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een typische laaglandbeek uit Vlaanderen of
Nederland. La Bar is overigens de enige
rivier in het Franse Maasstroomgebied
waarin nog een omvangrijke kwabaalpopula-
tie voorkomt.

(JONG)VOLWASSEN

In dit Franse riviertje leven de jongvolwas-
sen en volwassen Kwabalen gedurende het
grootste deel van het jaar in de hoofdrivier
zelf. In juni en juli 2003 werd een groot aan-
tal trajecten in de rivier bemonsterd om het
habitatgebruik van de Kwabalen te analyse-
ren. De trajecten werden opgedeeld in een
raster van kleine cellen waarin verschillende
variabelen werden opgemeten zoals diepte,
stroomsnelheid, substraattype, aanwezig-
heid van holle oevers e.d. Via elektrische
bevissing werd nagegaan hoeveel Kwabalen
er zich in elke cel bevonden (foto 3). Cellen
die aan de oever grenzen, cellen met holle
oevers en cellen met aanwezigheid van
boom- en struikwortels in de oeverzone ble-
ken significant meer Kwabalen te bevatten
dan cellen zonder de aanwezigheid van 
deze variabelen. De sterkste preferentie van

kwekerij uitgebroed tot larven die vervol-
gens in extensieve viskweekvijvers verder
opgekweekt worden tot eenzomerige Kwaba-
len (Vught et al., 2008). 

Habitatbinding in referentiebiotopen 
Omdat over de habitateisen van Kwabaal in
laaglandbeken en -rivieren weinig informatie
beschikbaar was, werd naar een geschikte
referentiesituatie in het buitenland gezocht.
Die referentiesituatie werd gevonden in de
rivier ‘La Bar’ in de Franse Ardennen (foto 2),
waar door het INBO een onderzoek gestart
werd (Dillen et al., 2008a). Geomorfologisch
vertoont ‘La Bar’ grote gelijkenissen met

Hoewel de waterkwaliteit van de Vlaamse
beken en rivieren de laatste decennia
gestaag verbeterd is en er in het kader van
integraal waterbeheer meer aandacht wordt
besteed aan het verbeteren van de beek- en
rivierstructuur en het verzekeren van een
vrije vismigratie, is er door de afwezigheid
van bronpopulaties in de directe omgeving
geen natuurlijk herstel van kwabaalpopula-
ties meer mogelijk in Vlaanderen.

Populatiegenetisch onderzoek
Via een populatiegenetische studie werd
nagegaan uit welke waterlopen of rivierbek-
kens in Europa geschikte ouderdieren kon-
den gehaald worden die de oorspronkelijke
kwabaalpopulaties in Vlaanderen het meest
benaderen. Het onderzoek dat uitgevoerd
werd aan de KULeuven (Van Houdt et al.,
2003) toonde aan dat er in Europa drie
grote genetische kwabaalgroepen bestaan:
een Noordelijke groep, een continentale
groep en een Atlantische groep. België en
Nederland vallen volledig in het areaal van
de Atlantische groep die ruwweg de stroom-
gebieden van Seine, Maas, Rijn en enkele
kleinere stroomgebieden uit het Noordzee-
gebied omvat.

Gecontroleerd kweekprogramma
In het centrum voor visteelt van het INBO
in Linkebeek werd nagegaan of de Kwabaal
in gevangenschap succesvol gekweekt kon
worden. In de natuur plant de Kwabaal zich
voort in het midden van de winter. De
kweek vereist dus een lage watertempera-
tuur en een aangepast dag- en nachtritme
zoals in de winter. Dit stimuleert de kweek-
dieren in teeltbassins om hun eitjes af te
zetten, gewoonlijk tussen kerst en midden
januari. De bevruchte eitjes worden in de
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Rond 1970 verdwenen de laatste Kwabalen uit de waterlopen in Vlaanderen. De

oorzaak voor de achteruitgang en uiteindelijk het verdwijnen van de soort moe-

ten we zoeken in het verslechteren van de waterkwaliteit, het verlies of onbereik-

baar worden van typische paaibiotopen en het verdwijnen van geschikt habitat in

de waterlopen zelf. In het kader van de soortbeheerprogramma’s voor stroom-

minnende vissoorten werd in samenwerking tussen het Agentschap Natuur en

Bos (ANB) en het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) een herstel-

programma opgestart waarin de mogelijkheden en randvoorwaarden voor een

herintroductie van de Kwabaal (foto 1) in Vlaanderen werden nagegaan.

