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SAMENVATTING 
 
In het Vlaamse Gewest bevinden zich een groot aantal stilstaande wateren waarop de 
riviervisserijwetgeving 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 E3-put Oostakker en de Oude Leie Astene in de provincie Oost-
Vlaanderen. 
 
De uitvoering van de visstandbemonstering is gebaseerd op de Bevist-Oppervlak-Methode (BOM). 
Deze methode houdt in dat een bepaald oppervlak op gestandaardiseerde wijze wordt bevist met een 
vangtuig waarvan het vangstrendement bekend is. De bemonstering is uitgevoerd op 22 en 23 oktober 
2014. In de E3-put Oostakker en in de Oude Leie Astene is de bevissing uitgevoerd met de vangtuigen 
zegen en elektrovisapparaat. Het open water van kleine meervormige water zoals de E3-put Oostakker 
is bevist met een diepe 225 meter zegen. De oeverzones zijn bemonsterd door middel van elektrovisserij 
vanuit een boot (tot circa 1,5 meter uit de oever). In lijnvormige wateren met een breedte van 8 tot circa 
20 meter, zoals de Oude Leie Astene, wordt de visstand in het open water bemonsterd middels 
gecombineerde zegen- en elektrovisserij. Normaliter wordt de zegen over de gehele breedte van de 
watergang naar een keernet toegetrokken, maar dit was vanwege de slecht begaanbare oevers en de 
meandering niet mogelijk. De zegen met een lengte van 225 meter en een hoogte van 8 meter is in dit 
viswater rondgevist. De oeverzones zijn bemonsterd door middel van elektrovisserij vanuit een boot (tot 
circa 1,5 meter uit de oever). De bevissingen met de zegen en het elektrovisapparaat hebben overdag 
plaatsgevonden. 
 
E3-put Oostakker 
In de E3-Put Oostakker zijn in totaal 8 vissoorten aangetroffen. Dit zijn de soorten baars, blankvoorn, 
brasem, karper, paling, pos, snoek en zeelt. De omvang van het visbestand wordt geschat op 152,9 
kg/ha en 10.050 stuks/ha. De visbiomassa bestaat grotendeels uit karper (31%), baars (27%) en brasem 
(22%). Ook paling (9%) heeft een redelijk aandeel binnen het bestand op basis van biomassa. Op basis 
van aantallen wordt het visbestand gedomineerd door éénzomerige vissen. Vooral van de soorten baars 
en brasem. Van pos zijn ook redelijke aantallen aangetroffen (aandeel = 10%), zowel broed als 
meerjarige exemplaren. De visgemeenschap in de E3-Put Oostakker is te karakteriseren als een snoek-
blankvoorn viswatertype. 
 
Op dit moment is er in de E3-Put Oostakker geen goed ontwikkelde oeverzone aanwezig. Het is 
momenteel niet duidelijk wat de oorzaak is van het wegblijven van de vegetatieontwikkeling. Het verdient 
de aanbeveling om het wegblijven van de vegetatie te achterhalen. Om de ontwikkeling te stimuleren 
zou emerse vegetatie ook kunnen worden aangeplant.  
 
Uit het visstandondonderzoek blijkt dat de overleving van de eenzomerige vissen nihil is. Waarschijnlijk 
zijn er voor deze kleine vissen te weinig schuilmogelijkheden op de plas aanwezig. Zoals reeds 
aangegeven blijft de vegetatie ontwikkeling achterwege. Vooral de aanwezigheid van emerse vegetatie 
biedt doorgaans goed schuilmogelijkheden voor vis. Indien de vegetatieontwikkeling niet kan worden 
verbeterd is het aan te raden om de andere structuren in het water aan te brengen zoals dode bomen 
of stronken.  
 
De laatste jaren hebben herbepotingen plaatsgevonden van de soorten blankvoorn, winde, karper, 
snoek en paling (glasaal). Gezien de slechte overleving van met name blankvoorn is het raadzaam om 
te wachten met verdere uitzettingen totdat de overlevingskansen zijn toegenomen. De ontwikkeling van 
sterk biotoop gebonden vissoorten is sterker afhankelijk van de inrichting van een water dan van 
uitzettingen (ref. 15). Dit geldt voor snoek. Het is niet bekend of de aangetroffen snoeken het resultaat 
zijn van natuurlijke rekrutering of van herbepotingen. Gezien het geringe prooivisbestand en het 
aanwezige snoekbestand is het aan te bevelen om tijdelijk geen snoeken meer uit te zetten. De uitzet 
van aal is effectief. Mede door de aanwezigheid van breuksteen is er voldoende habitat voor deze soort 
om op te groeien. Doordat er geen aal in- of uit kan trekken is het aan te raden om de aalstand middels 
uitzettingen voort te zetten. Het creëren van uittrekmogelijkheden is gezien de geïsoleerde ligging niet 
mogelijk. 



 

  
 
 
 

 

 
 

De onttrekking door sportvissers is een probleem op de E3-Put. De overleving van het visbroed is in de 
E3-Put gering, waardoor het onttrekken van de grotere exemplaren een groot effect kan hebben op de 
bestanden van de oudere jaarklassen. Dat is zeker bij brasem en karper het geval. Zeker met het oog 
op de hengelsport is dit ongewenst. Ook is er sprake van andere vormen van overlast (geluidoverlast 
en vervuiling). Het is aan te bevelen om in samenspraak met de stad Gent de problemen van deze plas 
in kaart te brengen en te komen tot een gericht plan van aanpak, zodat de hengelmogelijkheden kunnen 
worden verbeterd. 
 
Oude Leie Astene 
In de Oude Leie Astene zijn tijdens het onderzoek in totaal zeventien vissoorten (exclusief hybride) 
gevangen. Het betreft de soorten baars, bittervoorn blankvoorn, brasem, blauwband, giebel, graskarper, 
grootkopkarper, karper, kolblei, paling, pos, riviergrondel, ruisvoorn/rietvoorn, snoek, snoekbaars en 
zeelt. De omvang van het visbestand wordt geschat op 484,1 kg/ha en 18.291 stuks/ha. De visbiomassa 
bestaat grotendeels uit brasem (49%), gevolgd door grootkopkarper (12%). Op basis van aantallen 
wordt het visbestand gedomineerd door éénzomerige vissen. Vooral van de soorten brasem, blankvoorn 
en baars. De visgemeenschap in de Oude Leie Astene is te karakteriseren als een snoek-blankvoorn 
viswatertype. 
 
Het viswater is slecht toegankelijk voor hengelsporters. Voor de hengelsport is het gezien de 
soortendiversiteit en de omvang een interessant viswater. W&Z beheert het viswater en is 
verantwoordelijk voor de inrichting. Omdat de meander als “restgrond” wordt beschouwd vinden er geen 
reguliere onderhoudswerken plaats. Om de knelpunten te bespreken is er reeds een overleg gepland 
tussen de hengelsportsector en W&Z. De soortenrijkdom biedt mogelijkheden tot brede 
hengelmogelijkheden. Het is raadzaam om alle aanwezige hengeldisciplines te betrekken in het overleg 
zodat er een breed gedragen plan aan W&Z kan worden voorgelegd. Wellicht dat de overige recreatie 
gebruikers (bijv. zwemmers) en de plaatselijke horeca ondernemer kunnen aansluiten bij het overleg 
zodat alle aspecten besproken kunnen worden.   
 
De aanwezigheid van zowel diepe als ondiepe delen maakt het een uniek viswater met een hoge 
soortenrijkdom. Ook de omvang van de visstand is fors van omvang. Op basis van de 
visstandbemonstering is er geen directe aanleiding om uitgebreide herbepotingen uit te voeren in het 
water. Indien wordt besloten om herbepotingen uit te voeren dan valt het aan te raden om de inspanning 
vooral te richten op paling. Er zijn namelijk geen migratiemogelijkheden voor deze soort. De uitzet van 
blankvoorn, welke nog frequent uitgevoerd wordt heeft naar verwachting geen positieve uitwerking op 
het visbestand. Het is daarom aan te bevelen om de uitzet van deze soort te beperken of te stoppen.  
 
