele procent). 
Submerse (of ondergedoken) waterplanten leven geheel onder water, enkel de bloemen steken 
(meestal) boven water uit. De oevers van de meander zijn deels beschoeid met stenen/puin en houten 
palen. 

2.1.3 Waggelwater 

Het Waggelwater is in 1912 ontstaan uit de intentie om het kanaal Oostende-Brugge recht te trekken. 
Ten zuiden van kasteel Norenburg groef men een nieuwe sleuf, het huidige Waggelwater. Als gevolg 
van de Eerste Wereldoorlog vielen de werken stil en deze werden nadien nooit meer verdergezet. Het 
Waggelwater heeft een oppervlakte van bijna 1,4 hectare. De oeverlengte bedraagt iets meer dan 1,2 
kilometer. Langs de oever is enige emerse vegetatie aanwezig in de vorm van riet. Ook zijn er 
plaatselijk inhangende bomen en struiken. Submerse vegetatie is vrij overvloedig aanwezig in de vorm 
van grof hoornblad. De bedekking bedraagt ongeveer 40% van het wateroppervlak. De waterdiepte in 
het Waggelwater bedraagt ongeveer 2,7 meter. Het doorzicht reikte tijdens de visstandbemonstering 
tot circa één meter diep. Op de zandbodem bevindt zich een sliblaag met een dikte tot circa één 
meter. 

 

Totaal Open water Oeverzone

Schoendalebocht 1,94 1,70 0,24 1600

Oude Leiearm te St Baafs Vijve 5,38 4,86 0,53 3500

Waggelwater 1,38 1,19 0,19 1240

Lengte oeverzone (m)Water
Oppervlakte (ha)



 

 

Onderzoek naar het visbestand in de kleine en stilstaande wateren Schoendalebocht, Oude Leiarm te 
St-Baafsvijve en het Waggelwater, 2012, Provincie West Vlaanderen 
Kenmerk: 20120369/rap04, definitief, 21-2-2013 

Blz. 3 van 33 
 

 

2.2 Vangtuigen en wijze van bemonsteren 

De werkwijze, zoals beschreven in het ‘Handboek Hydrobiologie’ (ref. 1) vormt de basis voor het in 
beeld brengen van de onderzochte visbestanden. 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 zijn vrijwel identiek voor de verschillende 
wateren. Globaal is de aanpak als volgt samen te vatten: 

 
- Het open water van de verschillende wateren is bemonsterd door middel van een zegen. Een 

zegen is een staand net dat bestaat uit een grote zak met aan beide zijden een lange vleugel. De 
zegen werd 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 geleid. Het 
vangstrendement voor deze wijze van vissen is vastgesteld op 80% voor alle vissoorten en 
lengteklassen. De toegepaste zegen had een lengte van 205 meter en een hoogte van 6 meter. 
Het bevist oppervlak is bepaald door tijdens het uitvaren van de zegen met de GPS een 
“tracklog” op te nemen. Deze “tracklogs” zijn op kantoor ingelezen in GIS, waarna het bevist 
oppervlak nauwkeurig bepaald is. 
 

- De oeverzones (tot circa 1,5 meter uit de oever) van de wateren zijn bemonsterd door middel van 
elektrovisserij vanuit een boot. Bij deze vorm van visserij wordt door middel van een 
stroomgenerator 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 tijdelijk verdoofd en kan worden opgeschept. Het 
proefondervindelijk vastgestelde rendement van het elektrovisapparaat is voor de oeverzone 30% 
voor snoek en 20% voor de overige vissoorten (ref. 1). Standaard zijn met het elektrovisapparaat 
trajecten van 200 meter bemonsterd. De beviste lengte is met een GPS geregistreerd. 

 
 
 

 
 

Figuur 2.1. Het handmatig binnenhalen van de zegen. 
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Aanvullend op de actieve vangtuigen (zegen en elektrovisapparaat) zijn tijdens het onderzoek 
eveneens passieve vangtuigen ingezet, namelijk schietfuiken. 
 
- Fuiken zijn cilindervormige, taps toelopende netten met steeds kleiner wordende 

doorzwemopeningen en maaswijdten. Fuiken hebben één of meerdere kelen, waardoor een vis 
die eenmaal de fuik is ingezwommen er vrijwel niet meer uit kan en steeds verder achterin de fuik 
terecht komt. Zoals vermeld zijn fuiken passieve vangtuigen. De vangst is sterk afhankelijk van 
de activiteit van de vis. Het minimumformaat van de gevangen vis wordt bepaald door de 
toegepaste maaswijdte. Met passieve vistuigen kan een beeld worden verkregen van de 
aanwezige soorten, maar niet zo zeer van de hoeveelheid vis (omvang visbestand). Dit vangtuig 
is daarom minder geschikt voor een bestandsopname. Tijdens dit onderzoek zijn stellen 
schietfuiken toegepast. Eén stel bestaat uit twee fuiken met een geleidingsnet daartussen. De 
lengte van een individuele fuik is zeven meter met tussen de fuiken een geleidingsnet met een 
lengte van 11 meter. De breedte van de eerste (afgeplatte) hoepel bedraagt 1,5 meter. De fuiken 
hebben een maaswijdte van 24 mm afnemend tot 18 mm (gestrekte maas). De schietfuiken zijn 
2x24 uur geplaatst. De fuiken kunnen aanvullende informatie leveren ten opzichte van de actieve 
vangtuigen met betrekking tot de soortenrijkdom en met betrekking tot soorten die met een actief 
vangtuig als de zegen slecht gevangen worden (paling). Er is getracht de fuiken te plaatsen op 
locaties waar niet met de zegen gevist kon worden. 

 
De vangsten van de actieve vangtuigen zegen en elektrovisapparaat zijn opgewerkt tot 
bestandschattingen. De fuikvangsten zijn aanvullend weergegeven als vangsten per fuiknacht. 
 

2.3 Bemonsteringsperiode en -inspanning 

De visstandbemonstering is uitgevoerd in de periode van 12 tot en met 16 november 2012. De 
bevissingen met het elektrovisapparaat en zegen hebben overdag plaatsgevonden, evenals het zetten 
en lichten van de schietfuiken. 
 
Afhankelijk van de dimensies van een waterlichaam dient een minimale onderzoeksinspanning te 
worden verricht voor het verkrijgen van een representatief beeld van de visstand. Deze inspanning 
bedraagt minimaal 10% van de oeverlengte met het elektrovisapparaat en minimaal 20% van het 
open water met een zegen (ref. 1). In bijlage 2 wordt de toegepaste bemonsteringsmethodiek en -
inspanning gegeven. 
 
In de Schoendalebocht is met de zegen 20% van het open water bemonsterd en met het 
elektrovisapparaat 29% van de oeverzone. De fuiken hebben twee nachten gestaan. In de Oude-
Leiearm te St-Baafsvijve is met de zegen 30% van het open water bemonsterd en met het 
elektrovisapparaat 14% van de oeverzone. In het Waggelwater is met de zegen ruim 40% van het 
open water bemonsterd. Met het elektrovisapparaat is 42% van de oeverzone bevist. 
 

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. Bij grote vangsten zijn eerst in functionele soort- en 
lengtegroepen gesorteerd, waarna op basis van gewicht een monster is genomen. De vissen uit het 
monster 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 25 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. 
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2.4.1 Berekening omvang visbestand 

De vangsten 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. De bestandschattingen zijn berekend aan de hand van de vangsten van de actieve 
vangtuigen. De fuikvangsten zijn weergegeven als vangsten per fuiknacht. Conform de beschrijving in 
het ‘Handboek Hydrobiologie’ (ref. 1) 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. 
 
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. 

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. Planktivore vissen voeden zich met 
zoöplankton. 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).. 
Praktisch alle roofvissen boven de 15 cm voeden zich hoofdzakelijk met vis. Tot de piscivoren 
(roofvissen die zich hoofdzakelijk voeden met vis) worden baars, snoek, snoekbaars, meerval, roofblei 
(allen > 15 cm) en kwabaal (> 20-40 cm) gerekend (ref. 3). Voor een realistische inschatting van de 
predatie van prooivis wordt gebruik gemaakt van de verhouding tussen roofvissen (> 15 cm) en 
prooivissen (< 15 cm). 

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’ (ref. 1). 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 2 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. 
 
  



 

 

Blz. 6 van 39 
 

Onderzoek naar het visbestand in de kleine en stilstaande wateren Schoendalebocht, Oude Leiarm te 
St-Baafsvijve en het Waggelwater, 2012, Provincie West Vlaanderen 

Kenmerk: 20120369/rap04,concept, 21-2-2013     
 

 

3 RESULTATEN SCHOENDALEBOCHT 

3.1 Algemene opmerkingen 

De bemonstering van de Schoendalebocht is uitgevoerd in de periode van 12 tot en met 15 november 
2012. De bemonstering kon zonder noemenswaardige problemen uitgevoerd worden. In figuur 3.1 
wordt een impressie gegeven van de Schoendalebocht. 
 

 
 
Figuur 3.1. Impressie van de Schoendalebocht 
 

3.2 Soortensamenstelling  

In de Schoendalebocht zijn in totaal 13 vissoorten aangetroffen. Van deze soorten behoren er zeven 
tot het eurytope stromingsgilde. Dit zijn de soorten baars, brasem, blankvoorn, giebel, karper, paling 
en snoek. Tot het limnofiele gilde behoren de soorten bittervoorn, rietvoorn, vetje en zeelt, terwijl 
riviergrondel is ingedeeld in het rheofiele gilde. De enige aangetroffen vissoort die tot de exoten wordt 
gerekend is de blauwband. De plantminnende soorten vetje en rietvoorn zijn alleen in de oeverzone 
aangetroffen. Dit geldt eveneens voor de meer algemene vissoort baars. 
 
 

     
 
Figuur 3.2. Schubkarper (links) en spiegelkarper (rechts), beide aangetroffen in de 

Schoendalebocht. 
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3.3 Omvang van het visbestand 

In tabel 3.1en tabel 3.2 is de geschatte omvang van het totale visbestand in de Schoendalebocht  
gegeven in kilogram en aantal per hectare. 
 
Tabel 3.1. Raming van het visbestand in de Schoendalebocht (kg/ha) in 2012. 

 
 
Tabel 3.2. Raming van het visbestand in de Schoendalebocht  (N/ha) in 2012. 

 
 

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

Eurytoop Aal/Paling               43,1       -         -         -         -         43,1       
Baars                    1,8         0,3         -         1,5         -         -         
Blankvoorn               74,0       6,4         61,4       6,2         -         -         
Brasem                   75,6       2,3         0,1         1,5         11,7       60,1       
Giebel                   25,1       -         -         -         -         25,1       
Karper                   125,8     -         -         -         -         125,8     

Limnofiel Bittervoorn              0,3         -         0,3         -         -         -         
Rietvoorn/Ruisvoorn      1,4         0,1         0,8         0,5         -         -         
Vetje                    1,8         -         1,8         -         -         -         
Zeelt                    47,3       -         -         -         -         47,3       

Rheofiel Riviergrondel            0,9         -         0,9         -         -         -         
Exoot Blauwband 0,4         -         0,4         -         -         -         

Subtotaal 397,5     9,1         65,7       9,7         11,7       301,4     

    ecologische indeling voor snoek

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

Eurytoop Snoek 52,7       -         5,6         10,8       3,7         32,7       
Totaal 450,2     

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

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

Eurytoop Aal/Paling               71          -         -         -         -         71          
Baars                    65          38          -         27          -         -         
Blankvoorn               8.418     2.857     5.432     128        -         -         
Brasem                   725        628        3            24          44          25          
Giebel                   18          -         -         -         -         18          
Karper                   22          -         -         -         -         22          

Limnofiel Bittervoorn              400        -         400        -         -         -         
Rietvoorn/Ruisvoorn      94          38          47          9            -         -         
Vetje                    2.687     -         2.687     -         -         -         
Zeelt                    34          -         -         -         -         34          

Rheofiel Riviergrondel            114        -         114        -         -         -         
Exoot Blauwband 38          -         38          -         -         -         

Subtotaal 12.686    3.561     8.721     188        44          170        

    ecologische indeling voor snoek

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

Eurytoop Snoek 89          -         36          24          6            24          
Totaal 12.775    

0 = <0,5 stuks/ha; - = niet aangetroffen
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Het visbestand in de Schoendalebocht is geschat op 450,2 kg/ha en 12.775 stuks/ha. Op basis van 
biomassa hebben de eurytope soorten karper (28%), brasem (17%) en blankvoorn (16%) het grootste 
aandeel in het visbestand. Bij karper zijn dit voornamelijk exemplaren met een lengte van circa 70 cm. 
Twee van de aangetroffen karpers zijn spiegelkarpers, de overige karpers zijn schubkarpers. 
Op basis van aantallen wordt het visbestand gedomineerd door blankvoorns (66%). Dit zijn 
voornamelijk éénzomerige exemplaren en meerzomerige exemplaren met een lengte tot 15 cm. 
Eénzomerige vissen (de zogenaamde 0+ klasse), zijn vissen van dit jaar en derhalve één zomer 
hebben doorgemaakt. Meerzomerige vissen zijn vissen van voorgaande jaren. Ook van de soort 
brasem zijn relatief veel éénzomerige exemplaren aanwezig. Het aandeel van deze vissoort in de 
totale bestandschatting is beperkt tot 6%. Het vetje is na de blankvoorn de meest voorkomende 
vissoort in de Schoendalebocht (21%). 
 