Foto 1. De Kwabaal (Lota lota) is de enige vertegenwoordiger van de kabeljauwen in het
zoete water. De soort komt oorspronkelijk voor in heel Europa, Azië en Noord-Amerika
boven 40° Noorderbreedte. Het is een langgestrekte, vaak opvallend gemarmerde vis met
een brede, platte kop. Dankzij de, net als bij de Kabeljauw, lange baarddraad aan de kin, 
en een zeer lange rug- en aarsvin, net zoals de Paling, kan de Kwabaal met geen enkele
andere zoetwatervis verward worden. Kwabaallarven voeden zich met plankton, de jonge
Kwabalen eten allerlei ongewervelde diertjes en vanaf een lengte van ongeveer 10 cm
beginnen ze vis te eten. Het dieet van volwassen Kwabalen bestaat praktisch volledig uit vis.
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Kwabaal werd gevonden voor de aanwezig-
heid van holle oevers (fig. 1). Met behulp
van deze informatie werd een habitat-
geschikheidsmodel opgesteld voor jong-
volwassen en volwassen Kwabalen (Bovee,
1982; Dillen et al., 2004).

JUVENIELEN

Kwabalen van minder dan 1 jaar werden
enkel gevangen in kleine zijbeken en in ont-
wateringssloten in de vallei die in verbinding
staan met de hoofdrivier ‘La Bar’ en nooit in
de hoofdrivier zelf. Het onderzoek toonde
aan dat juveniele Kwabalen vooral voor-
komen in zijlopen met veel ondergedoken
waterplanten en moerasvegetatie, oeverzone
met overhangende beschutting van bomen
en struiken en die een matige stroomsnel-
heid hebben. 

VOORTPLANTINGSMIGRATIE

De wintermigratie van Kwabaal werd bestu-
deerd in december 2003 en januari 2004
(Dillen et al., 2008a). Er werd vastgesteld
dat de Kwabalen in de eerste helft van
januari massaal de zijbeken introkken, gesti-
muleerd door een toename van de water-
hoogte in de hoofdrivier en dat de dieren
ongeveer een week later opnieuw stroom-
afwaarts naar de hoofdrivier migreerden.
Het is in deze zijsloten dat eieren afgezet
worden en waarin vervolgens de larven ont-

luiken en opgroeien tot juvenielen. Vermoe-
delijk trekken de juvenielen pas laat in de
zomer of in het najaar, wanneer de zijsloten
eventueel droog komen te staan, naar de
hoofdrivier. Een multiple regressieanalyse
van de gegevens toonde ook aan dat er een
duidelijke voorkeur van de dieren is voor de
diepere zijsloten in het stroomgebied die in
de zomer langer of permanent watervoe-
rend zijn.

WATERKWALITEITSEISEN

Op basis van waterkwaliteismetingen en
bevissingen van verschillende Noord-Franse
rivieren werd vastgesteld dat reeds bij lichte
verontreiniging (Chemische Index groter
dan 7) de kwabaaldensiteit begint af te
nemen. Hieruit mag besloten worden dat
voor een onverstoorde kwabaalpopulatie
een waterkwaliteit met een CI < 7 noodzake-
lijk is.

Evaluatie van waterlopen in Vlaanderen
Met de verzamelde kennis uit de Franse
rivieren werd nagegaan welke mogelijkhe-
den er zijn om kwabaalpopulaties in Vlaan-
deren te herstellen. In de eerste plaats werd
nagegaan of de waterkwaliteit op een
bepaalde locatie in de geëvalueerde water-
loop geschikt was voor een kwabaalpopula-
tie. In een volgende stap werd op deze loca-
tie, met behulp van het habitatgeschikheids-

model voor jongvolwassen en volwassen
Kwabalen, nagegaan hoe geschikt de locatie
was voor de dieren. In een laatste stap werd
minstens één bereikbare zijloop (zonder
migratieknelpunt ertussen) in de buurt van
de locatie geëvalueerd als potentieel voort-
plantingsbiotoop voor de soort.
Uit deze evaluatie van verschillende water-
lopen in Vlaanderen blijkt dat in een aantal
beken en rivieren de soort zou moeten kun-
nen gedijen. Herintroductie van Kwabaal in
deze waterlopen is dan ook zinvol. De
gebruikte evaluatieprocedure laat ook toe
om aan te geven op welk vlak bepaalde
waterlopen eventueel niet voldoen als bio-
toop voor Kwabaal. Via beekherstelmaat-
regelen of een aangepast beheer zijn er nog
heel wat waterlopen die potentieel geschikt
zouden kunnen gemaakt worden.