Gezien de problematiek rondom vistroperij is het aan te raden om in overleg met de controlerende 
instanties een overleg te houden. Gezien de vergelijkbare problematiek op de E3-Put is het raadzaam 
om de problemen gezamenlijk op te pakken. Wellicht dat voorlichting binnen de aanwezige 
hengelsportverenigingen ook kan bijdragen aan een betere sociale controle. 
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1 INLEIDING 

 Aanleiding 

In het Vlaamse Gewest bevinden zich in elke provincie diverse stilstaande wateren waarop de 
riviervisserijwetgeving 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 ATKB B.V. opdracht gegeven voor het uitvoeren van visstandonderzoek op de wateren 
E3-put Oostakker en Oude Leie Astene, in de provincie Oost Vlaanderen. Voorliggende rapportage 
presenteert de resultaten van dit onderzoek. 
 

 Doel 

Het doel van het onderzoek is om concrete aanbevelingen voor het visstandbeheer in de oude Leie 
Astene en in de E3-put Oostakker te bekomen op basis van wetenschappelijke data. Hiertoe worden  
volgende onderzoeksluiken voorzien:  

a) Een 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. 

 

 Leeswijzer 

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

 Onderzoeksgebied 

De kleine en stilstaande viswateren die binnen het aangewezen onderzoeksgebied vallen, zijn de E3-
Put Oostakker en de Oude Leie Astene. In tabel 2.1 zijn de karakteristieken van deze wateren gegeven. 
Deze karakteristieken zijn bepaald aan de hand van GIS-ondergronden die ter beschikking zijn gesteld 
door het ANB. In bijlage 3 zijn de wateren en de beviste locaties op kaart weergegeven. 
 
Tabel 2.1. Karakteristieken van de onderzochte waterlichamen.  

 
 

 Vangtuigen en wijze van bemonsteren 

Basis voor het in beeld brengen van de visstand vormt de werkwijze zoals omschreven in het Handboek 
Hydrobiologie (ref. 3). De uitvoering van de visstandbemonstering is hierbij gebaseerd op de Bevist-
Oppervlak-Methode (BOM). Deze methode houdt in dat een bepaald oppervlak op gestandaardiseerde 
wijze wordt bevist met een vangtuig waarvan het vangstrendement bekend is. Aan de hand van de 
vangst, het beviste oppervlak en het vangstrendement wordt een schatting gemaakt van de omvang en 
de samenstelling van de aanwezige visstand. 
 
De wijze van bemonsteren en de gehanteerde vangtuigen verschillen voor beide wateren. Globaal is de 
aanpak voor de onderzochte wateren als volgt samen te vatten: 

 
- Het open water van kleine meervormige wateren, zoals de E3-Put Oostakker wordt met een zegen 

bevist. Een zegen is een staand net dat bestaat uit een grote zak met aan beide zijden een lange 
vleugel. De zegen wordt in een cirkelvorm uitgevaren en vervolgens naar de kant toe 
binnengehaald. De vis wordt bij het binnenhalen van de zegen omsloten en naar de zak van de 
zegen geleidt. Het vangstrendement voor deze wijze van vissen is vastgesteld op 80% voor alle 
vissoorten en lengteklassen. De zegen die in de E3-Put Oostakker is toegepast, had een lengte 
van 225 meter en een hoogte van 8 meter. Het bevist oppervlak is bepaald door tijdens het uitvaren 
van de zegen met de GPS een oppervlakte berekening uit te voeren. De oeverzones van de 
meervormige wateren zijn bemonsterd door middel van elektrovisserij vanuit een boot (tot circa 1,5 
meter uit de oever). Het proefondervindelijk vastgestelde rendement van het elektrovisapparaat is 
voor de oeverzone vastgesteld op 30% voor snoek en 20% voor de overige vissoorten (ref. 3). 
Binnen dit viswater is in overleg met de stuurgroep besloten om het standaardtraject van 250 meter 
op te delen in twee trajecten van 125 meter, zodat een beter beeld wordt verkregen van de visstand 
in de verschillende oevers. De beviste lengte is met een GPS geregistreerd. 

 
- In lijnvormige wateren met een breedte van 8 tot circa 20 meter, zoals de Oude Leie Astene wordt 

de visstand in het open water bemonsterd middels gecombineerde zegen- en elektrovisserij. 
Normaliter wordt de zegen over de gehele breedte van de watergang naar een keernet 
toegetrokken, maar dit was vanwege de slecht begaanbare oevers en de meandering niet mogelijk. 
De zegen met een lengte van 225 meter en een hoogte van 8 meter is in dit viswater rondgevist. 
Het vangstrendement voor deze wijze van vissen is vastgesteld op 80% voor alle vissoorten en 
lengteklassen. De oevers zijn elektrisch bevist vanuit de boot. Het proefondervindelijk vastgestelde 
rendement van het elektrovisapparaat is voor de oeverzone vastgesteld op 30% voor snoek en 
20% voor de overige vissoorten (ref. 3). Standaard zijn met het elektrovisapparaat trajecten van 
250 meter bemonsterd. 
 

  

Totaal Open water Oever
E3-Put Oostakker 3,1 3,0 0,1 775
Oude Leie Astene 16,6 15,3 1,3 8830

Lengte oeverzone (m)Water
Oppervlak (ha)
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 Bemonsteringsperiode en -inspanning 

De visstandbemonstering is uitgevoerd op 22 en 23 oktober 2014. Alle bevissingen zijn overdag 
uitgevoerd. Afhankelijk van de dimensies van het water dient een minimale onderzoeksinspanning te 
worden verricht voor het verkrijgen een representatief beeld van de visstand. In bijlage 2 wordt de 
toegepaste bemonsteringsmethodiek en -inspanning gegeven. 
 

 Verwerking van de vangst en veldgegevens 

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

2.4.1 Berekening omvang visbestand 

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

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

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

van de schattingen per waterdeel. 
 
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. 8). Op deze wijze is een indicatie van de conditie 
van de vis verkregen. Een conditie van 0,9-1,1 wordt als normaal beschouwd. Een afwijking van 0,1-0,2 
geeft een matige (0,8-0,9) of goede (1,1-1,2) conditie aan. Een afwijking van meer dan 0,2 geeft een 
slechte (<0,8) of een zeer goede (>1,2) conditie aan. 

2.4.3 Predator-prooi verhouding 

Op basis van de verkregen bestandschatting is de verhouding roofvis/witvis berekend (predator-prooi 
verhouding). In een water met een evenwichtig opgebouwde visstand is de productie van planktivore 
vissen en de consumptie hiervan door roofvissen in evenwicht. De predator-prooi verhouding (op basis 
van gewicht) geeft aan of er sprake is van een evenwicht. Het blijkt dat er in stilstaand water slechts 
sprake is van een evenwicht bij een predator-prooi verhouding van 1:1 tot 1:2,5 (gebaseerd op de 
biomassa van de totale bestanden) (ref. 8). Voor een realistische inschatting van de predatie van 
prooivis wordt gebruik gemaakt van de predator-prooivis (<15 cm) verhouding. Praktisch alle roofvissen 
boven de 15 cm voeden zich hoofdzakelijk met vis. Tot de piscivoren worden baars, snoek, snoekbaars, 
meerval, roofblei (allen >15 cm) en kwabaal (>20-40 cm) gerekend (ref. 8). 
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2.4.4 Presentatie gegevens 

Voor het presenteren van de bestandschattingen zijn de gevangen vissoorten ingedeeld in ecologische 
groepen en gilden. De indeling in ecologische groepen wordt beschreven in het Handboek 
Hydrobiologie. De ecologische groepen zijn voornamelijk gebaseerd op voedselvoorkeur. Dit hangt 
samen met de lengte van de vissoorten. Voor snoek wijkt de indeling af van de overige vissoorten, 
omdat deze uitgaat van de voorkeur van deze soort voor bepaalde habitats. Naast ecologische groepen 
zijn de vissoorten ingedeeld in de stromingsgilden volgens FAME (zie bijlage 2 en ref.9). De indeling in 
stromingsgilden is gebaseerd op de voorkeur van soorten voor stromend dan wel stilstaand water. Er 
worden drie stromingsgilden onderscheiden: 
 
- eurytopen: soorten die geen specifieke voorkeur hebben voor stromend of stilstaand water; 
- limnofielen: soorten met een voorkeur voor stilstaand water; 
- rheofielen: soorten met een voorkeur voor stromend water. 
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3 RESULTATEN E3-PUT OOSTAKKER 

 Algemene opmerkingen 

De bemonstering van de E3-Put Oostakker is uitgevoerd op 22 oktober 2014. In het open water is één 
rondgooi met een 225 meter lange zegen uitgevoerd. Daarnaast is verdeeld over twee trajecten in totaal 
250 meter oever elektrisch bevist. De bemonstering is goed verlopen. De ligging van de trajecten is op 
een kaart in bijlage 3 afgebeeld. De maximale waterdiepte die met de zegen is bevist bedroeg 4,2 meter 
met een doorzicht van 0,6 meter. Submerse vegetatie is niet waargenomen. Langs de oevers is 
plaatselijk zegge waargenomen, welke niet tot matig toegankelijk is voor vis. Onder de waterlijn zijn op 
enkele locaties boomwortels aanwezig. Tijdens de elektrovisserij zijn geen winterclusteringen 
aangetroffen. In figuur 3.1 wordt een impressie gegeven van het de E3-Put Oostakker. 
 