3.4 Fuikvangsten 

In tabel 3.3 en tabel 3.4 worden de fuikvangsten van de Schoendalebocht gegeven in biomassa en 
aantallen per fuiknacht. 
 
Tabel 3.3. Fuikvangsten van de Schoendalebocht (kg per fuiknacht) in 2012. 

 
 
Tabel 3.4. Fuikvangsten van de Schoendalebocht  (N per fuiknacht) in 2012. 

 
 
De fuikvangsten hebben een omvang van 2,94 kg/fuiknacht en 19,2 exemplaren per fuiknacht. De 
biomassa wordt grotendeels gevormd door vissen uit de grootste lengteklasse (> 40 cm). Dit zijn 
soorten als paling, giebel, zeelt en snoek. Van deze laatste vissoort is een exemplaar met een lengte 
van 104 cm gevangen. Op basis van aantallen bestaat de vangst grotendeels uit brasem (52%) en 
blankvoorn (39%). Dit zijn veelal vissen met een lengte kleiner dan 25 cm. 
 

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

Eurytoop Aal/Paling               0,79       -         -         -         -         0,79       
Blankvoorn               0,10       0,00       0,08       0,01       -         -         
Brasem                   0,36       0,01       0,01       0,23       0,11       -         
Giebel                   0,23       -         -         -         -         0,23       

Limnofiel Bittervoorn              0,00       -         0,00       -         -         -         
Zeelt                    0,39       -         -         -         -         0,39       

Exoot Blauwband 0,00       -         0,00       -         -         -         
Totaal 1,86       0,01       0,09       0,24       0,11       1,40       

    ecologische indeling voor snoek

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

Eurytoop Snoek 1,08       -         -         -         -         1,08       
Totaal 2,94       

0,00 = <0,005 kg/fuiknacht; - = niet aangetroffen

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

Eurytoop Aal/Paling               1,1         -         -         -         -         1,1         
Blankvoorn               7,5         1,3         5,9         0,4         -         -         
Brasem                   9,9         4,4         0,5         4,6         0,4         -         
Giebel                   0,1         -         -         -         -         0,1         

Limnofiel Bittervoorn              0,1         -         0,1         -         -         -         
Zeelt                    0,3         -         -         -         -         0,3         

Exoot Blauwband 0,1         -         0,1         -         -         -         
Totaal 19,1       5,6         6,6         5,0         0,4         1,5         

    ecologische indeling voor snoek

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

Eurytoop Snoek 0,1         -         -         -         -         0,1         
Totaal 19,2       

0,0 = <0,05 stuks/fuiknacht; - = niet aangetroffen
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3.5 Lengtesamenstelling 

De lengtefrequentieverdelingen van de aangetroffen soorten zijn grafisch weergegeven in bijlage 4. 
 
De blankvoorns die in de Schoendalebocht gevangen zijn vallen grotendeels binnen de lengteklasse 
van 5 tot en met 15 cm. Deze lengteklasse bestaat uit meerdere jaarklassen. De maximale lengte van 
de aangetroffen blankvoorns is beperkt tot 22 cm. 
In de vangsten van brasem zijn meerdere lengteklassen waarneembaar. De eerste lengteklasse reikt 
van 7 tot 9 cm. Waarschijnlijk zijn dit éénzomerige exemplaren. De daarop volgende lengteklasse 
bestaat uit vissen met een lengte van 15 tot 20 cm. Het is niet duidelijk of dit twee of driezomerige 
vissen zijn. Normaal bereikt brasem in de derde zomer een lengte van 20 cm (ref. 4). Naast deze 
brasems zijn er brasems gevangen met een lengte van circa 30 cm en grotere exemplaren met 
lengtes van circa 60 cm. 
Het snoekbestand bestaat grotendeels uit vissen met een lengte van 30 tot 50 cm en enkele 
exemplaren van circa 60 cm. De kleinste exemplaren kunnen snoekjes van dit jaar zijn. De grootste 
snoek die gevangen is heeft een lengte van 104 cm. 
Van de soorten karper en zeelt zijn enkel grote exemplaren gevangen. De karpers variëren in lengte 
van circa 65 tot 75 cm, de zeelten vallen binnen de lengterange van 40 tot 50 cm. In de 
lengtesamenstelling van paling valt op dat het merendeel van de aangetroffen vissen groter is dan 60 
cm. De grootste paling heeft zelfs een lengte van bijna 90 cm. 
Van de overige vissoorten zijn veelal slechts enkele exemplaren en/of lengteklassen aangetroffen. 
 

3.6 Conditie van de meest voorkomende vissoorten 

De conditiediagrammen van de meest voorkomende soorten zijn grafisch weergegeven in bijlage 5. 
 
Over het algemeen verkeren de meeste soorten in de Schoendalebocht in een normale conditie. Bij 
blankvoorn is deze conditie vrij constant over de verschillende lengteklassen. Bij brasem is een 
toename te zien in de conditiefactor bij de grotere lengteklassen. De grootste brasems verkeren in een 
goede conditie, passend bij de grote afmetingen die deze vissen bereikt hebben. De conditie van de 
snoeken is normaal, maar gaat eerder richting slecht dan goed. Voor enkele snoeken is dit 
daadwerkelijk het geval. 
 

3.7 Predator-prooi verhouding 

De belangrijkste roofvis in de Schoendalebocht is de snoek, gevolgd door baars. Op basis van de 
biomassa van deze soorten (> 15 cm) en het totale prooivisbestand (≤ 15 cm) is de predator-prooi 
verhouding berekend op 1:1,4. Op basis van deze verhouding is er sprake van een evenwicht, waarbij 
de dichtheid aan planktivore vis gereguleerd wordt door het prooivisbestand. 
 
 

 
 

Figuur 3.3. Brasem,  aangetroffen in de Schoendalebocht. 
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4 RESULTATEN OUDE LEIEARM TE ST-BAAFSVIJVE 

4.1 Algemene opmerkingen 

De bemonstering van de visstand in de Oude Leiearm te St-Baafsvijve is uitgevoerd op 12 tot en met 
14 november 2012. De bemonstering is voorspoedig verlopen. 
 

     
 
Figuur 4.1. Oude Leiearm te St-Baafsvijve 
 

4.2 Soortensamenstelling  

In de Oude Leiearm te St-Baafsvijve zijn 12 vissoorten gevangen, exclusief hybride (een kruising 
tussen twee karperachtigen). Van deze soorten zijn er zeven eurytoop (baars, brasem, blankvoorn, 
giebel, paling, snoekbaars en snoek). De soorten bittervoorn, rietvoorn, vetje en zeelt behoren tot de 
limnofielen, terwijl de blauwband tot de exoten gerekend wordt. 
 

4.3 Omvang van het visbestand 

In tabel 4.1 en tabel 4.2 is de geschatte omvang van het totale visbestand in de Oude Leiearm te St-
Baafsvijve gegeven in kilogram en aantal per hectare. 
 
Tabel 4.1. Raming van het visbestand in de Oude Leiearm te St-Baafsvijve  (kg/ha) in 2012. 

 
 

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

Eurytoop Aal/Paling               14,8       -         -         -         0,5         14,3       
Baars                    24,9       4,5         18,3       2,1         -         -         
Blankvoorn               437,7     29,7       401,4     6,6         -         -         
Brasem                   16,6       14,3       0,0         2,3         -         -         
Giebel                   1,1         -         -         1,1         -         -         
Hybride 0,3         -         0,1         0,2         -         -         
Snoekbaars               1,2         -         -         1,1         0,1         -         

Limnofiel Bittervoorn              15,4       2,8         12,6       -         -         -         
Rietvoorn/Ruisvoorn      1,1         0,8         -         0,3         -         -         
Vetje                    0,0         -         0,0         -         -         -         
Zeelt                    33,2       -         -         -         11,1       22,1       

Exoot Blauwband 1,2         -         1,2         -         -         -         
Subtotaal 547,5     52,1       433,6     13,7       11,7       36,4       

    ecologische indeling voor snoek

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

Eurytoop Snoek 62,4       -         13,1       -         12,1       37,1       
Totaal 609,9     

0,0 = <0,05 kg/ha; - = niet aangetroffen
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Tabel 4.2. Raming van het visbestand in de Oude Leiearm te St-Baafsvijve  (N/ha) in 2012. 

 
 
Het visbestand in de Oude Leiearm te St-Baafsvijve is geschat op 609,9 kg/ha en 65.866 stuks/ha. De 
biomassa van dit omvangrijke bestand wordt gedomineerd door blankvoorn (72%). Deze vissen zijn 
vooral tussen het riet in de oeverzone aangetroffen, alwaar ze zich reeds geclusterd bevonden 
(winterconcentratie). De overige vissoorten hebben een beperkt aandeel in de totale visbiomassa. Van 
deze soorten hebben snoek en zeelt het grootste aandeel, respectievelijk 10% en 5%. 
Op basis van aantallen wordt het visbestand wederom gedomineerd door blankvoorn (64%). Dit zijn 
vooral vissen met een lengte tot 15 cm. Andere veel voorkomende vissoorten zijn bittervoorn (25%) en 
in mindere mate brasem (6%) en baars (3%). Ook voor deze vissoorten geldt dat de meeste 
exemplaren binnen de lengteklasse tot 15 cm vallen. 
 
 
 

 

 
 

Figuur 4.2. Zeelt, één van de plantminnende soorten in de Oude Leiearm. 
 
 

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

Eurytoop Aal/Paling               46          -         -         -         7            39          
Baars                    1.870     938        900        33          -         -         
Blankvoorn               42.290    15.919    26.253    117        -         -         
Brasem                   3.992     3.954     2            36          -         -         
Giebel                   7            -         -         7            -         -         
Hybride 6            -         5            2            -         -         
Snoekbaars               28          -         -         27          1            -         

Limnofiel Bittervoorn              16.661    8.148     8.513     -         -         -         
Rietvoorn/Ruisvoorn      561        554        -         7            -         -         
Vetje                    7            -         7            -         -         -         
Zeelt                    26          -         -         -         13          13          

Exoot Blauwband 270        -         270        -         -         -         
Subtotaal 65.764    29.513    35.950    229        21          52          

    ecologische indeling voor snoek

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

Eurytoop Snoek 102        -         66          -         15          20          
Totaal 65.866    

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

In tabel 4.3 en tabel 4.4 zijn de fuikvangsten van de Oude Leiearm te St-Baafsvijve weergegeven in 
biomassa en aantallen per fuiknacht. 
 
