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Evaluatie van rivierherstelmaatregelen in de
Marke (Denderbekken)

David Buysse, Ine Pauwels, Ans Mouton, Karen Robberechts, Sebastien Pieters,
Emilie Gelaude, Nico De Maerteleire, Raf Baeyens & Johan Coeck

Samenvatting
Dit onderzoek handelt over de veranderingen die al dan niet zijn opgetreden in het fysisch habitat van de Marke na
het uitvoeren van herinrichtingsmaatregelen en evalueert de geschiktheid van de mogelijke veranderingen voor
stroomminnende en lithofiele (soorten die geassocieerd zijn met stenig substraat) vissoorten. De
rivierherstelmaatregelen hadden onder andere als doel om de negatieve gevolgen op de fysische karakteristieken
ten gevolge de historische kanalisatie en verstuwing van de Marke om te buigen. Er werd beoogd om gunstige
veranderingen te creëeren in vier belangrijke fysische karakteristieken van de rivier, met name: de stroomsnelheid
en het aantal substraatypes te laten toenemen, de diepte te laten afnemen en het aantal ‘riffles’ (en ‘pools’) te
vergroten. In dit rapport worden ook een aantal aanbevelingen gedaan voor het beheer in de benedenloop van de
Marke.
De habitatherstelmaatregelen in de Marke hebben gezorgd voor een sterk gedaald waterniveau in grote delen van
het studiegebied. Waar vroeger het grootste deel van het studiegebied minstens 1 m diep was, zijn de meeste
zones nu tussen 20 en 50 cm diep. Bovendien komen zones met stilstaand water nagenoeg niet meer voor in het
studiegebied, terwijl in 2010 het studiegebied nog grotendeels uit stilstaand water bestond bij basisdebiet in de
zomer. De gewijzigde hydraulische condities hebben ertoe geleid dat er ook langzaam substraatwijzigingen
merkbaar zijn, waarbij vooral het aandeel grof grind reeds is toegenomen. Toename in het aandeel fijn grind en
verdere diversifiëring van het bodemsubstraat valt te verwachten op langere termijn, op voorwaarde dat de
sedimentbalans van de Marke in evenwicht is. Verder onderzoek moet inschatten of dit ook effectief zo is.
Het is zeer belangrijk om inzicht te krijgen in het effect van de rivierherstelmaatregelen op de habitatgeschiktheid
voor stroomminnende en lithofiele vissoorten (soorten die geassocieerd zijn met stenig substraat). De
habitatgeschiktheid voor rheofiele soorten als serpeling en kopvoorn stijgt en soorten als beekprik kunnen opnieuw
stroomopwaartse paaimigraties uitvoeren. Aangezien serpeling en kopvoorn vergelijkbare habitatpreferenties
hebben, kunnen we stellen dat verbeteringen voor serpeling ook voor kopvoorn gunstig zullen zijn. Momenteel is
er, in tegenstelling tot serpeling, geen duurzame populatie kopvoorn aanwezig in de Marke. Verwacht wordt dat
door de rivierherstelmaatregelen niet de kwantiteit, maar wel de diversiteit van de visgemeenschap zal stijgen. Het
is bovendien cruciaal dat er voldoende diepere, stromende habitats in het studiegebied aanwezig blijven, en dit
onder alle omstandigheden. Het beheer moet er bijgevolg op toezien dat de sedimentbalans van de Marke in
evenwicht blijft, en dat er ook bij lage afvoer voldoende diepe stromende habitats aanwezig zijn, iets wat bijv. door
wateronttrekking, opstuwing hogerop in het bekken of wijzingingen in het bodemprofiel in het gedrang kan komen.
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Aanbevelingen voor beheer en/of beleid
Drempels en meanders

Fig. A. Overzicht van de aanwezige meanders (A t.e.m. J) na realisatie van de herstelmaatregelen anno 2014.

Meander I en drempel
De nog aanwezige meander I op rechteroever bleek na uitvoering van de herstelmaatregelen niet uitgediept en
bijgevolg niet watervoerend (Fig. A). Stroomafwaarts van deze bestaande meander I werd wel al een drempel
aangebracht waardoor de Marke opgestuwd wordt. Het opgestuwde water stroomt daardoor nu ook bij basisdebiet
enkel en alleen over deze drempel. Deze drempel is momenteel een migratieknelpunt voor vissen (Fig. B en C).