  
Figuur 3.1. Impressie van de oeverzone en het open water in de E3-Put Oostakker 

 Soortensamenstelling  

In de E3-Put Oostakker zijn in totaal 8 vissoorten gevangen. Van deze soorten behoren er zeven tot het 
eurytope stromingsgilde. Dit zijn de soorten paling, baars, brasem, blankvoorn, karper, pos en snoek. 
Naast deze eurytope soorten is eveneens één limnofiele soort gevangen (zeelt).     
 

 Omvang van het visbestand 

In tabel 3.1 en tabel 3.2 is de geschatte omvang van het totale visbestand in de E3-Put Oostakker 
gegeven in kilogram en aantal per hectare.  
 
Tabel 3.1. Raming van het visbestand in de E3-Put Oostakker (kg/ha) in 2014. 

 
 
 
 
  

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

Eurytoop Aal/Paling               13,4        -          0,0          1,2          4,3          8,0          
Baars                    41,3        37,3        0,8          2,7          0,6          -          
Blankvoorn               1,8          1,3          -          0,5          -          -          
Brasem                   34,3        16,1        -          0,5          0,3          17,4        
Karper                   47,3        0,1          -          -          -          47,1        
Pos                      4,0          0,8          3,2          -          -          -          

Limnofiel Zeelt                    2,7          -          0,3          0,4          -          2,0          
Subtotaal 144,8      55,6        4,3          5,3          5,2          74,5        

    ecologische indeling voor snoek

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

Eurytoop Snoek 8,1          -          -          2,0          6,1          -          
Totaal 152,9      

0,0 = <0,05 kg/ha; - = niet aangetroffen
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Tabel 3.2. Raming van het visbestand in de E3-Put Oostakker (N/ha) in 2014. 

 
 
De omvang van het visbestand in de E3-Put Oostakker is geschat op 152,9 kg/ha en 10.050 stuks/ha. 
Op basis van biomassa bestaat het bestand voor een groot deel uit karper (31%), baars (27%) en 
brasem (22%). Ook paling (9%) heeft een redelijk aandeel binnen het bestand op basis van biomassa. 
Op basis van aantallen bestaat het bestand grotendeels uit baars (62%). Vooral van het baarsbroed zijn 
relatief veel exemplaren gevangen. Naast baars heeft ook brasem (23%) een aanzienlijk aandeel binnen 
het bestand. Ook bij brasem behoren veruit de meeste exemplaren tot het broed. Van pos zijn ook 
redelijk aantallen gevangen (aandeel = 10%), zowel broed als meerjarige exemplaren. 
       

 Lengtesamenstelling 

De lengtefrequentieverdelingen van de aangetroffen soorten zijn grafisch weergegeven in bijlage 4. 
 
Van baars is relatief veel broed aangetroffen. Ook zijn meerjarige exemplaren gevangen tot een 
maximale lengte van 29 centimeter. Van brasem is net als bij baars relatief veel broed gevangen. Naast 
broed zijn ook enkele meerjarige exemplaren gevangen in de lengterange van 23 tot 26 en van 53 tot 
61 centimeter. Tijdens de bemonstering zijn twee jaarklassen gevangen van blankvoorn. Waarschijnlijk 
gaat het om exemplaren uit de eerste en tweede of derde jaarklasse. Van karper zijn naast één 
exemplaar van 14 centimeter ook enkele volwassen karpers (N=3) aangetroffen met lengtes van 74, 79 
en 85 centimeter. Paling is aangetroffen in de lengterange van 11 tot 59 centimeter. Van pos zijn 
meerdere jaarklassen aangetroffen welke door overlapping niet te onderscheiden zijn. 
 
Van de overige vissoorten zijn veelal enkele exemplaren en/of lengteklassen aangetroffen. 
 

 
Figuur 3.2. Eén van de weinige meerjarige brasems die tijdens de bemonsteringen is 

aangetroffen. 
  

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

Eurytoop Aal/Paling               206         -          6             88           79           34           
Baars                    6.281      6.212      26           41           2             -          
Blankvoorn               208         199         -          9             -          -          
Brasem                   2.348      2.335      -          4             2             7             
Karper                   10           4             -          -          -          5             
Pos                      958         342         616         -          -          -          

Limnofiel Zeelt                    28           -          22           4             -          2             
Subtotaal 10.039    9.092      670         146         83           48           

    ecologische indeling voor snoek

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

Eurytoop Snoek 11           -          -          5             7             -          
Totaal 10.050    

0 = <0,5 stuks/ha; - = niet aangetroffen
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 Conditie van de meest voorkomende vissoorten 

De conditiediagrammen van de meest voorkomende soorten zijn grafisch weergegeven in bijlage 5. 
 
Eén van de meest voorkomende vissoorten, de baars, heeft een conditie die als normaal tot goed 
beschouwd kan worden. Dit geldt vooral voor de kleinere lengteklassen. De brasems, de blankvoorns 
en de pos verkeren eveneens in een normale tot goede conditie. 
 

 Predator-prooi verhouding 

Tijdens de bemonstering zijn baarzen en snoek groter dan 15 centimeter aangetroffen. Op basis van de 
biomassa van deze soorten en het totale prooivisbestand (≤ 15 cm) is de predator-prooi verhouding 
berekend op 1:5,3. Op basis van deze verhouding is het niet waarschijnlijk dat de dichtheid aan 
planktivore vis gereguleerd wordt door de aanwezige roofvissen. 
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4 RESULTATEN OUDE LEIE ASTENE 

 Algemene opmerkingen 

De bemonstering van de visstand de Oude Leie te Astene is uitgevoerd op 22 en 23 oktober 2014. In 
totaal zijn vier zegenrondgooien uitgevoerd met een 225 meter lange zegen. Daarnaast is de visstand 
in de oeverzone op drie locaties elektrisch bemonsterd. De bemonsteringen zijn goed verlopen. De 
ligging van de trajecten is op een kaart in bijlage 3 afgebeeld. De waterdiepte van de beviste trajecten 
met de zegen varieerde van 0,7 tot 4,7 meter. Het water was met een doorzicht van 0,40 meter redelijk 
troebel. In het viswater is slechts lokaal in dichtheden van enkele procenten submerse vegetatie 
waargenomen in de vorm van grof hoornblad en onderwaterfase van gele plomp. Ook zijn nog enkele 
drijvende exemplaren van gele plomp waargenomen. Langs de oever is vooral riet, zegge, grote 
egelskop, liesgras en watermunt aangetroffen. Op de beviste trajecten bedroeg de bedekking van 
emerse vegetatie 5 tot 100%. De vegetatie was matig tot goed toegankelijk voor vis. Naast de 
aanwezige vegetatie waren plaatselijk ook veel boomwortels onder water aanwezig. In figuur 4.1 is een 
impressie gegeven van de Oude Leie Astene. 
  

      
Figuur 4.1. Uitvaren van de zegen in de Oude Leie van Astene 
 

 Soortensamenstelling  

In de Oude Leie Astene zijn tijdens het onderzoek in totaal 17 vissoorten gevangen (exclusief hybride 
br x bv), hetgeen een soortenrijk bestand is. Tien soorten behoren tot het eurytope gilde, drie tot het 
limnofiele gilde en de riviergrondel is de enige rheofiele vissoort die tijdens de bemonstering is 
gevangen. Naast deze inheemse soorten zijn ook nog een drietal exotische vissoorten aangetroffen. 
 

 Omvang van het visbestand 

In tabel 4.1en tabel 4.2 is de geschatte omvang van het totale visbestand in de Oude Leie Astene 
gegeven in kilogram en aantal per hectare.  
 
  



 

 

Onderzoek naar het visbestand in de kleine en stilstaande wateren E3-Put Oostakker en Oude Leie 
Astene,2014 
Kenmerk: 20140778_OVL/Rap01, definitief, 12 mei 2015 

Blz. 9 van 21 
 

 

Tabel 4.1. Raming van het visbestand in de Oude Leie Astene (kg/ha) in 2014. 