Tabel 4.3. Fuikvangsten in de Oude Leiearm te St-Baafsvijve  (kg per fuiknacht) in 2012. 

 
 
Tabel 4.4. Fuikvangsten in de Oude Leiearm te St-Baafsvijve  (N per fuiknacht) in 2012. 

 
 
De fuikvangsten hebben een omvang van 2,29 kg/fuiknacht en bijna 47 stuks/fuiknacht. Op basis van 
biomassa bestaat de vangst grotendeels uit zeelt (52%), paling (17%), blankvoorn (15%) en snoek 
(15%). Van de eerste twee soorten zijn dit alleen exemplaren uit de lengteklasse groter dan 40 cm. 
Op basis van aantallen worden de vangsten gedomineerd door blankvoorn (86%). Dit zijn vooral 
vissen met een lengte kleiner dan 15 cm. 
 

4.5 Lengtesamenstelling 

De lengtefrequentieverdelingen van de aangetroffen soorten zijn grafisch weergegeven in bijlage 4. 
 
De blankvoorns in de Oude Leiearm variëren in lengte van 5 tot en met 22 cm. In de grafiek zijn twee 
pieken te onderscheiden. De eerste piek bestaat uit éénzomerige vissen, die tijdens de eerste zomer 
een lengte tot circa 7 cm bereikt hebben. De tweede piek bestaat uit vissen met een lengte van 10 tot 
13 cm. Waarschijnlijk zijn dit voornamelijk tweezomerige vissen, al kan er enige overlap zijn met 
oudere exemplaren. Zoals reeds vermeld weten de blankvoorns in dit water een lengte van in ieder 
geval 22 cm te bereiken. 

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

Eurytoop Aal/Paling               0,38       -         -         -         -         0,38       
Baars                    0,00       0,00       0,00       -         -         -         
Blankvoorn               0,34       0,05       0,25       0,03       -         -         
Brasem                   0,01       0,00       0,00       0,01       -         -         
Hybride 0,03       -         0,00       0,03       -         -         
Snoekbaars               0,00       -         -         0,00       -         -         

Limnofiel Bittervoorn              0,01       0,00       0,01       -         -         -         
Zeelt                    1,19       -         -         -         -         1,19       
Totaal 1,95       0,05       0,26       0,06       -         1,56       

    ecologische indeling voor snoek

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

Eurytoop Snoek 0,34       -         -         -         -         0,34       
Totaal 2,29       

0,00 = <0,005 kg/fuiknacht; - = niet aangetroffen

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

Eurytoop Aal/Paling               0,4         -         -         -         -         0,4         
Baars                    0,6         0,4         0,3         -         -         -         
Blankvoorn               40,4       22,5       17,5       0,4         -         -         
Brasem                   1,0         0,9         0,0         0,1         -         -         
Hybride 0,3         -         0,1         0,1         -         -         
Snoekbaars               0,1         -         -         0,1         -         -         

Limnofiel Bittervoorn              3,1         0,0         3,1         -         -         -         
Zeelt                    0,8         -         -         -         -         0,8         
Totaal 46,6       23,8       21,0       0,8         -         1,1         

    ecologische indeling voor snoek

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

Eurytoop Snoek 0,1         -         -         -         -         0,1         
Totaal 46,8       

0,0 = <0,05 stuks/fuiknacht; - = niet aangetroffen
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De lengteopbouw van het baarsbestand komt in grote lijnen overeen met die van blankvoorn. De 
éénzomerige baarsjes hebben lengtes tot circa 9 cm bereikt. Vervolgens vallen relatief veel baarzen in 
de lengteklasse van 10 tot 15 cm. De grootste aangetroffen baars heeft een lengte van 20 cm.  
In de lengtesamenstelling van brasem valt op dat slechts een beperkt aantal lengteklassen zijn 
aangetroffen. De meeste brasems hebben een lengte kleiner dan 10 cm (éénzomerige exemplaren) 
en daarnaast komen brasems voor met een lengte van 15 tot en met 21 cm. Grotere brasems zijn niet 
gevangen. 
De klein blijvende vissoort bittervoorn (maximale lengte circa 10 cm)  is over een brede lengterange 
aangetroffen, namelijk 3 tot en met 8 cm. Deze brede lengterange duidt op de aanwezigheid van 
meerdere jaarklassen, een constante rekrutering en goede doorgroeimogelijkheden voor de soort. 
Het snoekbestand wordt gekenmerkt door de aanwezigheid van exemplaren van ongeveer 30 tot 35 
cm (vermoedelijk éénzomerige vissen) en snoeken met een lengte van 50 tot circa 80 cm. Binnen 
deze lengteranges zijn relatief veel exemplaren gevangen. Van de andere roofvis, de snoekbaars, zijn 
bijna alleen kleine exemplaren gevangen met een lengte tot 20 cm. Het is goed mogelijk dat dit 
éénzomerige exemplaren zijn. 
Van de plantminnende zeelten zijn alleen grote exemplaren gevangen. De meeste zeelten vallen 
binnen de lengteklasse van 40 tot 50 cm. 
Van de overige vissoorten zijn veelal slechts enkele exemplaren en/of lengteklassen aangetroffen. 
 

4.6 Conditie van de meest voorkomende vissoorten 

De conditiediagrammen van de meest voorkomende soorten zijn grafisch weergegeven in bijlage 5. 
 
De conditie van de meest voorkomende vissoorten in de Oude Leiearm is over het algemeen als 
normaal te classificeren. Bij bittervoorn valt op dat de conditiescore zeer goed is. Waarschijnlijk wordt 
dit veroorzaakt door een lagere nauwkeurigheid bij de conditiebepaling van deze kleine visjes (in het 
veld is de conditie van deze visjes praktisch niet te bepalen). Op basis van de maximale lengte (8 cm) 
is het overigens wel aannemelijk dat deze visjes in een goede conditie verkeren. 
 

4.7 Predator-prooi verhouding 

De belangrijkste roofvis in de Oude Leiearm te St-Baafsvijve 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 1:7,4. Op basis van deze verhouding is het niet 
waarschijnlijk dat het roofvisbestand een rol van betekenis speelt bij de regulatie van de dichtheid aan 
planktivore vis. 
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5 RESULTATEN WAGGELWATER 

5.1 Algemene opmerkingen 

De bemonstering van het Waggelwater is uitgevoerd in de periode van 14 tot en met 16 november 
2012. De bemonstering is met alle vangtuigen voorspoedig verlopen. In figuur 5.1 wordt een impressie 
gegeven van het Waggelwater. 
 

      
Figuur 5.1. Het Waggelwater 
 

5.2 Soortensamenstelling  

In het Waggelwater zijn tijdens de bemonstering in totaal 12 vissoorten gevangen, exclusief hybriden. 
Van deze vissoorten behoort het merendeel tot het eurytope stromingsgilde. Dit zijn de soorten baars, 
brasem, blankvoorn, karper, Europese meerval, paling, pos en snoek. De overige soorten behoren tot 
het limnofiele gilde. Dit zijn de soorten bittervoorn, rietvoorn, vetje en zeelt. 
 

5.3 Omvang van het visbestand 

In tabel 5.1 en tabel 5.2 is de geschatte omvang van het totale visbestand in het Waggelwater 
gegeven in kilogram en aantal per hectare. 
 
Tabel 5.1. Raming van het visbestand in het Waggelwater (kg/ha) in 2012. 

 

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

Eurytoop Aal/Paling               20,2       -         -         -         0,9         19,3       
Baars                    19,4       13,7       5,1         0,5         -         -         
Blankvoorn               170,5     3,2         33,2       134,2     -         -         
Brasem                   5,4         2,8         -         2,6         -         -         
Hybride 0,3         -         -         0,3         -         -         
Karper                   16,1       0,0         -         -         -         16,1       
Meerval 14,3       -         -         -         -         14,3       
Pos                      0,2         0,1         0,1         -         -         -         

Limnofiel Bittervoorn              0,2         0,0         0,2         -         -         -         
Rietvoorn/Ruisvoorn      5,7         2,4         2,2         1,0         -         -         
Vetje                    2,6         -         2,6         -         -         -         
Zeelt                    75,6       -         0,4         4,2         4,9         66,1       
Subtotaal 330,5     22,2       43,8       142,8     5,8         115,8     

    ecologische indeling voor snoek

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

Eurytoop Snoek 38,9       -         7,0         2,5         13,4       16,0       
Totaal 369,4     

0,0 = <0,05 kg/ha; - = niet aangetroffen
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Tabel 5.2. Raming van het visbestand in het Waggelwater (N/ha) in 2012. 

 
 
De visstand in het Waggelwater is geschat op 369,4 kg/ha en 15.227 stuks/ha. De aanwezige 
visbiomassa bestaat voor een groot deel uit blankvoorn (46%). Vooral meerzomerige exemplaren met 
een lengte 20 cm hebben een groot aandeel in deze biomassa. Andere vissoorten met een relatief 
groot aandeel in de totale biomassa zijn zeelt (20%) en snoek (11%). De soorten paling, baars, karper 
en meerval hebben een aandeel van 3 tot 5% in de totale visbiomassa. 
Op basis van aantallen vormen de soorten blankvoorn (31%), rietvoorn (21%), baars (20%), vetje 
(17%) en brasem (8%) het grootste deel van het visbestand. Bij blankvoorn valt op dat relatief veel 
meerzomerige exemplaren voorkomen. Het baars- en rietvoornbestand bestaat voornamelijk uit 
éénzomerige vissen. 
 
 
 

 

 
 

Figuur 5.2. Baars, één van de algemeen voorkomende vissoorten in het Waggelwater. 

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

Eurytoop Aal/Paling               86          -         -         -         9            77          
Baars                    2.994     2.806     180        9            -         -         
Blankvoorn               4.656     1.147     1.176     2.333     -         -         
Brasem                   1.277     1.242     -         35          -         -         
Hybride 2            -         -         2            -         -         
Karper                   4            2            -         -         -         2            
Meerval 2            -         -         -         -         2            
Pos                      20          13          7            -         -         -         

Limnofiel Bittervoorn              233        104        129        -         -         -         
Rietvoorn/Ruisvoorn      3.194     3.110     67          17          -         -         
Vetje                    2.600     -         2.600     -         -         -         
Zeelt                    84          -         17          17          9            41          
Subtotaal 15.152    8.424     4.176     2.413     18          122        

    ecologische indeling voor snoek

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

Eurytoop Snoek 75          -         43          6            16          10          
Totaal 15.227    

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

In tabel 5.3 en tabel 5.4 zijn de fuikvangsten van het Waggelwater gegeven in biomassa en aantallen 
per fuiknacht. 
 
Tabel 5.3. Fuikvangsten van het Waggelwater (kg per fuiknacht) in 2012. 

 
 
Tabel 5.4. Fuikvangsten van het Waggelwater (N per fuiknacht) in 2012. 

 
 
De fuikvangsten hebben een omvang van bijna één kilogram per fuiknacht en circa 27 stuks/fuiknacht. 
De biomassa bestaat grotendeels uit paling (47%), zeelt (24%) en baars (16%). Op basis van 
aantallen wordt de vangst gedomineerd door baars (67%). Dit zijn voornamelijk éénzomerige 
exemplaren. Andere soorten met een relatief groot aandeel in de vangst zijn rietvoorn en pos (beide 
10%). 
 

5.5 Lengtesamenstelling 

De lengtefrequentieverdelingen van de aangetroffen soorten zijn grafisch weergegeven in bijlage 4. 
 