Beheermaatregelen ten gunste van 
de Kwabaal 
De jongvolwassen en volwassen Kwabalen
verschuilen zich in holtes in de rivieroever.
Door het aanbrengen van dood hout zoals
grotere takken en boomstammen in de
rivier, zal er meer afwisseling komen in de
waterstroom waardoor er holtes in de
oevers worden uitgespoeld. Wanneer men
bovendien de oevers niet meer maait krijgen
jonge boompjes en struiken de kans om
door te groeien. Hun wortels verstevigen de
uitgeholde oevers, zodat deze niet zo snel
meer in elkaar zakken. De larven en jonge
Kwabalen groeien op in plantenrijke zij-
beken die niet te snel mogen droogvallen.
Door deze beken niet meer of minder vaak
te ruimen, blijven er genoeg planten aanwe-
zig waartussen de larven kunnen opgroeien.
Draineren van de vallei en het onttrekken
van water uit de zijbeekjes, zorgt er dikwijls
voor dat deze droog komen te staan. Door
ervoor te zorgen dat de beken watervoerend
blijven tot aan de zomer, krijgen de jonge
Kwabaaltjes de kans om er in op te groeien

Fig. 1. Aantal aangetroffen
en op basis van random
distributie verwachte jong-
volwassen en volwassen
Kwabalen voor het ken-
merk holle oever in de
rivier ‘La Bar’ in Frankrijk. 

Foto 2. La Bar is
de enige rivier in

het stroomgebied
van de Maas in

Frankrijk met een
omvangrijke 

kwabaalpopulatie.
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Een uitgebreider artikel zal dit jaar verschijnen
in tijdschrift RAVON: Coeck, J., A. Dillen, D. De
Charleroy, I. Vught & K. De Gelas, 2008. Soort-
herstelproject Kwabaal – nieuwe kansen voor
een verdwenen vissoort in Vlaanderen. RAVON.

Kwabalen rond met een lengte tot 35 cm en
in januari 2008 trokken de eerste paairijpe
vrouwtjes verschillende zijlopen in om er
hun eieren af te zetten. Hoopvol wordt 
uitgekeken of er in de lente 2008 jonge 
Kwabaaltjes zullen te vinden zijn in deze 
zijlopen. Wordt vervolgd…

Literatuur
Coeck, J., Martens, S., Baeyens, R., Dillen, 
A., Auwerx, J., De Charleroy, D., 2006. Evaluatie
van de pilootherintroductie van kwabaal in
Grote Nete en Bosbeek. INBO.R.2006.39. Insti-
tuut voor Natuur- en Bosonderzoek, Brussel. 
Bovee, K.D., 1982. A guide to stream habitat
analysis using the instream flow incremental
methodology. Instream flow information 
paper 12. U.S. Fish & Wildlife Service, Office 
of biological services. FWS/OBS-82/26/
Dillen, A., Coeck, J., Monnier, D., 2004. Develop-
ment of a habitat suitability model for burbot
Lota lota in lowland rivers. In: Garcia de Jalon
Lastra, D. & Martinez, P.V. Aquatic habitats,

voor ze naar de hoofdrivier trekken. Passeer-
baar maken van stuwen zorgt ervoor dat
Kwabalen geschikte zijlopen in het stroom-
gebied ook effectief kunnen bereiken.    

Herintroductie van Kwabaal in de 
Grote Nete
Evaluatie van verschillende locaties in de
bovenloop van de Grote Nete in de Ant-
werpse Kempen toonde aan dat overal een
zeer goede waterkwaliteit voorkomt en dat
op heel wat plaatsen in de hoofdrivier en in
verschillende zijbeken matig tot zeer
geschikt habitat voor opgroei en voortplan-
ting van Kwabaal aanwezig is (fig. 2). De
waterloop werd in het najaar 2005 geselec-
teerd als een pilootlocatie voor herintroduc-
tie met 2000 eenzomerige Kwabalen. De
uitgezette Kwabaaltjes hadden een gemid-
delde lengte van 98 mm en bleken in de
erop volgende maanden goed te groeien
(Coeck et al., 2006; Dillen et al., 2008b).
Ondertussen zwemmen in de Grote Nete

Fig. 2. Aantal voorspelde 
Kwabalen volgens het jong-

volwassen en volwassen 
habitatgeschikheidsmodel

voor drie locaties in de 
Grote Nete (grote hokjes) en 

volgens het juveniele multiple
regressiemodel voor drie 

zijlopen uit het stroomgebied
(kleine hokjes). 

Rood = ongeschikt habitat,
oranje = matig geschikt habitat,
groen = zeer geschikt habitat.

Foto 3. Bemonstering van de uitgezette eenzomerige Kwabalen in de Grote Nete.