 
 
 
Tabel 4.2. Raming van het visbestand in de Oude Leie Astene  (N/ha) in 2014. 

 
 
  

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

Eurytoop Aal/Paling               28,3        -          -          0,5          4,6          23,2        
Baars                    10,5        10,2        -          0,3          -          -          
Blankvoorn               35,1        6,8          24,8        3,6          -          -          
Brasem                   236,5      65,9        0,9          5,2          0,8          163,8      
Giebel                   9,9          -          0,4          2,7          -          6,8          
Hybride 0,4          -          0,1          0,2          0,0          -          
Karper                   37,0        0,1          -          -          -          37,0        
Kolblei                  9,6          0,1          8,6          0,9          0,0          -          
Pos                      3,5          0,5          3,0          -          -          -          
Snoekbaars               1,2          0,1          0,0          1,0          0,1          -          

Limnofiel Bittervoorn              0,7          -          0,7          -          -          -          
Rietvoorn/Ruisvoorn      1,5          0,2          0,8          0,4          0,0          -          
Zeelt                    13,4        -          0,1          1,4          5,0          6,9          

Rheofiel Riviergrondel            0,0          -          0,0          -          -          -          
Exoot Blauwband 0,0          -          0,0          -          -          -          

Graskarper 4,4          -          -          -          -          4,4          
Grootkopkarper 56,7        -          -          -          -          56,7        
Subtotaal 448,7      83,9        39,4        16,2        10,5        298,8      

    ecologische indeling voor snoek

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

Eurytoop Snoek 35,4        -          0,9          0,0          7,5          27,0        
Totaal 484,1      

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

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

Eurytoop Aal/Paling               195         -          -          32           78           85           
Baars                    1.580      1.577      -          4             -          -          
Blankvoorn               2.671      1.299      1.321      50           -          -          
Brasem                   11.726    11.511    29           79           2             104         
Giebel                   32           -          14           14           -          4             
Hybride 11           -          7             4             0             -          
Karper                   12           7             -          -          -          5             
Kolblei                  515         35           469         10           0             -          
Pos                      729         182         547         -          -          -          
Snoekbaars               38           20           0             17           0             -          

Limnofiel Bittervoorn              537         -          537         -          -          -          
Rietvoorn/Ruisvoorn      185         138         43           4             0             -          
Zeelt                    25           -          4             7             11           4             

Rheofiel Riviergrondel            4             -          4             -          -          -          
Exoot Blauwband 4             -          4             -          -          -          

Graskarper 0             -          -          -          -          0             
Grootkopkarper 2             -          -          -          -          2             
Subtotaal 18.266    14.769    2.979      221         91           204         

    ecologische indeling voor snoek

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

Eurytoop Snoek 26           -          5             0             8             13           
Totaal 18.292    

0 = <0,5 stuks/ha; - = niet aangetroffen
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Het aanwezige visbestand in de Oude Leie Astene is geschat op 484,1 kg/ha en 18.292 stuks/ha, 
hetgeen een fors bestand is. Het bestand wordt aangevoerd door brasem (49%), gevolgd door 
grootkopkarper (12%). Het biomassabestand van brasem is vooral het resultaat van een fors bestand 
van grote exemplaren (> 40cm) en broed. Het bestand op basis van aantallen wordt gedomineerd door 
brasem (64%). Het merendeel van de exemplaren behoort tot de eerste jaarklasse. Ook de soorten 
blankvoorn en baars hebben beide een redelijk aandeel binnen het bestand (respectievelijk 15 en 9%). 
 

 
Figuur 4.2. Forse zegenvangst in de Oude Leie Astene 

 

 Lengtesamenstelling 

De lengtefrequentieverdelingen van de aangetroffen soorten zijn grafisch weergegeven in bijlage 4. 
Binnen het baarsbestand zijn de eerste twee jaarklassen door overlapping niet te onderscheiden. Naast 
exemplaren uit de eerste twee jaarklassen is slechts één ouder exemplaar aangetroffen met een lengte 
van 20 centimeter. Van bittervoorn zijn exemplaren gevangen van 4 tot 8 centimeter. Binnen de 
lengteverdeling van brasem is een sterke lengteklasse van 6 tot circa 15 centimeter gevangen, welke 
waarschijnlijk bestaat uit een- en tweejarige exemplaren. De lengteverdeling van brasem is verder 
evenwichtig opgebouwd, waarbij er in de range van 46 tot en met 59 centimeter een sterke lengteklasse 
aanwezig is. Van blankvoorn zijn de eerste twee jaarklassen van blankvoorn duidelijk te onderscheiden. 
Naast de eerste twee jaarklassen zijn ook enkele oudere exemplaren aangetroffen tot een maximale 
lengte van 24 centimeter. Grootkopkarper is in de lengterange van 118 tot 138 centimeter gevangen 
(zie figuur 4.3). Van paling zijn exemplaren aangetroffen is de lengterange van 19 tot en met 84 
centimeter. Binnen het posbestand zijn meerdere jaarklassen aangetroffen, welke door overlapping 
moeilijk zijn te onderscheiden. Het ruisvoornbestand is evenwichtig opgebouwd. Van snoekbaars zijn 
alleen exemplaren tot 33 centimeter aangetroffen. Snoek is gevangen in de range van 28 tot 84 
centimeter. Van de overige vissoorten zijn veelal enkele exemplaren en/of lengteklassen aangetroffen. 
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Figuur 4.3. Grootkopkarper welke is gevangen in de Oude Leie Astene. 
 

 Conditie van de meest voorkomende vissoorten 

De conditiediagrammen van de meest voorkomende soorten zijn grafisch weergegeven in bijlage 5. 
 
Voor de meest voorkomende vissoorten in de Oude Leie Astene (baars, blankvoorn, brasem en 
snoekbaars) geldt dat deze ten tijde van de bemonstering in een conditie verkeerden die als normaal 
tot goed beschouwd kan worden. Dit geldt voor alle aanwezige lengteklassen. Bij de kleine baarzen en 
blankvoorns is zichtbaar dat er veel variatie is. Dit wordt grotendeels veroorzaakt door een lagere 
nauwkeurigheid van de veldmetingen van visjes met kleine lengtes en lage gewichten. Dit is eveneens 
de reden dat de conditie van een soort als bittervoorn in het veld niet nauwkeurig te bepalen is. 

 

 Predator-prooi verhouding 

De meest voorkomende predator in de Oude Leie Astene is snoek. Naast snoek is ook baars en 
snoekbaars >15 centimeter aangetroffen. Op basis van de biomassa van deze soorten (>15 cm) en het 
totale prooivisbestand (≤15 cm) is de predator-prooi verhouding berekend op 1:3,4. In de Oude Leie 
Astene wordt de dichtheid aan planktivore vis waarschijnlijk gedeeltelijk gereguleerd door het 
roofvisbestand. 
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5 DISCUSSIE 

 Uitvoering bemonstering 

De bemonstering van de E3-Put Oostakker en de Oude Leie Astene zijn goed verlopen.  
Bij de verdeling van de locaties is er daarnaast op gelet dat alle aanwezige habitats naar verhouding 
zijn bemonsterd. Alle waterlichamen zijn bemonsterd binnen de in het Handboek (ref. 3) voorgeschreven 
periode. Tijdens de uitvoering is gelet op mogelijke winterclusteringen, maar deze zijn niet 
waargenomen. Ook is met een geavanceerde sonar bekeken of er een spronglaag aanwezig was, maar 
deze is niet waargenomen. Ook zijn met de sonar geen noemenswaardige hoeveelheden vis 
aangetroffen. De bemonsteringen zijn zonder al te veel problemen verlopen. Gezien de resultaten en 
het verloop van de bemonsteren kan gesteld worden dat een representatief beeld van de visstand is 
verkregen. 
 