De blankvoorn, de meest voorkomende soort, is aangetroffen in een lengterange van 6 tot en met 24 
cm. De meeste vissen vallen in de lengteklasse van 13 tot 20 cm. Dit zijn meerzomerige exemplaren. 
Éénzomerige vissen zijn eveneens aangetroffen en hebben een lengte tot circa 8 cm. 
De lengtesamenstelling van de soorten baars en rietvoorn verschilt met die van blankvoorn. Bij deze 
soorten is een omvangrijk bestand van éénzomerige vissen zichtbaar. De baarsjes zijn gedurende de 
zomer goed gegroeid en hebben een lengte tot circa 9 cm bereikt. De rietvoorns hebben lengtes tot 5 
cm. De overige baarzen en rietvoorns hebben lengtes tot 18 cm. 
Het brasembestand bestaat grotendeels uit vissen met een lengte kleiner dan 10 cm. Slechts enkele 
exemplaren zijn groter en hebben een lengte van ongeveer 20 cm. Grotere brasems zijn niet 
aangetroffen. 
De zeelten die zijn gevangen variëren in lengte van 5 tot bijna 50 cm. De grootste exemplaren hebben 
veelal een lengte van 40 tot 50 cm. 
Bij de roofvis snoek is te zien dat relatief veel exemplaren een lengte hebben van ongeveer 30 cm. 
Vermoedelijk zijn dit éénzomerige snoeken. De grotere snoeken vallen binnen de lengteklassen van 
40 tot 65 cm. De grootste roofvis die in het Waggelwater is gevangen is een exemplaar van de 
Europese meerval. Deze vis heeft een lengte van 112 cm. 

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

Eurytoop Aal/Paling               0,46       -         -         0,00       0,01       0,45       
Baars                    0,16       0,09       0,04       0,04       -         -         
Blankvoorn               0,00       0,00       0,00       -         -         -         
Brasem                   0,00       0,00       -         -         -         -         
Pos                      0,04       0,00       0,03       -         -         -         

Limnofiel Rietvoorn/Ruisvoorn      0,08       -         0,06       0,00       -         -         
Zeelt                    0,24       -         0,00       -         0,24       -         
Totaal 0,98       0,09       0,13       0,04       0,25       0,45       

0,00 = <0,005 kg/fuiknacht; - = niet aangetroffen

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

Eurytoop Aal/Paling               1,5         -         -         0,1         0,3         1,1         
Baars                    18,1       16,1       1,4         0,6         -         -         
Blankvoorn               0,9         0,6         0,3         -         -         -         
Brasem                   0,6         0,6         -         -         -         -         
Pos                      2,6         1,0         1,6         -         -         -         

Limnofiel Rietvoorn/Ruisvoorn      2,8         -         2,6         0,1         -         -         
Zeelt                    0,8         -         0,5         -         0,3         -         
Totaal 27,2       18,4       6,4         0,9         0,5         1,1         

0,0 = <0,05 stuks/fuiknacht; - = niet aangetroffen
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De palingen die zijn gevangen, variëren in lengte van ongeveer 20 tot 80 cm. De meeste palingen 
vallen in de lengteklasse tussen de 40 en 60 cm. 
Van de overige vissoorten zijn veelal slechts enkele exemplaren en/of lengteklassen aangetroffen. 
 

5.6 Conditie van de meest voorkomende vissoorten 

De conditiediagrammen van de meest voorkomende soorten zijn grafisch weergegeven in bijlage 5. 
 
De soorten baars, blankvoorn, snoek en ruisvoorn hebben een conditie die als normaal beschouwd 
kan worden. Dit geldt over het algemeen voor alle voorkomende lengteklassen. De conditie van pos is 
duidelijk lager en kan als slecht geclassificeerd worden. Ook de conditie van de aangetroffen palingen 
was niet optimaal en lag op de grens van normaal tot slecht. 
 

5.7 Predator-prooi verhouding 

De belangrijkste roofvis in het Waggelwater is de snoek. Daarnaast is eveneens de Europese meerval 
aanwezig, al betreft het waarschijnlijk slechts één exemplaar. Op basis van de biomassa van deze 
soorten (> 15 cm) en het totale prooivisbestand (≤ 15 cm) is de predator-prooi verhouding berekend 
op 1:1,2. Waarschijnlijk is er sprake van regulatie van de dichtheid aan planktivore vis door het 
aanwezige roofvisbestand, waarbij er sprake is van een evenwicht. Indien de Europese meerval niet 
meegenomen wordt in de verhouding roofvis-prooivis, dan is de verhouding 1:1,7. In dit geval is er 
nog steeds sprake van een evenwicht. 
 
 
 
 

 
 

Figuur 5.3. Europese Meerval. 
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6 DISCUSSIE 

6.1 Uitvoering bemonstering 

In principe voldoet de uitgevoerde bemonsteringsinspanning ruimschoots aan de inspanning zoals 
deze is weergegeven in het ‘Handboek Hydrobiologie’ (ref. 1). Omdat er tijdens de bemonstering 
reeds winterclustering van vis is waargenomen, zou de bemonsteringsinspanning idealiter hoger zijn 
dan zoals weergegeven in het handboek. Voor alle wateren ligt de inspanning enigszins hoger dan de 
voorgeschreven inspanning. Voor kleine vis geldt dat deze vooral in de oeverzone clusteren, 
bijvoorbeeld in de aanwezige rietoevers. Om geen overschatting van het visbestand te krijgen is 
getracht de trajecten evenredig te verdelen over het voorkomend habitat. Gezien de relatief hoge 
bemonsteringsinspanning en het voorspoedig verlopen van de bemonstering mag aangenomen 
worden dat een representatief beeld van de visstand verkregen is. 
 

6.2 Schoendalebocht 

6.2.1 Soortensamenstelling 

Met in totaal 13 aangetroffen vissoorten is de soortenrijkdom in de Schoendalebocht niet bijzonder 
hoog, maar past deze bij de beperkte dimensies van het water. De soortenrijkdom is vergelijkbaar met 
de soortenrijkdom zoals die in de overige Leiemeanders of Scheldemeanders wordt aangetroffen. 
Over het algemeen zijn de aangetroffen soorten kenmerkend voor stilstaande en enigszins begroeide 
wateren. Dit zijn algemene soorten als baars, brasem en blankvoorn, maar ook meer plantminnende 
soorten als rietvoorn, zeelt en (juveniele) snoek. Andere kenmerkende soorten zijn het vetje en de 
bittervoorn. De bittervoorn is voor haar voortplanting afhankelijk van de aanwezigheid van 
zoetwatermossels. De bittervoorn geniet Europese bescherming, daar deze soort is opgenomen in 
bijlage II van de EU-habitatrichtlijn. Het vetje is een kleine vissoort die plaatselijk massaal kan 
voorkomen (ref. 4). Opmerkelijk is de aanwezigheid van de stroomminnende soort riviergrondel. De 
riviergrondel stelt relatief lage eisen aan het habitat, maar geeft de voorkeur aan heldere, stromende 
en zuurstofrijke wateren met een stevige zandige bodem (ref. 4). De blauwband is een exoot die reeds 
sinds 1992 in de Belgische wateren wordt aangetroffen (ref. 5). De combinatie van het 
aanpassingsvermogen, tolerantie voor extreme omstandigheden en het (soms) dragen van een 
dodelijke parasiet maken de blauwband tot een reëel gevaar voor met name de inheemse soorten van 
stilstaande wateren (ref. 15). 

6.2.2 Omvang visbestand 

Met 450,2 kg/ha en 12.775 is er sprake van een redelijk omvangrijk visbestand in de 
Schoendalebocht. De omvang van het visbestand is aanzienlijk kleiner dan de Leiemeanders te 
Machelen, Gottem en Grammene (ref. 16) en ligt iets beneden de omvang van de visstand in de 
Leiearm te St-Baafsvijve. De aanwezige visbiomassa bestaat voor een groot deel uit (benthivore) 
karpers, brasems, zeelt en giebels. Daarnaast vormt de roofvis snoek een aanzienlijk deel van het 
visbestand. Op basis van aantallen zijn blankvoorns in de lengteklasse tot 15 cm dominant aanwezig. 
Ook het klein blijvende vetje is relatief vaak aangetroffen. 
 
De karpers in de Schoendalebocht hebben veelal een lengte van circa 70 cm met een bijbehorend 
gewicht van circa 6 tot 7 kg. Waarschijnlijk kunnen deze vissen doorgroeien tot lengtes van circa 80 of 
zelfs 90 cm, zoals vaker wordt waargenomen op dergelijke wateren. Voorwaarde hiervoor is dat het 
bestand niet te hoog is, waardoor er voldoende voedsel aanwezig is in de vorm van bodem 
organismen. De brasems in de Schoendalebocht blijken door te groeien tot lengtes van meer dan 60 
cm. Dit doet vermoeden dat er voldoende voedsel aanwezig is en wordt vaak waargenomen wanneer 
het brasembestand enigszins beperkt van omvang is. Deze brasems verkeren dan ook in een goede 
conditie. In de lengteklasse van 30 tot 50 cm zijn geen brasems aangetroffen. De afwezigheid van 
deze lengteklasse is niet eenduidig te verklaren, aangezien wel exemplaren van circa 30 cm worden 
aangetroffen. De afwezigheid van deze vissen kan wel een verklaring zijn voor de aanzienlijke lengtes 
die de overgebleven brasems weten te bereiken. 
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De belangrijkste roofvis in de Schoendalebocht is de snoek. Hoewel de meeste exemplaren een 
lengte tot maximaal 60 cm hebben, wist één exemplaar een lengte van 104 cm te bereiken. Op basis 
van de lengtefrequentieverdeling van deze vissoort is op te maken dat de snoeken zich waarschijnlijk 
voortplanten in de Schoendalebocht, al is het bestand aan kleine snoek enigszins beperkt. Een 
hogere bedekking met submerse vegetatie zou mogelijk kunnen zorgen voor een groter aandeel jonge 
snoek. De kleine snoekjes vinden dan meer beschutting tegen predatie door grotere soortgenoten. 
Een snoekbestand zoals dat te Schoendale is aangetroffen zorgt er in de praktijk overigens voor dat 
de rekrutering van een soort als karper nihil tot afwezig is. Juveniele karper is zeer gevoelig voor 
predatie door snoek. 
 
De meest frequent voorkomende vissoort in de Schoendalebocht is de blankvoorn. Tijdens de 
bemonsteringen zijn deze vissen vooral in de oeverzone aangetroffen en dan vooral in de aangelegde 
paaizone. De rietkragen vormen hierbij een belangrijk habitat ter overwintering van de aangetroffen 
lengteklassen. De groei van de blankvoorns is beperkt tot lengtes van circa 20 à 25 cm. Vaak 
bereiken blankvoorns in dergelijke type wateren een maximale lengte van circa 30 cm. In grote 
wateren, waar blankvoorns zich kunnen voeden met slakken en (driekhoeks)mosselen, kunnen deze 
vissen uitgroeien tot exemplaren met lengtes van wel 45 cm. De blankvoorn weet zich, net als de 
brasem en rietvoorn met zekerheid voort te planten in de oude meander. 
 
Het vetje is een vissoort die, vanwege de beperkte afmetingen, vaak slechts een klein aandeel in de 
biomassa heeft. De vissoort kan, zoals eerder vermeld, soms in grote aantallen voorkomen. De soort 
wordt vooral aangetroffen in stilstaande wateren (ref. 4). Zowel in de Schoendalebocht, de Leiearm te 
St-Baafsvijve en het Waggelwater is deze vissoort aangetroffen. 
 
 
 

 
 

Figuur 6.1. Vetje. 
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6.2.3 Viswatertypering 

In tabel 6.1 is de viswatertypering van de Schoendalebocht weergegeven. Op basis van de 
aangetroffen soorten en de relatief hoge biomassa van de soorten karper, blankvoorn en brasem kan 
de visgemeenschap getypeerd worden als een snoek-blankvoorn visgemeenschap (rood omkaderd in 
tabel 6.1) (ref. 6). 
 
Tabel 6.1. Viswatertypering Schoendalebocht (lichtblauw zijn aanwezige soorten en 

heersende omstandigheden, donkerblauw zijn dominante vissoorten (biomassa)). 

