
Vlaanderen
is milieu

Hoe Herken je een
ernstige vissterfte?

Natuurlijke sterfte: blijf waakzaam

Zie je lokaal slechts één of enkele dode vis(sen) in de waterloop? 

Dan gaat het waarschijnlijk om een natuurlijke sterfte en is er 
geen melding nodig. 

Zijn er in de volgende dagen nieuwe dode vissen? Meld het dan 
zo snel mogelijk. Dat wijst op een visziekte.

Naar lucht happeNde visseN: iNdicatie vaN 
zuurstoftekort

komen de vissen naar lucht happen aan het wateroppervlak? 

Dat kan wijzen op een zuurstoftekort in het water. De vissen  
blijven dan ook ter plekke hangen en zijn weinig actief. Meld dit 
zo snel mogelijk om een vissterfte te voorkomen.

Zwemmen de vissen actief rond, vertonen ze speels gedrag of 
eten insecten of brood van het wateroppervlak?  Dan is er geen 
probleem. Dat is natuurlijk gedrag. 

meerdere dode visseN over laNgere  
afstaNd: oNmiddellijk meldeN

een vissterfte over langere afstand wijst op een acuut  
probleem. 

Meld dit onmiddellijk zodat er snel kan gehandeld worden om 
erger te voorkomen.

meldpuNt milieu-iNcideNteN
 

De dienst milieu-incidentenwerking van de Vlaamse Milieumaatschappij kan je
24/24, 7 dagen op 7 contacteren om een ernstige vissterfte te melden.

 

Het meldpunt is er enkel voor overheden en niet voor burgers.
De contactgegevens van het meldpunt zijn op aanvraag beschikbaar op 

https://www.vmm.be/contact/milieuverontreiniging-of-hinder.

VU
: V

M
M

, M
ic

hi
el

 V
an

 P
et

eg
he

m



Hoe wordt mijn melding opgevolgd?

Het meldpunt milieu-incidenten informeert het Agentschap voor Natuur en Bos (advies visserij- 
bioloog) en de betrokken waterbeheerder (remediërende actie). Indien nodig onderzoekt de VMM de 
waterkwaliteit ter plaatse. De VMM bezorgt je regelmatig een stand van zaken, zodat je je inwoners 
verder kan informeren over het incident. 

Als een oorzaak voor de vissterfte gekend is, maakt de VMM met de toezichthouders milieuhandhaving  
afspraken over de te nemen handhavende maatregelen (PV, bestuurlijke maatregel,...). 

De waterbeheerder is eindverantwoordelijke voor alle acties op zijn waterlopen en kan hiervoor 
bijstand vragen aan de brandweer en/of de civiele bescherming. In dat geval draagt de water- 
beheerder ook de interventiekosten. 

ik twijfel over de ernst van een vissterfte. 
waar kan ik terecHt voor advies?

Ook daarvoor kan je terecht bij het meldpunt. Op basis van je beschrijving wordt dan samen 
de ernst ingeschat. Een foto nemen en doorsturen, kan helpen om vanop afstand een eerste  
inschatting te maken.

kan ik ook voor een vissterfte op een private vijver 
terecHt bij Het meldpunt?

Neen, de gecoördineerde aanpak van vissterfte is enkel bedoeld voor oppervlaktewateren die niet 
privaat worden uitgebaat en dus onder de wet op de riviervisserij vallen. Voor deze vijvers kan 
de  gecoördineerde aanpak trouwens weinig meerwaarde bieden. De uitbater zal vaak diegene 
zijn die het eerste op de hoogte is van vissterfte en zal zelf moeten instaan voor beluchting en/of  
verwijdering van de kadavers in functie van het behoud van de visstand.

waar moeten de geruimde kadavers Heen?

Voor de verwerking van kadavers doen de meeste openbare diensten een beroep op een vilbeluik.