 E3-Put Oostakker 

5.2.1 Soortensamenstelling 

In de E3-Put Oostakker zijn tijdens de bemonstering in totaal 8 vissoorten aangetroffen. Deze 
soortenrijkdom past bij de geïsoleerde ligging en de dimensies van de plas. Zeker in diepere plassen is 
de soortenrijkdom beperkter dan in ondiepe plassen. Naast de algemeen voorkomende vissoorten 
waaronder baars, blankvoorn, brasem, pos, karper is de aanwezigheid van een redelijk omvangrijk 
bestand van de plantminnende zeelt opvallend. De aanwezigheid van deze soort, welke niet wordt 
uitgezet, indiceert dat de leefomstandigheden voor deze soort, ondanks de beperkte vegetatie 
ontwikkeling zich toch thuis voelt in het water. De aanwezigheid van paling in de plas is waarschijnlijk 
geheel afkomstig van glasaal uitzettingen (1 kg per twee jaar). Door de uitzetting van deze soort is een 
brede lengterange aanwezig. Tijdens het onderzoek zijn geen ongewenst vissoorten (exoten) 
aangetroffen. 
 
De laatste visstandbemonstering in de E3-Put Oostakker heeft in 2003 plaatsgevonden (ref. 14). 
Destijds zijn elf vissoorten gevangen, waarvan de kolblei, rietvoorn, giebel en kroeskarper ontbreekt in 
de huidige soortensamenstelling. Daarentegen is snoek in tegenstelling tot 2003 nu wel aangetroffen. 
De aanwezigheid van snoek kan het gevolg zijn van de uitzetting die in 2013 heeft plaatsgevonden. 
Zowel tijdens de bemonstering van 2003 als van 2014 is een rekrutering van zeelt waargenomen. Een 
groot verschil met de bemonstering van 2003 is dat blankvoorn minder frequent is gevangen en dat dit 
jaar brasem juist in grotere aantallen is aangetroffen.  

5.2.2 Omvang visbestand 

Het visbestand in de E3-Put Oostakker is met 152,9 kg/ha en 10.050 stuks/ha normaal voor wateren 
met een dergelijk beperkte omvang. De aanwezige visbiomassa bestaat voor een groot deel uit karper, 
brasem en baars. Op basis van aantallen wordt het bestand grotendeels gevormd door éénzomerige 
baars en brasem. 
 
In vergelijkbare viswateren zijn visbestanden aangetroffen variërend van 17 tot 248 kg/ha aangetroffen 
(ref 2, 4 en 5). In tabel 5.1 is een overzicht gegeven van de visbestanden in vergelijkbare wateren.  
 
Tabel 5.1.Overzicht van de bestandschattingen in vergelijkbare viswateren

 

kg/ha aantal/ha biomassa aantallen

Den Bocht (ref. 5) 9,1 267 br ba, bv
Hazewinkel (ref. 5) 40 2143 bv bv, ba
De Kuil (ref. 2) 102 755 ka, pa ba, br
Den Aerd (ref. 5) 248 6364 br, bv br, bv
Grote Vijver Battenbroek (ref. 4) 35 52 ka, br ba, bi
Kleine Vijver Battenbroek (ref. 4) 17 495 pa, ka ba, br
* br = brasem; sk = snoek; ba = baars; ka = karper; bv = blankvoorn; bi = bittervoorn; pa = paling

Omvang visbestand Abundante vissoorten*
Water
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De bestandsomvang in de diepe wateren is doorgaans het gevolg van de maximale diepte van de plas 
en de verhouding tussen het diepe en ondiepe deel. Hoe dieper de plas is en hoe groter het areaal diep 
water is des te lager is doorgaans het bestand, omdat de diepe zones minder productief zijn dan de 
ondiepe zones. De omvang van de E3-Put Oostakker is qua omvang redelijk hoog voor een diepe plas. 
De relatief hoge raming is het gevolg van een geringe maximale waterdiepte (circa 4,5 meter) en het 
relatief hoge aandeel ondiepe (productieve) zone.   
 
De soorten die in de E3-Put het bestand aanvoeren op basis van biomassa (brasem en karper) en 
aantallen (baars en brasem) zijn vergelijkbaar met de abundante vissoorten in de vergelijkbare wateren 
uit tabel 5.1. 
 
Het hoge biomassa aandeel van karper wordt vooral veroorzaakt door de aanwezigheid van grote 
exemplaren (>40 cm). Ook bij brasem is dat het geval, maar bij deze soort is ook de omvang van het 
broedbestand fors van omvang. Bij baars wordt het biomassa bestand vrijwel geheel gevormd door het 
omvangrijke broedbestand.  
 
De broedbestanden van met name baars en brasem, en in 2003 blankvoorn, indiceren goede 
opgroeimogelijkheden in de eerste levensfasen van vis. Meerjarige exemplaren van met name brasem 
en blankvoorn zijn nauwelijks aangetroffen. Op basis van de gegevens uit dit onderzoek en het 
onderzoek uit 2003 kan gesteld worden dat de overleving van de eenzomerige vissen nihil is. De sterfte 
zal naar verwachting vooral in de winterperiode optreden door een gebrek aan goede 
overwinteringslocaties.  
 
De omvang van het visbestand in de E3-Put Oostakker is lager geraamd dan de bemonstering in 1995 
toen een bestand van 232 kg/ha is aangetroffen. De lagere raming van dit jaar is niet te verklaren, omdat 
de exacte gegevens van het onderzoek van 1995 ontbreken. Wel kan gesteld worden dat de omvang 
van de visbestanden in beide onderzoeksjaren vergelijkbaar van omvang zijn. Van de laatste 
bemonstering is geen raming bekend, maar gezien de vangsten kan gesteld worden dat het 
blankvoornbestand sindsdien is afgenomen en dat de lengtes van de meerjarige exemplaren kleiner zijn 
dan in 2003 (maximaal 17 centimeter in 2014 t.o.v. 30 centimeter in 2003). 

5.2.3 Viswatertypering 

In de E3-put is nauwelijks vegetatie aangetroffen. De totale bedekkingsgraad van de vegetatie is kleiner 
dan 10%. Hoewel de vegetatie het best past bij het eutrofe brasem-snoekbaars viswatertype, lijkt de 
soortsamenstelling van het visbestand zelf meer op een snoek-blankvoorntype. Met een hoog bestand 
aan baars, brasem, snoek en aal. Opvallend is dan wel dat blankvoorn in de put nauwelijks aanwezig 
is. Het relatief hoge doorzicht, de zanderige ondergrond en het niet al te hoge visbestand wijzen niet op 
een hoge voedselrijkdom van dit water. De omvang van het visbestand past het best binnen het 
rietvoorn-snoek viswatertype. De vegetatie ontwikkeling en de samenstelling van de visstand wijken 
echter te veel af om de gehele visstand onder dit type te schalen. Samenvattend kan gesteld worden 
dat de visstand in de E3-Put het beste past bij het snoek-blankvoorn viswatertype. Dit viswatertype 
wordt door het ANB ook als gewenst beschouwd.  
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Tabel 5.2. Viswatertypering E3-Put Oostakker (lichtblauw zijn aanwezige soorten en 
heersende omstandigheden, donkerblauw zijn dominante vissoorten (biomassa)). 

 

5.2.4 Predatie, onttrekkingen en herbepotingen 

In de E3-Put Oostakker zijn snoek en baars de belangrijkste predatoren. Op basis van de predator-
prooiverhouding is het niet waarschijnlijk dat de dichtheid aan planktivore vis gereguleerd wordt door de 
aanwezige roofvissen. De omvang van het planktivore bestand zal derhalve voedsel gestuurd zijn. 
Over de mogelijke predatiedruk van aalscholvers is niets bekend. Op de E3-Put vindt veel visstroperij 
plaats. Bekend is dat soms ondermaatse vis wordt meegenomen en dat vis ter plaatse wordt 
geconsumeerd. Daarnaast staat het gebied ook bekend om de geluidsoverlast en het achterlaten van 
zwerfvuil (med. ANB). 
 
De laatste jaren hebben herbepotingen plaatsgevonden van de soorten blankvoorn, winde, karper, 
snoek en paling (glasaal) (ref. 13). De doelstellingen met betrekking tot herbepotingen van vis zijn door 
Beekman & Beers (2003) (ref. 1) samengevat: 

- Compensatie van sterfte en onvoldoende rekrutering door watervervuiling en gebrek aan 
natuurlijke structuur in de meeste wateren (uitzetting van jonge, ondermaatse pootvis); 

- Verhoging van de dichtheid van de visstand ter bevordering van de hengelvangsten (uitzetting 
van grote, bovenmaatse pootvis); 

- Instandhouding van een bepaald type visserij die zonder uitzetting onmogelijk zou zijn 
(bijvoorbeeld regenboogforel); 

- Herintroductie van een verdwenen soort als de milieuomstandigheden dit weer mogelijk maken 
(bijvoorbeeld kopvoorn). 