 
 
Kenmerkend voor wateren waarin de snoek-blankvoorn visgemeenschap  wordt aangetroffen is de 
aanwezigheid van emerse vegetatie, drijfbladplanten en in mindere mate onderwatervegetatie (ref. 6). 
Doordat niet alle voedingstoffen door de planten worden benut zijn deze deels beschikbaar voor de 
groei van plantaardig plankton, leidend tot een hogere productie van zoöplankton (ref. 6). Naast de 
aanwezigheid van een begroeide oeverzone, is ook de aanwezigheid van open water kenmerkend. In 
de oeverzone worden plantminnende soorten als rietvoorn en zeelt aangetroffen. In het open water 
komen kenmerkende soorten als brasem en karper voor. Hoewel het visbestand in de 
Schoendalebocht te typeren is als een snoek-blankvoorn visgemeenschap, zijn er ook 
overeenkomsten met het blankvoorn-brasem viswatertype (waaronder een relatief hoge biomassa van 
brasem). Een hogere bedekking van vegetatie (bijvoorbeeld submers) zou het visbestand meer in de 
richting van een snoek-blankvoorn visgemeenschap sturen. De omvang van het visbestand in de 
Schoendalebocht komt overeen met de draagkracht van dit viswatertype. 
 
  

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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6.2.4 Predatie, onttrekkingen en herbepotingen 

Op basis van het aangetroffen snoekbestand en het bestand van prooivissen (< 15 cm), mag 
aangenomen worden dat er sprake is van een evenwicht tussen predator en prooi. Het snoekbestand 
heeft hiermee een enigszins regulerend effect op het prooivisbestand. In hoeverre predatie door 
aalscholvers een rol speelt is niet bekend. Het is bekend dat het water bezocht wordt door 
aalscholvers (med. PVC), al is hier geen detailinformatie over beschikbaar. Onttrekking door 
hengelaars is waarschijnlijk gering, gezien de beperkt hengeldruk (med. PVC). De afgelopen jaren zijn 
er enkel herbepotingen van zesweekse snoekjes uitgevoerd (2004 tot en met 2011, met uitzondering 
van 2006 en 2008). Er is sprake van een vrij omvangrijk snoekbestand in de Schoendalebocht. 
Juveniele snoekjes zijn beperkt aanwezig, mogelijk zijn deze vatbaar voor predatie door soortgenoten. 
In een verder verleden zijn eveneens blankvoorns, rietvoorns, zeelten en palingen uitgezet in de 
meander (2003, 2006 en/of 2007). Dat paling niet meer wordt uitgezet is terug te vinden in de 
lengtefrequentieverdeling van deze vissoort. De meeste palingen vallen in de lengteklasse van 70 tot 
80 cm (laatste herbepotingen van paling dateren uit 2006).Verwijzend naar het Palingbeheerplan 
(2010) wordt er geen paling meer bepoot op wateren van waaruit migratie richting zee niet mogelijk is. 
 
 
 

 
 

Figuur 6.2. Juveniele snoek, een plantminnende vis. 
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6.3 Oude Leiearm te St-Baafsvijve 

6.3.1 Soortensamenstelling 

Met een totaal aantal van 12 aangetroffen soorten is het visbestand in de Oude Leiearm te St-
Baafsvijve niet bijzonder soortenrijk, maar past de soortenrijkdom bij de beperkte dimensies van het 
water. In vergelijkbare meanders ligt de soortenrijkdom veelal tussen de tien tot 15 soorten. De 
aangetroffen soorten passen over het algemeen bij het watertype. Dit  zijn enerzijds eurytope en 
anderzijds limnofiele soorten. Soorten als baars, blankvoorn en brasem zijn algemeen voorkomende 
soorten. Typische plantminnende soorten die zijn aangetroffen zijn de rietvoorn en de zeelt. Voor 
snoek geldt dat de kleine exemplaren eveneens plantminnend zijn. Grotere snoeken worden vaker in 
het open water aangetroffen. Net als in de Schoendalebocht zijn ook in de Leiearm te St-Baafsvijve de 
soorten bittervoorn en vetje aangetroffen, wat eveneens het geval is met de exoot blauwband. De 
aanwezigheid van bittervoorn duidt eveneens op de aanwezigheid van zoetwatermossels, welke 
noodzakelijk zijn voor de voortplanting van deze soort. Opmerkelijk is de aanwezigheid van 
snoekbaars. Over het algemeen geldt dat snoek de belangrijkste predator is in heldere en plantenrijke 
wateren. Naarmate een water troebeler wordt verschuift dit naar de snoekbaars. Gezien het beperkte 
doorzicht in de Leiearm te St-Baafsvijve is de aanwezigheid van snoekbaars wel te verklaren.  

6.3.2 Omvang visbestand 

Met 609,9 kg/ha en meer dan 65.000 stuks/ha is zowel in biomassa, maar vooral op basis van 
aantallen sprake van een zeer omvangrijk visbestand. Zowel op basis van biomassa als op basis van 
aantallen wordt dit bestand gedomineerd door blankvoorns. Vissen groter dan 25 cm hebben slechts 
een klein aandeel in het visbestand. De fuikvangsten vertonen eenzelfde beeld als de 
bestandschatting, die gebaseerd is op de actieve vangstmethodes. 
 
Zoals vermeld bestaat het aangetroffen visbestand voornamelijk uit blankvoorn. Het is waarschijnlijk 
dat dit bestand enigszins overschat is door het aantreffen van een grote winterconcentratie in de 
oeverzone (ruim 60 kg vis op een traject van slechts 100 meter, EL1). Het relatief grote aandeel 
oeverzone ten opzichte van open water in dit type “lijnvormige” wateren heeft eveneens invloed op het 
grote visbestand dat is aangetroffen. De vegetatierijke oeverzones vormen een geschikt habitat voor 
een groot aantal vissoorten en/of leeftijdsklassen. Het blankvoornbestand bestaat voornamelijk uit 
exemplaren met een lengte tot 15 cm. De conditie van de aangetroffen exemplaren is over het 
algemeen normaal te noemen. De aanwezigheid van éénzomerige exemplaren duidt op natuurlijke 
rekrutering (voortplanting), wat eveneens geldt voor de soorten bittervoorn, baars, brasem en 
rietvoorn en snoek. 
 
Het beperkte visbestand met een lengte groter dan 25 cm kan enerzijds betekenen dat deze niet zijn 
gevangen tijdens de bemonstering (als gevolg van clustering), maar kan anderzijds ook het resultaat 
zijn van een calamiteit in het verleden. Een voorbeeld van een dergelijke calamiteit zijn lage 
zuurstofconcentraties. Onder dergelijke omstandigheden weten zuurstoftolerante soorten als zeelt het 
best te overleven. Er zijn overigens geen gevallen van vissterfte bekend in deze Leiearm. Zoals 
eerder vermeld bereiken blankvoorns in wateren van dit type vaak niet een lengte van meer dan 25 
cm. Het beperkte visbestand met een lengte groter dan 25 cm heeft dan ook vooral betrekking op 
brasem. Het is niet bekend waarom brasems groter dan 25 cm niet zijn aangetroffen. 
 
Ondanks de aanwezigheid van snoekbaars, is de snoek de belangrijkste roofvis in de Oude Leiearm 
te St-Baafsvijve. Op basis van de opbouw van het visbestand lijkt er sprake te zijn van natuurlijke 
rekrutering bij snoek. Voor zowel de voortplanting als de opgroeimogelijkheden van de juveniele vis 
lijkt de oeverzone van groot belang. In het open water is vrijwel geen vegetatie aangetroffen. De veel 
voorkomende blankvoorn is waarschijnlijk de belangrijkste prooivis voor de snoeken in dit water. Bij 
snoekbaars lijkt er eveneens sprake van natuurlijke rekrutering.  
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6.3.3 Viswatertypering 

In tabel 6.2 is de viswatertypering van de Oude Leiearm te St-Baafsvijve gegeven. Kenmerkend aan 
het visbestand in de Oude Leiearm te St-Baafsvijve is het aanzienlijke visbestand en de dominantie 
van blankvoorn. Dergelijke omvangrijke visstanden kunnen zowel voorkomen in het snoek-
blankvoornviswatertype als in het blankvoorn-brasemviswatertype. Op basis van de 
soortensamenstelling en de overeenkomsten met het visbestand in de Schoendalebocht, kan het 
visbestand in de Oude Leiearm getypeerd worden als een snoek-blankvoorn visgemeenschap (rood 
omkaderd in tabel 6.2) (ref. 6). De omvang van het visbestand is groot in verhouding tot de 
draagkracht van dit viswatertype. Mogelijk is er gedurende de zomermaanden sprake van een hoge 
productie van zoöplankton waarvan de blankvoorns weten te profiteren. Kenmerkend voor wateren 
van het snoek-blankvoornviswatertype zijn enerzijds de begroeide oeverzones, maar anderzijds ook 
de aanwezigheid van open water. De bedekking met submerse vegetatie is tamelijk laag in de Oude 
Leiearm. Voor de drijvende vegetatie geldt overigens dat de bedekking tijdens de bemonstering 
beperkt was tot enkele procenten. In de zomermaanden is de bedekking met watergentiaan 
aanzienlijk hoger, wat in mindere mate ook voor waternavel geldt (med. ANB). 
 
Tabel 6.2. Viswatertypering Oude Leiearm te St-Baafsvijve  (lichtblauw zijn aanwezige soorten 

en heersende omstandigheden, donkerblauw zijn dominante vissoorten 
(biomassa)). 

 
 
  

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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6.3.4 Predatie, onttrekkingen en herbepotingen 

Zoals vermeld is de snoek de belangrijkste aanwezige roofvis in de Oude Leiearm. Op basis van de 
predator-prooi verhouding is er echter geen regulerend effect van de roofvissen op de planktivore vis 
te verwachten. De omvang van het planktivore visbestand is waarschijnlijk eerder voedsel gestuurd. 
Het is niet bekend of er sprake is van onttrekking van vis. Onttrekking door aalscholvers is 
waarschijnlijk beperkt. Het water wordt wel bezocht door aalscholvers, maar dit zijn veelal enkele 
exemplaren (med. PVC). Zoals vermeld zijn er vrij weinig vissen met een lengte groter dan 25 cm 
aangetroffen (in het bijzonder brasem). De reden hiervoor is niet bekend. 
 
De meest recente herbepotingen van vis dateren van maart 2012. Tijdens die herbepoting is 50 
kilogram blankvoorn uitgezet (exemplaren met een lengte van 6 tot 12 cm) (herbepotingsdatabank 
ANB). Op basis van de bestandschatting vormen deze herbepotingen slechts een klein deel van het 
visbestand, al is niet bekend in hoeverre het blankvoornbestand overschat is. Op basis van de 
lengtefrequentieverdeling van deze vissoort kan aangenomen worden dat er eveneens sprake is van 
natuurlijke rekrutering. Dit is ook bij brasem waargenomen. Snoeken zijn in 2012 niet uitgezet, in 2011 
en 2009 was dit wel het geval. De juveniele snoeken die in 2012 zijn aangetroffen zijn waarschijnlijk 
het resultaat van natuurlijke rekrutering. 
Andere soorten die in het verleden zijn uitgezet zijn zeelt, rietvoorn, paling en bittervoorn. Al deze 
soorten zijn tijdens de huidige bemonstering aangetroffen. Bij rietvoorn en bittervoorn is sprake van 
natuurlijke rekrutering. 
 
 
 
 

 
 

Figuur 6.3. Bittervoorn. 
 

