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Betreft : Voorontwerp Soortenbesluit en de Aalscholverproblematiek
Aan de Vlaamse Minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur
Geachte Minister,
De aalscholverbestanden zijn de laatste jaren zowel in Vlaanderen als in Europa gigantisch
toegenomen. Daarmee is ook de schade aan de Vlaamse visbestanden aanzienlijk toegenomen
tot een waarde van minstens 750 à 1000 ton per jaar. Dit is een onhoudbare toestand, vooral
voor kleine private viswateren (biomassaverliezen van meer dan 50%) en we zien dan ook de
hengelvangsten overal dramatisch dalen, tenzij in viswateren waar massaal bepoot wordt. Niet
alleen de economische schade is groot (4,5 à 6 miljoen euro), maar ook de ecologische schade.
Een aantal vissoorten en jaarklassen in de afmetingen 10-30 cm zijn quasi volledig verdwenen
uit onze wateren.
Deze gegevens worden ontleend aan de studie die de V.V.H.V. uitvoerde in 2008 over “De
impact van aalscholvers op visbestanden in private wateren” en waarvan de conclusies
verschenen in “Het Hengelblad nr.6-2008” (bijlage 1).
De toestand was in het voorjaar 2008 zo dramatisch dat een aantal individuele hengelaars een
petitie startten (bijlage 2) via www.witvisforum.be/petitie.htm om het “Aalscholverprobleem”
onder de aandacht van de autoriteiten te brengen en erop aan te dringen dat er nu eindelijk
eens aan oplossingen wordt gewerkt. Zij verzamelden 11.139 handtekeningen.
Anderzijds willen we Uw aandacht vestigen op de ontwerpresolutie van het Europees Parlement
van 4 december 2008 over het opstellen van een „Europees beheersplan voor aalscholvers“ om
de toenemende invloed op visbestanden, visserij en aquacultuur te verminderen, gebaseerd op
het rapport Kindermann (bijlage 3).
De Vlaamse hengelsport beseft dat het aalscholverprobleem een Europese aanpak vereist,
maar kan niet langer aanvaarden dat Vlaanderen geen enkele inspanning doet om de
uitbreiding van de aalscholverschade te voorkomen, alhoewel art.9 van de Vogelrichtlijn
oplossingen biedt.
In het licht van het voorontwerp Soortenbesluit is het dan ook het ultieme moment om eindelijk
maatregelen te treffen om de verdere uitbreiding van de aalscholverpopulaties en de
aalscholverschade te voorkomen.
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Namens de Vlaamse hengelsport, in navolging van de aanbevelingen Vast Comité van de
Vlaamse Hoge Raad voor de Riviervisserij van 4-12-07(bijlage 4), vragen we dan ook:
- Maatregelen om de schadelast van de private viswateren te verlichten. Indien
schadevergoedingen technisch niet haalbaar zijn, zou men op zijn minst subsidies kunnen
verstrekken voor preventieve maatregelen ter voorkoming van schade.
- In het soortenbesluit moet de mogelijkheid voorzien worden om de aalscholver lokaal te
verstoren of te verjagen. Momenteel is dit op basis van artikel 5 niet toegelaten.
- De aalscholver dient opgenomen te worden in een nieuw punt 5° van artikel 15 onder de
soorten die kunnen bestreden worden. Een aanvraag voor beperkt afschot moet mogelijk zijn
onder de volgende voorwaarden:
• Eerst moet aangetoond worden door de aanvrager dat preventieve maatregelen
werden getroffen (bijv. bedrading, onderwater refugia, afschrikking met systeem
van orkageluiden,...) ter voorkoming van schade;
• Indien de preventieve maatregelen onvoldoende efficiënt blijken in de tijd, kan
vervolgens ter bescherming van de aquatische fauna een afschot worden
aangevraagd door de eigenaar van het betreffende water om een beperkt aantal
aalscholvers aan het water en in de onmiddellijke omgeving van het water te
kunnen bestrijden ter ondersteuning van de effectiviteit van de preventieve
maatregelen
Er moet dringend een Vlaams beheersplan voor de lange termijn opgesteld worden, aansluitend
bij het Europees beheersplan, dat de aalscholverpopulaties duurzaam in het cultuurlandschap
integreert, zonder de Natura 2000 doelen op het gebied van vissoorten en waterecosystemen in
gevaar te brengen.

Namens de initiatiefnemers van dit schrijven hopen we op een onderhoud, waarbij we de
Aalscholverstudie en de aalscholver- petitieformulieren zouden willen overhandigen en onze
problemen verder kunnen toelichten.
Hopende op Uw welwillende aandacht, verblijven we,
Hoogachtend,

Dr. M. Coussement
Namens:
Vlaamse Vereniging van Hengelsport Verbonden
Belgische Federatie van Hengelsport Bedrijven
Het Sportvissersmagazine Beet
Witvisforum.be
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