 
Voor de E3-Put Oostakker zijn de doelstellingen van het herbepotingsbeleid voornamelijk gericht op een 
evenwichtige ondersteuning van de visstand. (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 + + + + -

Aal + + + + +

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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Van snoek zijn in tegenstelling tot 2003 tijdens de bemonstering redelijke aantallen aangetroffen. Of het 
aangetroffen bestand het resultaat is van de uitzetting in 2013 is niet vast te stellen. Mogelijk dat sinds 
2013, bijvoorbeeld door de grootschalige uitzetting van 2006 een bestand is ontstaan dat zich op 
natuurlijke wijze in stand houdt. De uitzet van (glas)aal is duidelijk zichtbaar. Tijdens de bemonstering 
zijn redelijke hoeveelheden gevangen over een brede lengterange. Indien deze bepotingen het 
voortbestaan van deze soort dienen te bevorderen is een vrije migratieroute noodzakelijk. 
 
Ondanks de uitzettingen van blankvoorn zijn er naast een gering bestand van eenzomerige vis 
nauwelijks meerjarige exemplaren aangetroffen. De overleving van vis is een knelpunt in het viswater. 
De geringe overleving wordt waarschijnlijk vooral beperkt door de geringe schuilmogelijkheden binnen 
het water. De uitzet van soorten als blankvoorn hebben alleen succes als er voldoende 
schuilmogelijkheden in de plas aanwezig zijn. Mogelijk dat de beoogde peilverlaging (med. ANB) een 
positief effect heeft op de ontwikkeling van submerse en emerse vegetatie in de oeverzone. Vooral de 
emerse vegetatie biedt in de winterperiode schuilmogelijkheden voor vis. Op dit moment zijn er ook 
voldoende ondiepe zones in de plas aanwezig maar de vegetatieontwikkeling blijft uit. Er is geen directe 
oorzaak aan te wijzen voor het uitblijven van de vegetatie. Of de peilverlaging een positief effect gaat 
hebben op de ontwikkeling van de vegetatie is niet te verwachten, maar de mogelijke effecten zijn pas 
na uitvoering van de peilverlaging vast te stellen. 

 

 Oude Leie Astene 

5.3.1 Soortensamenstelling 

De soortenrijkdom in de Oude Leie te Astene is met de vangst van in totaal 17 vissoorten (exclusief 
hybride) hoog. De hoge soortenrijkdom is onder andere het resultaat van een divers aanbod van 
habitats. Binnen de Oude Leie Astene zijn zowel plantenrijke en relatief ondiepe zones aanwezig als 
diepe gedeelte (Vosselareput) met weinig structuur. Binnen het visbestanden is een breed scala aan 
eurytope en plantminnende soorten aangetroffen. De soortenrijkdom is ook het gevolg van uitzettingen 
van vis. Tijdens de bemonstering zijn drie exoten aangetroffen, te weten de grootkopkarper, graskarper 
en blauwband. De exoten zijn voor dit viswater aangeduid als ongewenst. Giebel, welke ook is gevangen 
tijdens het onderzoek is ook aangeduid als ongewenst, omdat deze soort gevoelig is voor 
schimmelinfecties, hetgeen risico’s met zich mee kan brengen voor de rest van het visbestand. 
Aangezien er slechts een beperkt bestand van deze soort is aangetroffen is het risico op een grote 
uitbraak beperkt. Grote snoekbaars (>40 cm) is tijdens de bemonstering niet aangetroffen. 
Waarschijnlijk zijn in de meander en dan met name nabij de Voselareput wel grote exemplaren 
aanwezig, maar zijn de hoeveelheden beperkt.  
 
In het verleden zijn er verschillende visstandonderzoeken uitgevoerd op de Oude Leie van Astene, te 
weten in 1986, 1995 en 2000. De soortensamenstellingen van deze onderzoeken komen grotendeels 
overeen met de huidige samenstelling. Wel is het opvallend dat bittervoorn, welke in 2014 in grote 
aantallen is gevangen nog niet eerdere in het water is aangetroffen. Ditzelfde geldt voor de soort giebel. 
De vangst van grootkop-, graskarper en blauwband zijn nog niet eerder gerapporteerd. Wellicht dat 
deze soorten pas na 2000 zijn geïntroduceerd. Grootkop- en graskarper zijn alleen in het diepe gedeelte 
gevangen. Wellicht dat deze voorkeurslocaties in het verleden niet zijn onderzocht. 
 
Alver en kroeskarper, welke slechts eenmaal eerder in de Oude Leie Astene zijn aangetroffen zijn bij 
de bemonstering van 2014 niet gevangen. Destijds zijn deze soorten in geringe aantallen gevangen, 
waardoor het al dan niet vangen van een soort vooral op toeval berust. Ook is het mogelijk dat deze 
bestanden in de loop der tijd zijn verdwenen.  

5.3.2 Omvang visbestand 

Het visbestand in de Oude Leie Astene is zowel op basis van biomassa als aantallen fors van omvang, 
hetgeen duidt op voedselrijke omstandigheden. De forse bestanden zijn vooral het gevolg van het 
omvangrijke brasembestand. Van deze soort is zowel een omvangrijk juveniel als adult bestand 
aanwezig. Ook van blankvoorn is een redelijk omvangrijk bestand aanwezig waarbij het bestand 
evenwichtig is opgebouwd.  
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De blankvoorns bereiken een maximale lengte van circa 24 centimeter. Het ontbreken van grotere 
blankvoorns is het mogelijk gevolg van het ontbreken van voldoende mollusken (m.n. 
driehoeksmosselen), welke door grote blankvoorns worden gegeten. 
 
In de Oude Leie Astene is ook een redelijk omvangrijk bestand van plantminnende soorten aanwezig. 
Snoek en zeelt hebben het grootste aandeel binnen het bestand. Het relatief grote areaal ondiepe en 
begroeide zones vormt een uitermate geschikt habitat voor de plantminnende soorten. Daarbij komt dat 
er in verhouding veel oeverlengte aanwezig. Voor snoek is daarnaast ook een omvangrijk 
prooivisbestand aanwezig. In eerdere bemonsteringen zijn ook omvangrijke snoekbestanden 
aangetroffen.  
 
In eerder visstandonderzoeken is het bestand in de Oude Leie Astene geraamd op circa 300 in 1986 
(ref. 12) tot 344 kg/ha in 1995 (ref. 10). De ramingen zijn lager dan die van 2014, maar hierbij dient 
vermeld te worden dat de bemonsteringen in het verleden vooral zij toegespitst op de ondiepere delen 
van het water. In 2014 is het bestand in het ondiepe gedeelte geraamd op 363 kg/ha, hetgeen 
overeenkomt met de eerder uitgevoerd onderzoeken. In het diep deel is het bestand geraamd op maar 
liefst ruim 2.700 kg/ha. De helft van dit bestand is afkomstig van het aangetroffen 
grootkopkarperbestand. 
 
In vergelijkbare viswateren (oude Leiemeanders) zijn visbestanden aangetroffen variërend van 217 tot 
610 kg/ha aangetroffen. In tabel 5.3 is een overzicht gegeven van de visbestanden in vergelijkbare 
wateren. De oude Leiemeanders zijn doorgaans voedselrijke systemen. Met een bestand van 484 kg/ha 
is de omvang van de Oude Leie Astene vergelijkbaar qua omvang met de andere oude meanders (ref. 
6 en 7). Ook de bestanden op aantalbasis zijn in de Leiemeander omvangrijk. De visstand in de Oude 
Leiearm Astene onderscheidt zich van de overige oude Leiemeanders door de dominantie van brasem. 
Deze soort is in vergelijkbare wateren wel aangetroffen, maar heeft een minder groot aandeel binnen 
zowel het bestand op basis van biomassa als aantallen. Het hoge aandeel van brasem in de Oude Leie 
Astene wordt waarschijnlijk veroorzaakt door de aanwezigheid van voldoende diep open water in 
combinatie met de productievere ondiepe meanders.  
 