6.4 Waggelwater 

6.4.1 Soortensamenstelling 

In het Waggelwater zijn in totaal 12 vissoorten aangetroffen tijdens het visstandonderzoek. De 
soortenrijkdom is hiermee niet bijzonder hoog, maar past bij de beperkte dimensies van het 
Waggelwater. De aangetroffen soorten zijn enerzijds algemeen voorkomende vissoorten als 
blankvoorn en baars, en anderzijds kenmerkende vissoorten als de rietvoorn, vetje en bittervoorn. Een 
opvallende vissoort in het Waggelwater is de Europese meerval. Dit is de grootste vissoort die in de 
Belgische wateren voorkomt. In Nederland worden exemplaren van meer dan twee meter gevangen. 
Ook in andere Belgische wateren is de soort aangetroffen, waarbij eveneens natuurlijke rekrutering is 
vastgesteld (ref. 17). Van deze vissoort is één exemplaar gevangen. Waarschijnlijk is deze vis in het 
verleden uitgezet in de vijver. 
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6.4.2 Omvang visbestand 

Met 369,4 kg/ha en meer dan 15.000 stuks/ha is er sprake van een vrij omvangrijk visbestand in het 
Waggelwater. De aanwezige visbiomassa bestaat grotendeels uit blankvoorn en in mindere mate uit 
zeelt en snoek. Op basis van aantallen zijn het de soorten blankvoorn, rietvoorn, baars, vetje en 
brasem die het grootste deel van het visbestand vormen. 
 
De aanzienlijke biomassa van blankvoorns in het Waggelwater wordt veroorzaakt door de 
aanwezigheid van relatief veel exemplaren met een lengte van 15 tot 20 cm. De reden dat deze 
lengteklasse zo abundant aanwezig is, is niet bekend. Mogelijk is er een verband met de 
wintervissterfte die in januari 2011 heeft plaatsgevonden. Er is destijds melding gedaan van sterfte 
van voornamelijk grote vissen (karper en snoek). Mogelijk heeft deze sterfte geleid tot het beschikbaar 
komen van voedselruimte die is ingenomen door de blankvoorns. De blankvoorns in het Waggelwater 
bereiken een maximale lengte van 24 cm. Dit is een normaal beeld in dergelijke wateren, waar 
blankvoorns dikwijls niet groter worden dan 30 cm. Een relatief hoge abundantie van blankvoorn past 
in het viswatertype waartoe het Waggelwater behoort. Dit geldt ook voor de Schoendalebocht en de 
Leiearm te St-Baafsvijve. De blankvoorn heeft een zeer breed voedselspectrum en kan zich daardoor 
goed aan de heersende voedselomstandigheden aanpassen en minder flexibele, specialistische 
soorten verdrijven. De rietvoorn kan zich alleen samen met de blankvoorn handhaven als er een 
dichte vegetatiezone aanwezig is (ref. 4).  
 
Andere soorten met een relatief groot aandeel in de totale biomassa zijn zeelt en snoek. Zeelt en 
juveniele snoek zijn typische plantminnende vissoorten. De relatief hoge abundantie van deze soorten 
past dan ook bij de hoge bedekking van submerse vegetatie. Voor beide soorten geldt dat er sprake is 
van natuurlijke rekrutering. Zeelt is één van de frequent voorkomende vissoorten in de lengteklasse 
groter dan 25 cm. Zoals vermeld heeft er in de winter van 2011 een vissterfte plaatsgevonden in het 
Waggelwater. Het lijkt er op dat deze sterfte weinig effect heeft gehad op het zeeltbestand. Een 
waarschijnlijke oorzaak voor de vissterfte zijn lage zuurstofgehaltes. Wanneer er in de winter een 
ijslaag aanwezig is die bedekt wordt met sneeuw kan er nauwelijks meer licht in het water schijnen 
waardoor er geen zuurstof geproduceerd wordt. Wel kan er zuurstof verdwijnen als gevolg van 
rottingsprocessen in de bodem of opname door waterplanten. Eveneens kunnen vanuit de 
waterbodem afbraakproducten ontstaan als ammoniak en zwavelwaterstof (ref. 6). Grote vissen 
sterven veelal het eerst bij lage zuurstofgehalten. Dit kan bijvoorbeeld een verklaring zijn voor het 
ontbreken van brasems groter dan 25 cm. Een zuurstoftolerante soort als zeelt weet beter te 
overleven bij lage zuurstofgehalten. Het concurrentievermogen van zeelt is overigens niet zo groot. De 
vissoort wordt over het algemeen niet in grote dichtheden aangetroffen indien er ook (veel) andere 
vissoorten zijn (ref. 18). De zeelt heeft daarnaast veel te duchten van roofvissen. Uit een studie blijkt 
dat in meren met roofvis de zeelten vaak schaars zijn, maar groot, terwijl in meren met geen roofvis de 
dichtheid groot is, maar de vissen klein (ref. 18).  
Ondanks de vissterfte zijn naast de zeelten eveneens een spiegelkarper van 75 cm en een Europese 
meerval van 112 cm gevangen. Deze vissen hebben de vissterfte overleefd of zijn later uitgezet. 
Opmerkelijk is de aanwezigheid van een juveniele karper (9 cm). Aangezien deze vissoort niet wordt 
uitgezet moet deze karper het resultaat zijn van natuurlijke voortplanting. Gezien het relatief grote 
snoekbestand is de kans dat deze vis uitgroeit tot een volwassen exemplaar niet zo groot. Juveniele 
karper is zeer gevoelig voor predatie door snoek. 
 
Op basis van aantallen hebben de soorten blankvoorn, rietvoorn, baars, vetje en brasem het grootste 
aandeel in het visbestand. Met uitzondering van blankvoorn betreffen deze aantallen voornamelijk 
kleine exemplaren (< 15 cm). Bij alle soorten is sprake van natuurlijke rekrutering. De meeste vissen 
uit de kleinste lengteklasse zijn tijdens de bemonstering aangetroffen in de vegetatie in de oeverzone. 
Tijdens de koudere maanden clusteren deze vissen in dit deelgebied. 
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6.4.3 Viswatertypering 

In tabel 6.3 is de viswatertypering van het Waggelwater weergegeven. De visstand in het 
Waggelwater kan het best getypeerd worden als een snoek-blankvoorn visgemeenschap (rood 
omkaderd in tabel 6.3) (ref. 6). Kenmerkend aan de visstand is het grote bestand van blankvoorns en 
de snoek als belangrijkste roofvis. Als gevolg van de plantenrijke omstandigheden weten echter ook 
typische plantminnende vissoorten zich goed te handhaven op de vijver. Dit zijn soorten als rietvoorn, 
bittervoorn, zeelt, maar ook juveniele snoekjes. Soorten als brasem, pos, vetje, karper en paling zijn 
vissoorten die minder van waterplanten afhankelijk zijn en kenmerkend voor het open water (ref. 6). 
De omvang van het visbestand komt overeen met de draagkracht voor dergelijke wateren. 
 
Tabel 6.3. Viswatertypering Waggelwater  (lichtblauw zijn aanwezige soorten en heersende 

omstandigheden, donkerblauw zijn dominante vissoorten (biomassa)). 

 
 

6.4.4 Predatie, onttrekkingen en herbepotingen 

Op basis van de predator-prooi verhouding mag verondersteld worden dat het roofvisbestand een 
regulerend effect heeft op de dichtheid van planktivore vis. Voor zover bekend is er vrijwel geen 
onttrekking door vis door hengelaars. Mogelijk wordt enige paling meegenomen, al is dit niet met 
zekerheid vastgesteld. Hoewel er dagelijks aalscholvers worden waargenomen rondom het 
Waggelwater is niet bekend in hoeverre deze een effect hebben op de visstand. De hoge bedekking 
van submerse vegetatie voorziet de vis in schuilmogelijkheden en het grote bestand van blankvoorns 
in de lengteklasse van 15 tot 20 cm wijst eveneens niet op grootschalige predatie door aalscholvers. 
De laatste jaren is enkel snoek en zeelt uitgezet in het Waggelwater. Voor beide vissoorten geldt dat 
er sprake is van natuurlijke rekrutering wat deze uitzettingen niet (langer) noodzakelijk maakt. De 
herbepotingen van glasaal die in het verleden zijn uitgevoerd zijn nog terug te vinden in de 
lengteopbouw van het palingbestand. Naar aanleiding van het Palingbeheerplan (2010) wordt er geen 
glasaal meer bepoot in afgesloten wateren (med. ANB). 

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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6.5 Vergelijking gelijkaardige wateren 

In figuur 6.4 wordt een overzicht gegeven van de bestandschattingen van Schelde en Leie meanders 
in Oost en West Vlaanderen (kg/ha). 
 

 
Figuur 6.4. Vergelijking gelijkaardige wateren Leie meanders Schoendalebocht en Oude 

Leiearm te St-Baafsvijve (vergelijking op basis van biomassa). 
 
Ten opzichte van de gelijkaardige meanders is de omvang van het visbestand vergelijkbaar met de 
oude Durme te Hamme, en de Scheldemeanders Meerseput en Het Anker. De visbestanden in deze 
wateren hebben veelal de kenmerken van een blankvoorn-brasem visgemeenschap, al zijn er ook 
kenmerken van de snoek-blankvoorn visgemeenschap. Rietvoorn-snoek visgemeenschappen komen 
in de Schelde en Leiemeanders op het moment slechts beperkt voor. 
 
Het Waggelwater is een relatief klein, afgesloten en stilstaand water. In tabel 6.4 wordt een overzicht 
gegeven van enigszins gelijkaardige wateren. Net als in het Waggelwater is de blankvoorn in veel van 
de gelijkaardige wateren de meest voorkomende vissoort. Ten opzichte van de overige wateren is het 
visbestand veelal kleiner van omvang (biomassa). Dit is deels het gevolg van een relatief klein 
bestand van brasem en karper op dit water. 
 
Tabel 6.4. Vergelijking gelijkaardige wateren Waggelwater. 

  

Water kg/ha aantal/ha biomassa* aantallen*

Vijvers Baarn (ref. 10) 818 10.644 ka, bv bv

Vijver Barneveld (ref. 11) 794 104.085 bv bv, ve

Blaasveldbroek (ref. 12) 282 27.020 bv, pa, ze, sk bv

Grote hengelvijver Rivierenhof (ref. 12) 442 5.472 br,  bv, ka, ze ba, bv, br, po

Vijver Zevenbronnen (ref. 13) 1047 16.674 ka, br, ba ba, br

Kleine Vijver Horst (ref. 13) 2669 8.236 ka ka, ba, bv, bd

Waggelwater 369 15.227 bv bv, rv, ba, ve

* ka = karper; bv = blankvoorn, ve = vetje; pa = paling; ze = zeelt; sk = snoek; br = brasem; po = pos; ba = baars;

   bd = blauwband; rv = rietvoorn.
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7 CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 

7.1 Conclusies 

7.1.1 Schoendalebocht 

- In de Schoendalebocht zijn tijdens het huidige onderzoek 13 vissoorten aangetroffen. Dit zijn 
de soorten baars, brasem, blankvoorn, giebel, karper, paling, snoek, bittervoorn, rietvoorn, 
vetje, zeelt en blauwband. 

- De omvang van het visbestand is geschat op 450,2 kg/ha en 12.775 stuks/ha. Op basis van 
biomassa hebben de eurytope soorten karper (28%), brasem (17%) en blankvoorn (16%) het 
grootste aandeel in het visbestand. Op basis van aantallen wordt het visbestand gedomineerd 
door blankvoorns (66%). 

- De fuikvangsten hebben een omvang van 2,94 kg per fuiknacht en 19 stuks per fuiknacht. 
Soorten als paling, giebel, zeelt en snoek hebben het grootste aandeel in de biomassa. De 
meest gevangen soorten zijn brasem (52%) en blankvoorn (39%). 

- De aangetroffen visstand is het best te typeren als een snoek-blankvoorn visgemeenschap. 

7.1.2 Oude Leiearm te St-Baafsvijve 

- In de Oude Leiearm te St-Baafsvijve zijn in totaal 12 vissoorten aangetroffen. Dit zijn de 
soorten baars, brasem, blankvoorn, giebel, paling, snoekbaars, snoek, bittervoorn, rietvoorn, 
vetje, zeelt en blauwband. 

- De omvang van het visbestand is geschat op 609,9 kg/ha en 65.866 stuks/ha. Zowel op basis 
van biomassa als op basis van aantallen wordt het visbestand gedomineerd door blankvoorns 
(voornamelijk vissen met een lengte tot 15 cm. 

