
 

 

 

Provinciehuis Boeverbos ● Koning Leopold III-laan 41 ● B-8200 Sint-Andries ● Telefoon 050 40 31 11 ● Fax 050 40 31 00 

Geachte Provincieraadslid, 

 

Op uw schriftelijke vraag dd. 07/09/’22 m.b.t. ‘Visbestand in de provinciale domeinen en waterlopen’, 

kunnen we u als volgt antwoorden: 

 

 

• Hoe is het algemeen met het visbestand in de provinciale domeinen en in de 

provinciale waterlopen? Is er cijfermateriaal beschikbaar sinds 2020? 

 

Het visbestand in de provinciale viswaters wordt opgevolgd door de provinciale visserijcommissie.  

Regelmatig laat de provinciale visserijcommissie het visbestand op verschillende plaatsen 

onderzoeken. De recentste onderzoeken in provinciedomeinen ziet u hieronder: 

- De Gavers en Bergelen (2015): zie bijlage 1 

- Koolhofput (2016): zie bijlage 2 

- Damse Vaart (2020/21): zie bijlage 3 

- Palingbeek (2022): zie bijlage 4 

 

• In welke provinciedomeinen mag er gevist worden? En in welke provinciale 

waterlopen precies? Wat zijn de regels? 

Een overzicht van de plaatsen waar gevist kan worden in de provinciedomeinen vindt u in bijlage 5. 

De Wet op de riviervisserij van 1 juli 1954 en het Besluit van de Vlaamse Regering van 1 februari 

2013 tot uitvoering van de Wet op de riviervisserij zijn integraal van kracht op de viswaters. Zie 

hiervoor ook bijlage 5. 

Een beknopte samenvatting van de regels voor de visser is terug te vinden in de brochure: 

https://natuurenbos.vlaanderen.be/sites/default/files/documenten/Reglement%20Openbare%20Vis

serij%202022.pdf  

 

 

Aan Dhr. De Poorter 
Provincieraadslid 
 

 

 

 

Sint-Andries, 19 

september’22 
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• Welke maatregelen werden er genomen? 

 
Op basis van de rapporten van de provinciale visserijcommissie neemt de groendienst maatregelen. 

Twee personen van de cel handhaving van de groendienst zijn aanwezig bij de vergaderingen van 

de provinciale visserijcommissie. 

 

Volgende maatregelen werden bij voorbeeld uitgevoerd: 

 

• In provinciedomein Palingbeek: 

Vanaf deze winter worden bij het maaien gedeeltes van de rietoevers gespaard om paai- en 

schuilplaatsen te creëren voor de vissen.  

 

• In provinciedomein De Gavers: 

In 2021 werden aan de noordkant van het Gavermeer paaiplaatsen ingericht die ook de 

locaties aanduiden waar wadend mag gevist worden. 

 

• In provinciedomein Koolhofput: 

Paaiplaatsen werden afgebakend met boeien. 

 

Maatregelen die we zelf namen om de waterkwaliteit te verbeteren: 

• In provinciedomein ’t Veld: 

- het waterpeil van 't Zeetje werd verhoogd dankzij een verhoging van de damwand, 

- de verbinding tussen 't Zeetje en Ardoyevijver werd hersteld, 

- er werd een bres gemaakt tussen de twee ontstane delen van de Ardoyevijver. 

 

• Hoe groot was de vissterfte sinds 2020? 

De Visserijcommissie en het Agentschap voor Natuur en Bos monitoren de vissterfte. Dit wordt niet 

systematisch geregistreerd door de groendienst.  

De enige vissterfte die de groendienst kan melden is die van afgelopen zomer in provinciedomein ’t 

Veld. Het ging over een 100-tal dode vissen. 

 

• Hoe en waar wordt er gebruik gemaakt van beluchters? 

De groendienst heeft 1 beluchter in provinciedomein d’Aertrycke. Voor provinciedomein ’t Veld kon 

de groendienst dit jaar beroep doen op een beluchter van de brandweer van Gistel. 

In juli werd een overheidsopdracht gestart voor de aankoop van 3 bijkomende beluchters die vanaf 

2023 inzetbaar zullen zijn volgens noodzaak in de provinciedomeinen.  

 

• Moet men maatregelen nemen voor het visbestand? Welke invloed bij het uitzetten 

van de vissen? En het vissen zelf?  

De groendienst volgt enkel de aanbevelingen van de bioloog van de provinciale visserijcommissie en 

neemt verder geen initatief rond het visbestand zelf. 
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• Wat gebeurt er met de gestorven dieren? 

 

Bij vissterfte wordt de provinciale Visserijcommissie/ANB ingeschakeld. Individuele vissen worden 

meegenomen door ANB, INBO, VMM of andere instanties voor onderzoek.  

Kleine hoeveelheden dode vissen komen in de restafvalzak terecht.  

 

• Graag de kostprijs van de opruiming van de gestorven dieren van 2020 tot en met 

deze zomer. 

Van 2020 tot nu zijn er geen kosten voor opruiming van gestorven vissen. 

 

Wij hopen u met dit antwoord voldoende te hebben geïnformeerd.  

 

Met hoogachting, 

 

 

 

 

Heidi Malengier 

Directeur Groendienst 

 

 

Jurgen Vanlerberghe 

Gedeputeerde voor milieu, natuur en landschap 
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Handtekening(en)  
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