
HERINTRODUCTIE VAN VISSEN

Studiedag herintroducties



Anekdote

Meer daarover later! Blijf wakker!



Als een vis in het water?



Rode lijst - zoetwatervissen

42 inheemse 
soorten

Kroeskarper

Atlantische steur



Nieuwe hoop

Nieuwe kansen voor onze vissen!

Maar… het gaat niet altijd vanzelf



Soortbescherming
Beekprik en rivierdonderpad

Alternerend maaien

Aangepaste onderhoudsmethodes

Erosiebestrijding

Dood hout

Droogtemaatregelen

Hermeandering en vismigratie

Beekprik

Rivierdonderpad

Tot 2 x toe onbedoeld experiment = telkens
binnen de maand gekoloniseerd door beide
soorten!



Tip nummer 1
VOORKOMEN IS BETER DAN GENEZEN

• Risico op mislukken herintroductie is er altijd

• Herintroductie vergt meestal meer inspanning

• Ook aandacht hebben voor algemene soorten



Soortherstel – wetenschappelijke kant

Vooronderzoek: algemene haalbaarheid

Multidisciplinair onderzoek en beheerplan

3. Genetica: ESU and MU, richtlijnen voor de gecontroleerde kweek

2. Selectie en evaluatie van mogelijk geschikte waterlooptrajecten

4. Aquacultuur: voldoende aantallen voor de herintroductie

5. Herintroductie: in goed bevonden waterlooptrajecten

6. Beheerprogramma: biotoopherstel, aangepast maaibeheer,..

7. Evaluatie: opvolgen, bijsturen en informatie uitwisselen

1. Ecologie: algemene ecologie, habitatvereisten en potentiële bottlenecks

→ habitatmodellen

→ Aanbevelingen voor aangepast beheer waterlopen



Soortherstel – habitatvereisten

• Alle levensstadia

• Desktop + veldstudie

• Ook waterkwaliteit, voedsel, 
parasieten, enz..

• Nooit 100% zekerheid



Soortherstel – genetica

+ =

Kwabaal



Soortherstel – herintroductie
• Verspreid over een traject
• Krachten niet teveel verspreiden = balans zoeken 



Tip nummer 2
PICK YOUR BATTLES

= Beperkt aantal soorten

Niet alle soorten even kansrijk

• Beperkte capaciteit

Maar ook: sommige soorten ‘vanzelf’

Steur Fint



Anekdote

Nog even blijven opletten, het komt zo..



Soortherstel – monitoring

• Kopvoorn en serpeling: reproductie 
• Beekforel: groei en overleving zijn goed



Soortherstel – monitoring



Soortherstel – monitoring



Soortherstel – monitoring



Soortherstel – monitoring

https://radio2.be/lees/eindelijk-weer-vis-in-de-zwalm



Communicatie
• Betrek alle belanghebbenden

• Communicatie op maat van de doelgroep

• Visserijfonds = inkomsten van visverloven

✓ Samenwerking met hengelsector

✓ Regelmatige updates geven

• Durf ook toegeven dat iets niet lukt



Hou de moed er in!
• Meerdere opeenvolgende jaren eer eerste paai

• Larfjes soms moeilijk vindbaar

✓ Accidentele lozingen

• Onverwachte tegenslagen zullen er altijd zijn

✓ Droogte



Wat loopt er zoal in Vlaanderen?

Beekprik 

Kopvoorn

Serpeling

Rivierdonderpad

Kwabaal

Grote modderkruiper

Kroeskarper
En dan nu eindelijk: de anekdote!



Samenvatting

1. Voorkomen is beter dan genezen

2.  Betrek de belanghebbenden

3.  Hou vol!

4.  Niets is zeker – onverwachte omstandigheden



Vragen?

INBO: https://www.vlaanderen.be/inbo/publicaties

PCM: https://oost-vlaanderen.be/wonen-en-leven/natuur-en-
milieu/provinciaal-centrumvoormilieuonderzoek/studie-en-
onderzoek/resultaten-wetenschappelijk-onderzoek.html
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https://oost-vlaanderen.be/wonen-en-leven/natuur-en-milieu/provinciaal-centrumvoormilieuonderzoek/studie-en-onderzoek/resultaten-wetenschappelijk-onderzoek.html