- De fuikvangsten hebben een omvang van 2,29 kg per fuiknacht en 47 stuks per fuiknacht. De 
vangst bestaat op basis van gewicht grotendeels uit zeelt (52%), paling (17%), blankvoorn 
(15%) en snoek (15%). Op basis van aantallen wordt de vangst gedomineerd door blankvoorn 
(86%). 

- De visstand in de Oude Leiearm kan het best getypeerd worden als een snoek-blankvoorn 
visgemeenschap. 

7.1.3 Waggelwater 

- In het Waggelwater zijn tijdens het huidige onderzoek 12 vissoorten gevangen. Dit zijn de 
soorten baars, brasem, blankvoorn, karper, Europese meerval, paling, pos, snoek, bittervoorn, 
rietvoorn, vetje en zeelt. 

- De omvang van het visbestand is geschat op 369,4 kg/ha en 15.227 stuks/ha. Da aanwezige 
visbiomassa bestaat voor een groot deel uit blankvoorn (46%). Andere soorten met een 
relatief groot aandeel in de biomassa zijn zeelt (20%) en snoek (11%). Op basis van aantallen 
vormen de soorten blankvoorn (31%), rietvoorn (21%), baars (20%), vetje (17%) en brasem 
(8%) het grootste deel van het visbestand. 

- De fuikvangsten hebben een omvang van 0,98 kg per fuiknacht en 27,2 stuks per fuiknacht. 
De biomassa bestaat grotendeels uit paling (47%), zeelt (24%) en baars (16%). Op basis van 
aantallen wordt de vangst gedomineerd door baars (67%). 

- De visstand in het Waggelwater kan getypeerd worden als een snoek-blankvoorn 
visgemeenschap. 
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7.2 Aanbevelingen 

7.2.1 Schoendalebocht 

- Het is aan te bevelen de huidige bemonstering, waarbij door middel van actieve vangtuigen 
een bestandschatting wordt verkregen, eens in de drie tot zes jaar te herhalen. Bij een 
dergelijke intensiteit is het eenvoudiger trends in de ontwikkeling van de visstand te kunnen 
vaststellen. 

 
- In de Schoendalebocht is een paaiplaats aangelegd ten behoeve van de natuurlijke 

rekrutering van vissoorten. Uit de resultaten blijkt dat er bij de meest voorkomende vissoorten 
sprake is van een succesvolle voortplanting. Het is niet bekend in hoeverre de aangelegde 
paaiplaats een aandeel heeft in deze rekrutering, wel kan gesteld worden dat de aanwezige 
emerse vegetatie een functie kan vervullen bij de voortplanting van vis en eveneens een 
overwinteringshabitat vormt voor kleine vis. Bij voorkeur dient er minimaal 0,3 meter water 
aanwezig te zijn bij deze oeverbegroeiing, waarbij deze goed toegankelijk is voor vis (ref. 6). 
Om tot de gewenste rietvoorn-snoek visgemeenschap te komen wordt aanbevolen het areaal 
emergente vegetatie minimaal 5% van het oppervlak te laten zijn (ref. 7). Als gevolg van de 
relatief hoge verhouding tussen oeverzone en open water liggen de meeste mogelijkheden in 
de oeverzone. Vooral in de koppen van de meanders zijn plantenrijke zones met een dergelijk 
oppervlak relatief eenvoudig te realiseren/te behouden. 
 

- Gezien de doelstelling om tot een rietvoorn-snoek visgemeenschap te komen, wordt 
aanbevolen in eerste instantie geen visuitzettingen uit te voeren, zeker niet van de soorten 
blankvoorn, brasem en karper. Bij blankvoorn en brasem is er sprake van natuurlijke 
rekrutering. Voor deze soorten is er om deze reden in principe geen noodzaak tot uitzettingen, 
de huidige omvang van de bestanden ligt ook al boven de draagkracht van deze soorten in 
het rietvoorn-snoek viswatertype (ref. 14). Daarnaast geldt dat een te hoog bestand van 
bodemwoelende vis (zoals brasem en karper) een negatief effect op het doorzicht en de 
bodemberoering kan hebben. Dit kan een beperkende factor zijn voor de ontwikkeling van 
submerse vegetatie. De voor het rietvoorn-snoek viswatertype kenmerkende vissoorten 
rietvoorn, snoek en zeelt zijn reeds aanwezig in de oude meander. Rietvoorn en snoek 
planten zich hierbij ook voort op de meander. Bij zeelt is dit niet vastgesteld, maar indien er 
voldoende vegetatie aanwezig is dit wel waarschijnlijk. Voor sterk biotoop gebonden 
vissoorten geldt dat de ontwikkeling van de populatie sterk afhankelijk is van de leefomgeving 
(ref. 14). Vissoorten die niet zijn aangetroffen maar als doelsoort gezien kunnen worden zijn 
tiendoornige stekelbaars, driedoornige stekelbaars, kleine modderkruiper en/of kroeskarper. 
Het is overigens mogelijk dat deze soorten in lage dichtheden voorkomen in de 
Schoendalebocht. 
 

- Op dit moment is er in de Schoendalebocht sprake van vrij troebel water wat in combinatie 
met de relatief grote waterdiepte de ontwikkeling van submerse vegetatie mogelijk in de weg 
staat (en daarbij de ontwikkeling naar een rietvoorn-snoek viswatertype). Door het plaatselijk 
verondiepen van een dergelijk water kan er meer licht doordringen op de bodem, leidend tot 
een groter potentieel areaal aan submerse vegetatie bij gelijke helderheid (ref. 7). Om het 
oorspronkelijk karakter van de meanders te behouden kunnen dergelijk ondiepe zones het 
best aangelegd worden in de koppen van de meanders of zoals eerder  is gebeurd in de 
aangelegde paaiplaats. 
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7.2.2 Oude Leiearm te St-Baafsvijve 

- Het is aan te bevelen de huidige bemonstering eens in de drie tot zes jaar te herhalen. Bij een 
dergelijke intensiteit is het eenvoudiger trends in de ontwikkeling van de visstand te kunnen 
vaststellen. 

 
- De doelstelling met betrekking tot de visstand in de Oude Leiearm te St-Baafsvijve is een 

rietvoorn-snoek visgemeenschap. Op dit moment kan de visstand gekarakteriseerd worden 
als een snoek-blankvoorn visgemeenschap. Het rietvoorn-snoek viswatertype onderscheidt 
zich van een snoek-blankvoorn viswatertype door een hogere bedekking met vooral submerse 
vegetatie. Het is de vraag in hoeverre het mogelijk is een hogere bedekking met submerse 
vegetatie te verkrijgen. Beperkende factoren zijn de grote waterdiepte (kenmerkend voor de 
meanders) en het beperkte doorzicht. De oorzaak voor het beperkte doorzicht is onbekend, 
zeker gezien het beperkte bestand van bodemwoelende vis. Om toch arealen met submerse 
vegetatie te creëren, zouden ondiepe zones aangelegd kunnen worden, bijvoorbeeld in de 
kop van de meander. Het lijkt echter niet waarschijnlijk dat de visgemeenschap hierbij een 
shift maakt naar een rietvoorn-snoek visgemeenschap. Qua doelstellingen lijkt de snoek-
blankvoornvisgemeenschap beter te passen bij de mogelijkheden ter plaatse, waarbij door 
middel van een goed ontwikkelde oeverzone en plaatselijk ondiepere zones ook 
plantminnende soorten zich goed kunnen ontwikkelen. Een sterk punt van de meander is het 
relatief grote aandeel van de oeverzone in verhouding tot het totale oppervlak. 

 
- Gezien de doelstelling van een rietvoorn-snoekvisgemeenschap wordt aanbevolen de 

herbepotingen van vis beperkt te houden. Voor blankvoorn geldt dat herbepotingen niet 
noodzakelijk lijken. Er is een omvangrijk visbestand aanwezig, waarbij sprake is van 
natuurlijke rekrutering. Het brasembestand is in een rietvoorn-snoek viswatertype veelal 
kleiner dan 50 kg/ha. Het huidige bestand ligt hier duidelijk onder, wat komt doordat 
exemplaren groter dan 25 cm niet zijn gevangen. Het is niet met zekerheid vast te stellen of 
deze vissen daadwerkelijk ontbreken of niet zijn aangetroffen. Vooralsnog is er bij brasem 
sprake van natuurlijke rekrutering. Soorten die op het moment nog ontbreken maar in het 
huidige viswatertype en het rietvoorn-snoekviswatertype wel kunnen voorkomen zijn 
tiendoornige stekelbaars, driedoornige stekelbaars en kleine modderkruiper. 

 
- In de Oude Leiearm komt de waterplant grote waternavel (invasieve exoot) voor en sinds kort 

ook watergentiaan. Grote waternavel is een plant van voedselrijk tot zeer voedselrijk water. 
Vanuit de oever kunnen deze waterplanten het water in groeien. Vooral in de zomermaanden 
kan de grote waternavel explosief groeien. Hierdoor wordt de lichtinval beperkt, leidend tot 
een onderdrukking van submerse vegetatie en daarmee eveneens de zuurstof productie. 
Afgebroken fragmenten kunnen uitgroeien tot nieuwe planten. Bij eventuele bestrijding van 
deze plant dient deze zoveel mogelijk verwijderd te worden, waarbij fragmentatie voorkomen 
dient te worden. Bestrijding vindt bij voorkeur in het voorjaar plaats, wanneer de planten nog 
klein zijn (ref. 8). 
Watergentiaan doet het vooral goed op plaatsen waar slibophoping nauwelijks optreedt (ref. 
9). Sinds kort is watergentiaan weer aanwezig in deze Leiemeander. Gezien de aanwezige 
sliblaag in de Oude Leiearm is het de vraag in hoeverre deze plant een hoge bedekking zal 
bereiken. Watergentiaan zorgt overigens wel voor structuur in het water, al kan een te hoge 
bedekking de lichtinval beperken (en daarmee de ontwikkeling van submerse vegetatie). 

 
- Er zijn overwegingen de meander terug in open verbinding te stellen met de Leie, in het kader 

van Rivierherstel Leie. Een dergelijke verbinding zal waarschijnlijk leiden tot een grotere 
dynamiek in de visstand van de oude meander, waarbij vissen de meander uit- of intrekken. 
Dergelijke “dode armen” van rivieren kunnen vooral bij perioden van hoge afvoer dienen als 
schuilplaats voor eurytope soorten als blankvoorn en brasem of kunnen in de wintermaanden 
dienen als overwinteringsplaats. In het voorjaar biedt de meander wellicht een paaigebied 
voor diverse vissoorten, vooral bij relatief ondiep en plantenrijk water zal dit het geval zijn. 
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7.2.3 Waggelwater 

- Net als bij de overige wateren is het aan te bevelen de huidige bemonstering eens in de drie 
tot zes jaar te herhalen. Bij een dergelijke inspanning is het eenvoudiger trends in de 
ontwikkeling van de visstand te kunnen vaststellen. 

 
- Het gewenste viswatertype in het Waggelwater is er een waarbij in ieder geval de snoek 

voorkomt. Vooral bij visgemeenschappen van het type rietvoorn-snoek en snoek-blankvoorn is 
dit het geval. Er is de wens voor een natuurlijk beheer waarbij er aandacht is voor (behoud 
van) biodiversiteit. Gewenste vissoorten zijn snoek, bittervoorn, rietvoorn en baars. Exoten zijn 
niet gewenst, evenals een groot bestand van bodemwoelende vis (als brasem). 
 