Tabel 5.3. Overzicht van de bestandschattingen in vergelijkbare viswateren 

 

5.3.3 Viswatertypering 

Het viswater is een oude meander van de Leie. De meander heeft een diepte van maximaal 4,5 meter 
en het water is redelijk troebel (zichtdiepte 40 cm). De oevervegetatie (emers) is op de meeste plaatsen 
goed ontwikkeld. Ook zijn in de zomerperiode grote hoeveelheden gele plomp in de ondiepere delen 
aanwezig. In de plas is daarentegen weinig submerse of drijvende vegetatie aanwezig. De 
bovengenoemde kenmerken wijzen op een viswatertype in de range van rietvoorn-snoek tot blankvoorn 
- brasem. Het visbestand heeft een biomassa van ruim 480 kg/ha, met als meest dominante vissoort 
brasem (50%), gevolgd door karper. De omvang is het gevolg van voedselrijke omstandigheden in het 
water. Naast een aantal plantminnende soorten zijn ook eurytopen vissoorten in het water aangetroffen. 
De visgemeenschap lijkt daarmee het meest op een snoek - blankvoorn viswatertype. Snoekbaars 
welke niet in dit viswatertype is ingedeeld is vooral in de diepe Voselareput aanwezig. De aanwezigheid 
van zowel diepe als ondiepe delen maakt het lastig om het Oude Leie van Astene in te delen in één 
viswatertype. Momenteel heeft de visstand het meeste weg van het snoek-blankvoorn viswatertype.  
 
  

kg/ha aantal/ha biomassa aantallen

Leiemeander Oeselgem (ref. 6) 217 3.531 bv, sb ba, bv
Schoendalebocht (ref. 7) 450 12.775 ka, br, bv bv, ve
Oude Leiearm te St-Baafsvijve (ref. 7) 610 65.866 bv bv, bi
* br = brasem;  ba = baars; ka = karper; bv = blankvoorn; bi = bittervoorn; ve = vetje; sb = snoekbaars; gk = grootkopkarper

Water
Omvang visbestand Abundante vissoorten*
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Tabel 5.4. Viswatertypering Oude Leie Astene (lichtblauw zijn aanwezige soorten en 
heersende omstandigheden, donkerblauw zijn dominante vissoorten (biomassa)). 

 

 

5.3.4 Predatie, onttrekkingen en herbepotingen 

De belangrijkste predator in de Oude Leie Astene is de snoek. Gezien het grote prooivisbestand is door 
het roofvisbestand geen regulerend effect te verwachten. De visstand wordt waarschijnlijk vooral 
voedsel gestuurd. Normaliter is er geen sprake van onttrekkingen van vis door sportvissers, maar er zijn 
wel meldingen bekend van stroperij op karper. De controle door garden en of politie is bij dit viswater 
nagenoeg afwezig. Ook valt het op dat er ondanks het troebele en visrijke water geen grote 
snoekbaarzen zijn aangetroffen. Wellicht vindt er ook onttrekking plaats van deze soort. Op de Oude 
Leie Astene zijn het hele jaar door aalscholvers aanwezig. Volgens leden van de PVC hebben de 
aalscholvers het vooral voorzien op paling en vissen van 10 tot circa 25 centimeter. De onttrekkingen 
door aalscholvers worden gezien als een probleem, met name voor het brasembestand. Ondanks de 
aanwezigheid van aalscholvers zijn nog redelijke aantallen jonge vis en paling aangetroffen tijdens de 
bemonstering. Mogelijk zijn er door de bedekking met emerse vegetatie voldoende schuilmogelijkheden 
aanwezig zijn voor vis. Wel dient vermeld te worden dat het bestand van jonge brasem aan de lage kant 
is. Deze soort houdt zich meer op in het open water en is daardoor gevoeliger voor predatie. 
 
Er worden op dit viswater beperkte hoeveelheden vis uitgezet. Het is niet bekend welke soorten en 
hoeveelheden de afgelopen jaren zijn uitgezet. Op basis van de onderzoeksresultaten lijken de meeste 
soorten evenwichtig te zijn opgebouwd, hetgeen duidt op voldoende paai- en opgroeimogelijkheden 
voor deze soorten.  Herbepoting van vis in deze meander is niet noodzakelijk.  
 
 
  

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 + + + + -

Aal + + + + +

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 CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 

 Conclusies 

6.1.1 E3-Put Oostakker 

- In de E3-Put Oostakker zijn in totaal 8 vissoorten aangetroffen. Dit zijn de soorten baars, 
blankvoorn, brasem, karper, paling, pos, snoek en zeelt. 

- De omvang van het visbestand wordt geschat op 152,9 kg/ha en 10.050 stuks/ha. De 
visbiomassa bestaat grotendeels uit karper (31%), baars (27%) en brasem (22%). Ook paling 
(9%) heeft een redelijk aandeel binnen het bestand op basis van biomassa. Op basis van 
aantallen wordt het visbestand gedomineerd door éénzomerige vissen. Vooral van de soorten 
baars en brasem. Van pos zijn ook redelijk aantallen aangetroffen (aandeel = 10%), zowel broed 
als meerjarige exemplaren. 

- De visstand in de E3-Put Oostakker lijkt het meest overeen te komen met een snoek-blankvoorn 
visgemeenschap. 

 

6.1.2 Oude Leie Astene 

- In de Oude Leie Astene zijn tijdens het onderzoek in totaal zeventien vissoorten (exclusief 
hybride) gevangen. Het betreft de soorten baars, bittervoorn blankvoorn, brasem, blauwband, 
giebel, graskarper, grootkopkarper, hybride, karper, kolblei, paling, pos, riviergrondel, 
ruisvoorn/rietvoorn, snoek, snoekbaars en zeelt. 

- De geschatte omvang van het visbestand is beperkt en bedraagt 484,1 kg/ha en 18.291 
stuks/ha. De visbiomassa bestaat grotendeels uit brasem (49%), gevolgd door grootkopkarper 
(12%). Op basis van aantallen wordt het visbestand gedomineerd door éénzomerige vissen. 
Vooral van de soorten brasem, blankvoorn en baars  

- De visstand in de Oude Leie Astene lijkt het meest overeen te komen met een snoek- 
blankvoorn viswatertype. 

 

 Aanbevelingen 

6.2.1 E3-Put Oostakker 

- Voor zover bekend is het huidige visstandonderzoek het eerste in de E3-Put Oostakker waarbij 
door middel van zegen- en elektrovisserij een bestandschatting verkregen is. Gezien de 
voorgenomen peilverlaging is met dit onderzoek een goede nulsituatie vastgesteld. Er wordt 
aanbevolen het huidige onderzoek na uitvoering van de peilverlaging nogmaals uit te voeren 
om de effecten ervan inzichtelijk te krijgen. Daarnaast is het raadzaam om de visstand eens in 
de drie tot zes jaar te herhalen om zodoende trends te kunnen vaststellen. Aanbevolen wordt 
de bemonsteringsmethode- en inspanning bij toekomstige onderzoeken gelijk te houden. 
 

- Op dit moment is er in de E3-Put Oostakker geen goed ontwikkelde oeverzone aanwezig. Ook 
is tijdens de bemonsteringen geen submerse vegetatie aangetroffen. Het is momenteel niet 
duidelijk wat de oorzaak is van het wegblijven van de vegetatieontwikkeling. Het verdient de 
aanbeveling om het wegblijven van de vegetatie te achterhalen. Om de ontwikkeling te 
stimuleren zou emerse vegetatie ook kunnen worden aangeplant.  
 

- Uit het visstandondonderzoek blijkt dat de overleving van de eenzomerige vissen nihil is. 
Waarschijnlijk zijn er voor deze kleine vissen te weinig schuilmogelijkheden op de plas 
aanwezig. Zoals reeds aangegeven blijft de vegetatie ontwikkeling achterwege. Vooral de 
aanwezigheid van emerse vegetatie biedt doorgaans goede schuilmogelijkheden voor vis. 
Indien de vegetatieontwikkeling niet kan worden verbeterd is het aan te raden om de andere 
structuren in het water aan te brengen zoals dode bomen of stronken.  
Indien de visstand zich na deze ingrepen weet te ontwikkelen zal naar verwachting een 
visgemeenschap ontstaan waarbinnen de plantminnende soorten een groter aandeel krijgen 
binnen het bestand. Het huidige viswatertype (snoek-blankvoorn) zou dan meer verschuiven 
richting het ruisvoorn-snoek viswatertype.  
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Op basis van een vervolg onderzoek zou nagegaan kunnen worden of de overlevingskansen 
van vis zijn toegenomen door de populatie opbouw te vergelijken met de opbouw van 2014. 
 

- De laatste jaren hebben herbepotingen plaatsgevonden van de soorten blankvoorn, winde, 
karper, snoek en paling (glasaal). Gezien de slechte overleving van met name blankvoorn is 
het raadzaam om te wachten met verdere uitzettingen totdat de overlevingskansen zijn 
toegenomen. De ontwikkeling van sterk biotoop gebonden vissoorten is sterker afhankelijk van 
de inrichting van een water dan van uitzettingen (ref. 15). Dit geldt voor snoek. Het is niet bekend 
of de aangetroffen snoeken het resultaat zijn van natuurlijke rekrutering of van herbepotingen. 
Gezien het geringe prooivisbestand en het aanwezige snoekbestand is het aan te bevelen om 
tijdelijk geen snoeken meer uit te zetten. De uitzet van aal is effectief. Mede door de 
aanwezigheid van breuksteen is er voldoende habitat voor deze soort om op te groeien. Doordat 
er geen aal in- of uit kan trekken is het aan te raden om de aalstand middels uitzettingen voort 
te zetten. Het creëren van uittrekmogelijkheden is gezien de geïsoleerde ligging niet mogelijk. 
 

- De onttrekking door sportvissers is een probleem op de E3-Put. De overleving van het visbroed 
is in de E3-Put gering, waardoor het onttrekken van de grotere exemplaren een groot effect kan 
hebben op de bestanden van de oudere jaarklassen. Dat is zeker bij brasem en karper het 
geval. Zeker met het oog op de hengelsport is dit ongewenst. Ook is er sprake van andere 
vormen van overlast (geluidoverlast en vervuiling). Het is aan te bevelen om in samenspraak 
met de stad Gent de problemen van deze plas in kaart te brengen en te komen tot een gericht 
plan van aanpak, zodat de hengelmogelijkheden kunnen worden verbeterd. 

6.2.2 Oude Leie Astene 

- In vergelijking met de voorgaande bemonsteringen is in 2014 voor het eerst ook het diepe 
gedeelte van de Oude Leie Astene bemonsterd. In dit deel van het water bevond zich het 
merendeel van de visstand. Ook zijn in dat gedeelte andere soorten aangetroffen dan in het 
ondiepere deel. Gezien dit gegeven is het raadzaam om eenzelfde onderzoeksstrategie aan te 
houden als in 2014. Er wordt aanbevolen het huidige onderzoek eens in de drie tot zes jaar te 
herhalen om zodoende trends te kunnen vaststellen. 
 

- Het viswater is slecht toegankelijk voor hengelsporters. Voor de hengelsport is het gezien de 
soortendiversiteit en de omvang een interessant viswater. W&Z beheert het viswater en is 
verantwoordelijk voor de inrichting. Omdat de meander als “restgrond” wordt beschouwd vinden 
er geen reguliere onderhoudswerken plaats. Om de knelpunten te bespreken is er reeds een 
overleg gepland tussen de hengelsportsector en W&Z. De soortenrijkdom biedt mogelijkheden 
tot brede hengelmogelijkheden. Het is raadzaam om alle aanwezige hengeldisciplines te 
betrekken in het overleg zodat er een breed gedragen plan aan W&Z kan worden voorgelegd. 
Wellicht dat de overige recreatie gebruikers (bijv. zwemmers) en de plaatselijke horeca 
ondernemer kunnen aansluiten bij het overleg zodat alle aspecten besproken kunnen worden.   
 

- De aanwezigheid van zowel diepe als ondiepe delen maakt het een uniek viswater met een 
hoge soortenrijkdom. Ook de omvang van de visstand is fors van omvang. Op basis van de 
visstandbemonstering is er geen directe aanleiding om uitgebreide  herbepotingen uit te voeren 
in het water. Indien wordt besloten om herbepotingen uit te voeren dan valt het aan te raden 
om de inspanning vooral te richten op paling. Er zijn namelijk geen migratiemogelijkheden voor 
deze soort. De uitzet van blankvoorn, welke nog frequent uitgevoerd wordt heeft naar 
verwachting geen positieve uitwerking op het visbestand. Het is daarom aan te bevelen om de 
uitzet van deze soort te beperken of te stoppen.  
 

- Om het brasembestand te stimuleren zouden obstakels onder water aangebracht kunnen 
worden zodat de jonge brasem voldoende structuur heeft om zich te verschuilen voor predatie. 
Vooral het diepe gedeelte van de meander lijkt geschikt voor het aanbrengen van structuur, 
omdat in dit gedeelte momenteel nog weinig schuilmogelijkheden aanwezig zijn. 

 
- Gezien de problematiek rondom vistroperij is het aan te raden om in overleg met de 

controlerende instanties een overleg te houden. Gezien de vergelijkbare problematiek op de 
E3-Put is het raadzaam om de problemen gezamenlijk op te pakken.  
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Wellicht dat voorlichting binnen de aanwezige hengelsportverenigingen ook kan bijdragen aan 
een betere sociale controle. 
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ATKB kan u tevens van dienst zijn met:

BODEM
• Verkennend en nader (asbest) bodemonderzoek

• Partijkeuringen grond, bagger en niet vormgegeven bouwstof

•  Opstellen saneringsplannen, bestekken conventionele  

en in-situ landbodemsaneringen

•  Begeleiding, evaluatie van conventionele en in-situ  

landbodemsanering

•  Non destructief bodemonderzoek  
(grondradar)

• Second opinions

• Monitorings- en nazorgplannen

• Juridisch advies bodemzaken

• Beleidsondersteuning

•  Civieltechnisch onderzoek naar asfalt,  
zand en klei

• Coördinatie archeologisch onderzoek

• Coördinatie asbestonderzoek gebouwen

ECOLOGIE
•  Soortgericht onderzoek  

(o.a. vleermuizen, amfibieën, vogels)

•  Toetsingen aan natuurwetgeving

•  Ecologisch werkprotocol en begeleiding

•  Vegetatiekarteringen

•  Hydrobiologisch onderzoek

• Waterplantenonderzoek en ecoscans

•  Visstandbemonstering

•  Vismigratieonderzoek (vistelemetrie, pit-tag)

•  Actief Biologisch Beheer

•  Visserijmanagement

•  Visbeheerplannen

•  Beleidsstudies, beheerplannen en adviezen

•  BREEAM-NL (gecertificeerd duurzaam bouwen)

•   BREEAM-NL PLUS (duurzaamheid en milieuvergunning)

WATER&RUIMTE
•  Kwalitatief en kwantitatief  

waterbodemonderzoek

• Baggerplan en werkplan baggerwerk

• Directievoering, toezicht en begeleiding baggerwerken

• Inrichting en beheer grondwatermeetnetten

• Grondwatermonitoring (grondwaterstand en -kwaliteit)

• Onderzoek en monitoring oppervlaktewaterkwaliteit

• Watervraagstukken

• Coördinatie/opstellen bemalingsplannen

• Watertoetsen en waterparagrafen

• Meldingen en vergunningen

• Coördinatie/opstellen ruimtelijke onderbouwing

• Saneringsplan en bestek waterbodemsanering

• Begeleiding en evaluatie van waterbodemsanering

•  BREEAM-NL (gecertificeerd duurzaam bouwen  
en gebiedsontwikkeling)

• BREEAM-NL PLUS (duurzaamheid en milieuvergunning)



 

  

 

 
 
 
 
 

BIJLAGE 1 





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 
Ruisvoorn 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. 4. 
 
Stromingsgilde 
LI Limnofiel; voorkeur voor stilstaand water 
RH Rheofiel; voorkeur voor stromend water 
EURY Eurytoop; zonder voorkeur voor stilstaand of stromend water 
  



 

  

 

 
 
 
 
 

BIJLAGE 2 





  

 

Trajectgegevens Oost-Vlaanderen

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

E3-put Oostakker Oeverzone EL1 109771 198369 109710 198231 0,02

EL2 109711 198377 109603 198318 0,03

0,04 37%

Open water ZE1 109542 198158 - - 0,66

0,66 22%

Oude Leie Astene Oeverzone EL1 93310 187251 93319 187497 0,04

EL2 94047 187303 94131 187411 0,04

EL3 92972 188053 92799 188169 0,04

0,11 9%

Ondiep ZE3 92937 187399 - - 0,26

ZE4 93031 187663 - - 0,31

0,57 4%

Diep ZE1 93492 187936 - - 0,42

ZE2 93021 187991 - - 0,49

0,91 100%  
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Lengtefrequentieverdeling E3-put Oostakker
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Lengtefrequentieverdeling Oude Leie Astene
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Lengtefrequentieverdeling Oude Leie Astene
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Conditiediagrammen Oude Leie Astene
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