Op dit moment bevindt zich in het Waggelwater een snoek-blankvoornvisgemeenschap. De 
doelsoort snoek is aanwezig en weet zich ook voort te planten in de vijver. Enkele belangrijke 
kenmerken van de vijver zijn de zandbodem (met daarop een dikke sliblaag), de grote 
waterdiepte (veelal 2,7 meter) en het relatief hoge doorzicht (circa één meter tijdens 
bemonstering). Het hoge doorzicht en daarbij hoge bedekking met grof hoornblad zijn 
waarschijnlijk belangrijke factoren in het huidige visbestand. Deze vegetatie biedt habitat voor 
plantminnende soorten als zeelt, rietvoorn en (juveniele) snoek. Bij afwezigheid van deze 
submerse vegetatie is het aanwezige habitat aanzienlijk minder geschikt voor plantminnende 
soorten. Om tot een rietvoorn-snoek visgemeenschap te komen wordt aanbevolen het areaal 
emergente vegetatie minimaal 5% van het oppervlakte te laten zijn (ref. 7). Emergente 
vegetatie in de vorm van riet en liesgras, die goed toegankelijk zijn voor vis, vormen een 
jaarrond habitat voor plantminnende vis en schuilmogelijkheden voor overige vissen. Vooral 
éénzomerige vissen bevinden zich tijdens de wintermaanden in de begroeide delen van de 
oeverzone. De waterdiepte in een dergelijk deel moet wel minimaal 0,3 meter bedragen (ref. 
6). Daarnaast is het belangrijk dat deze delen voldoende zonlicht ontvangen en niet volledig 
beschaduwd worden door bomen. Dit is een belangrijk aspect met betrekking tot de ligging 
van dergelijke zones. Gezien de huidige sliblaag in het Waggelwater dient er bij het eventueel 
aanleggen van ondiepe zones wel rekening gehouden te worden met het verlanden van 
dergelijke gebieden (als gevolg van slibophoping). Met betrekking tot de sliblaag geldt dat de 
verhouding slib/waterkolom minimaal 1:2 dient te zijn, maar bij voorkeur hoger (ref. 6).  
 

- De overvloed aan submerse vegetatie, kenmerkend voor wateren van het rietvoorn-
snoekviswatertype, wordt als hinderlijk ervaren voor de sportvisserij. De hoge bedekking past 
echter bij de doelstellingen van de visgemeenschap en kunnen zelfs als wenselijk gezien 
worden. Zeker gezien de lage bedekking van oevervegetatie. Om die reden zijn er bij de 
huidige doelstellingen geen concrete maatregelen om de overvloed aan submerse vegetatie 
te verwijderen. Een hoger bestand van bodemwoelende vis (zoals karper en brasem) zal 
leiden tot een lager doorzicht en kan daarbij leiden tot het verdwijnen van de submerse 
vegetatie. Gezien de doelstellingen is dit niet wenselijk. 

 
- Met betrekking tot herbepotingen van vis geldt dat de doelstellingen gericht zijn op een 

rietvoorn-snoek viswatertype. Gezien het omvangrijke blankvoornbestand wordt aanbevolen 
de herbepoting van deze vissoort voorlopig stop te zetten. Ook herbepotingen van typische 
plantminnende soorten als rietvoorn en zeelt lijken gezien de aangetroffen bestanden niet 
noodzakelijk. Zoals eerder vermeld is de ontwikkeling van de populaties van deze soorten 
sterk afhankelijk van de leefomgeving (ref. 14). Andere kenmerkende soorten zijn tiendoornige 
stekelbaars, driedoornige stekelbaars en kleine modderkruiper. De eerste twee vissoorten zijn 
typische pioniersoorten. Het is overigens niet uitgesloten dat deze soorten in de wateren in 
beperkte dichtheden voorkomen. 
Van de soort brasem is een klein bestand aanwezig. Het uitzetten van (grote) exemplaren van 
deze soort kan echter een negatief effect hebben op de ontwikkeling van waterplanten en 
wordt daarom niet aanbevolen. Indien toch brasems uitgezet worden dan dient dit in zeer 
beperkte mate te gebeuren. Het lijkt in deze beter het brasembestand zich zelf op natuurlijke 
wijze te laten ontwikkelen, aangezien exemplaren in de lengteklasse tot 25 cm aanwezig zijn. 
De visstand zal zich dan ontwikkelen binnen de mogelijkheden van het water. 
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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 en beviste oppervlakten 
 

 

Water Deelgebied Traject X begin Y begin X eind Y eind Bevist oppervlak (ha) Inspanning (%)

Oude Leiearm St.Baafsvijve Open water ZE1 80619 177531 - - 0,2400

ZE2 80572 177772 - - 0,2483

ZE3 80833 178152 - - 0,2400

ZE4 81124 178012 - - 0,2400

ZE5 81538 177880 - - 0,2634

ZE6 81358 177954 - - 0,2213

1,4530 29,9%

Oeverzone EL1 81249 177992 81152 178037 0,0150

EL2 80765 178190 80676 178133 0,0300

EL3 80566 177671 80593 177472 0,0300

0,0750 14,2%

Fuiken Schietfuiken 80668 178114 80622 178065 n.v.t. n.v.t.

Schoendalebocht Open water ZE1 80468 176612 - - 0,1990

ZE2 80475 176939 - - 0,1468

0,3458 20,3%

Oeverzone EL1 80220 176643 80409 176560 0,0400

EL2 80489 176856 80505 176723 0,0300

0,0700 29,2%

Fuiken Schietfuiken 80224 176634 80287 176614 n.v.t. n.v.t.

Waggelwater Open water ZE1 67729 212506 - - 0,2500

ZE2 67847 212488 - - 0,2300

0,4800 40,3%

Oeverzone EL1 67695 212522 67896 212488 0,0400

EL2 67788 212539 67992 212526 0,0400

0,0800 42,1%

Fuiken Schietfuiken 68045 212451 67946 212496 n.v.t. n.v.t.
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Ligging bemonsterde trajecten 
(boven Leie is Oude Leiearm te St-Baafsvijve, onder Leie ligt de Schoendalebocht) 
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Lengtefrequentieverdeling Oude Leiearm te St-Baafsvijve
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Lengtefrequentieverdeling Oude Leiearm te St-Baafsvijve
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Lengtefrequentieverdeling Schoendalebocht
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Lengtefrequentieverdeling Schoendalebocht
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Lengtefrequentieverdeling Waggelwater
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Lengtefrequentieverdeling Waggelwater
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Conditiediagram Oude Leiearm te St-Baafsvijve
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Conditiediagram Schoendalebocht
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Conditiediagram Waggelwater
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Ruwe vangstgegevens 
 
In navolgende tabellen zijn de ruwe vangstgegevens weergegeven als gevangen aantallen en 
biomassa (op basis van standaard lengte-gewicht relatie) per bemonsterd traject.  
 
 
Oude Leiearm te St-Baafsvijve 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vissoort \ traject EL1 EL2 EL3 ZE1 ZE2 ZE3 ZE4 ZE5 ZE6 Schietfuiken Totaal

Aal/Paling 4 2 1 3 10

Baars 202 5 75 18 7 2 1 5 315

Bittervoorn 2533 1 7 2 6 25 2574

Blankvoorn 6240 151 8 7 118 216 89 9 2 323 7163

Blauwband 40 1 41

Brasem 603 10 34 5 1 8 661

Giebel 1 1

Hybride 1 6 1 2 10

Rietvoorn/Ruisvoorn 81 4 1 86

Snoek 10 5 6 8 5 1 35

Snoekbaars 1 1 6 4 5 2 2 1 22

Vetje 1 1

Zeelt 2 1 1 4 2 1 6 17

Totaal 9717 171 98 33 148 267 106 11 11 374 10936

Vissoort \ traject EL1 EL2 EL3 ZE1 ZE2 ZE3 ZE4 ZE5 ZE6 Schietfuiken Totaal

Aal/Paling 1187,1 827,9 237,5 3046,4 5298,9

Baars 2159,5 70,0 1540,2 161,1 84,4 10,1 19,2 46,4 4090,9

Bittervoorn 2352,0 1,6 9,2 1,3 4,9 50,5 2419,6

Blankvoorn 65029,1 855,1 17,6 90,9 812,2 5456,7 1346,6 117,5 14,1 2669,3 76409,2

Blauwband 181,9 7,0 188,9

Brasem 2188,4 662,8 2045,9 287,2 3,8 89,9 5278,0

Giebel 170,0 170,0

Hybride 4,6 349,0 17,3 194,7 565,6

Rietvoorn/Ruisvoorn 159,2 6,2 1,8 167,2

Snoek 4361,6 4266,0 1836,0 10145,5 11322,9 2653,5 34585,4

Snoekbaars 39,8 33,1 356,9 167,8 223,7 80,5 72,9 39,8 1014,6

Vetje 0,7 0,7

Zeelt 1700,6 1909,5 1376,2 6334,2 3351,2 1283,2 9527,5 25482,4

Totaal 79529,1 7970,2 3647,5 610,2 3114,7 14419,6 15211,0 190,4 12660,5 18318,1 155671,3

Ruwe vangst (aantallen)

Ruwe vangst (biomassa gram)



  

 

Schoendalebocht 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vissoort \ traject EL1 EL2 ZE1 ZE2 Schietfuiken Totaal

Aal/Paling 2 6 9 17

Baars 1 6 7

Bittervoorn 45 1 46

Blankvoorn 546 405 2 2 60 1015

Blauwband 4 1 5

Brasem 12 66 3 8 79 168

Giebel 2 1 3

Karper 7 7

Rietvoorn/Ruisvoorn 11 11

Riviergrondel 6 4 6 17

Snoek 5 9 2 1 17

Vetje 304 304

Zeelt 1 7 1 2 11

Totaal 925 511 20 18 154 1629

Vissoort \ traject EL1 EL2 ZE1 ZE2 Schietfuiken Totaal

Aal/Paling 1195,2 3681,1 6338,3 11214,6

Baars 60,2 141,6 201,8

Bittervoorn 34,4 0,9 35,3

Blankvoorn 5106,3 3203,7 133,3 74,0 787,5 9304,6

Blauwband 44,4 4,5 48,9

Brasem 1394,4 307,2 166,8 18973,2 2883,2 23724,7

Giebel 2841,4 1777,6 4619,0

Karper 39700,0 39700,0

Rietvoorn/Ruisvoorn 156,5 156,5

Riviergrondel 78,6 20,0 21,0 119,6

Snoek 2170,0 6601,1 334,1 8590,6 17695,8

Vetje 191,9 191,9

Zeelt 1110,1 10443,8 1376,2 3076,6 16006,6

Totaal 14182,4 14155,6 11098,9 60123,3 23459,1 123019,3

Ruwe vangst (aantallen)

Ruwe vangst (biomassa gram)



  

 

 
Waggelwater 
 

 

Vissoort \ traject EL1 EL2 ZE1 ZE2 Schietfuiken Totaal

Aal/Paling 10 12 22

Baars 238 89 57 23 145 552

Bittervoorn 20 7 27

Blankvoorn 81 74 1368 110 7 1640

Brasem 100 44 14 1 5 165

Hybride 1 1

Karper 1 1 2

Meerval 1 1

Pos 1 5 21 27

Rietvoorn/Ruisvoorn 361 6 14 22 404

Snoek 5 3 8 5 21

Vetje 301 1 302

Zeelt 2 7 1 2 6 18

Totaal 1119 232 1465 148 218 3183

Vissoort \ traject EL1 EL2 ZE1 ZE2 Schietfuiken Totaal

Aal/Paling 2348,0 3707,3 6055,2

Baars 1194,4 578,6 1461,6 320,3 1335,6 4890,5

Bittervoorn 19,5 6,8 26,3

Blankvoorn 250,7 1164,8 64137,0 6373,6 44,2 71970,3

Brasem 178,1 149,6 1069,1 87,1 30,9 1514,8

Hybride 126,1 126,1

Karper 7163,8 10,2 7174,0

Meerval 6346,1 6346,1

Pos 6,4 63,3 262,6 332,3

Rietvoorn/Ruisvoorn 270,8 229,1 557,1 556,0 1613,1

Snoek 3770,3 721,3 4993,5 868,2 10353,2

Vetje 291,2 1,9 293,1

Zeelt 2482,9 5170,5 1575,5 2770,0 1927,2 13926,2

Totaal 10805,8 8029,1 81083,8 16838,8 7863,8 124621,3

Ruwe vangst (biomassa gram)

Ruwe vangst (aantallen)