Fig. B. De niet watervoerende historische meander I van de Marke (links) en de drempel in de Marke net stroomafwaarts van deze
meander I (rechts) vormt een vismigratieknelpunt bij basisdebiet.

www.inbo.be
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Fig. C. De drempel in de Marke net stroomafwaarts van de niet watervoerende historische meander I vormt een
vismigratieknelpunt en veroorzaakt stroomopwaarts opstuwing in de Marke.

Indien aantakking van de historische meander I zoals oorspronkelijk beoogd niet mogelijk is kan er voor gekozen
worden om deze drempel in de Marke te verwijderen.
Meander J en drempel
Er werd vastgesteld dat er bij basisdebiet in de zomer een debietverdeling optreedt tussen de meest
stroomopwaarts gesitueerde meander J en de nieuw aangelegde drempel ter hoogte van deze meander. Hierdoor is
de meander minder attractief en is er minder dynamiek, bovendien is de drempel onder deze omstandigheden ook
niet vispasseerbaar. Om bij basisdebiet alle debiet langs meander J te sturen is er meer opstuwing nodig door de
drempel. Een verhoging van de drempel lijkt noodzakelijk en kan bijvoorbeeld verwezenlijkt worden met een
nieuwe palenrij en/of door aanstorting met sortstenen.
Meander D
De bestaande/historische meander D heeft een hoge dynamiek waardoor erosie optreedt in de buitenbocht en de
palenrij die werd aangebracht ter versteviging van de oever weggezakt is (Fig. D). Door de hoge dynamiek in de
meander wordt er lokaal een divers habitat gecreëerd (stroomversnellingen, diepe en ondiepere zones met
eventueel toekomstige ontwikkeling van een holle oever). Voor vismigratie vormt dit geen knelpunt. De
waterbeheerder moet bepalen of deze hoge dynamiek wenselijk is of er maatregelen genomen moeten worden in
de vorm van herstel van oeververstevigingen.
De met stortsteen aangelegde drempel ter hoogte van de instroomopening creëert een beperkt verval (Fig. D). Bij
inspectie van de stenen werden een aantal eitjes van vissen aangetroffen. Deze drempel kan eventueel vervangen
worden door een met grind aangestorte langere riffle. Hierdoor wordt de energie meer verdeeld en wordt er extra
habitat met hard bodemsubstraat gecreëerd. Deze ingreep kan ook gunstig zijn om de optredende erosie in
meander D te beperken.
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Fig. D. De historische meander D van de Marke heeft een hoge dynamiek waardoor de oeververdediging deels is weggeslagen en
de buitenbocht erodeert.

Aanleggen van paairiffles
Stenig of hard substraat in de Marke is nauwelijks aanwezig. Dankzij de herstelmaatregelen in de Marke wordt op
een beperkt aantal locaties opnieuw fijn en/of grof grind vastgesteld. In functie van de aanwezige en potentieel
toekomstig aanwezige lithofiele vissoorten kan er eventueel, aansluitend op de reeds uitgevoerde
herstelmaatregelen, met een beperkte en weinig intensieve ingreep extra habitat gecreëerd. Er kan bekeken
worden of het kunstmatig aanleggen van paairiffles met stenig substraat wenselijk en haalbaar is. Op locaties waar
nu al harder substraat wordt aangetroffen kan er grind bijgestort worden. Omwille van de manier waarop de
herstelmaatregelen in de Marke werden uitgevoerd, met name waarbij bij laagwater of basisdebiet het water via de
meanderbedding wordt gestuurd en bij hoogwater het water via het vroegere riviertraject kan afgevoerd worden,
bieden de meanders mogelijk geschikte locaties voor het aanbrengen van dergelijke riffles. Onder andere via de
stroomsnelheidsmetingen werd aangetoond dat de meanders een behoorlijke dynamiek bezitten waardoor
aanzanden of dichtslibben van het harder substraat vermeden kan worden. De verhoogde debieten en piekdebieten
die voor (uitzonderlijke) hoge dynamiek zorgen en paairffles in de rivierbedding kunnen verplaatsen en/of
vernietigen gaan niet door de meanderbedding wat dan weer gunstig is voor de levensduur van de aangelegde
riffles in de meanders. Verdere opvolging van de sedimentbalans en de substraatevolutie van de Marke is hier
cruciaal voor een geslaagd herstel van het studiegebied.
Oude Marke
Een aandachtspunt voor de toekomst is het beheer van de Oude Marke. Tijdens de evaluatie van de
rivierherstelmaatregelen was de Oude Marke beperkt watervoerend waardoor zich dense paketten waterplanten
konden ontwikkelen. Daardoor werd stroomop‐ en stroomafwaartse vismigratie vermoedelijk sterk belemmerd of
verhinderd (Fig. E). Wanneer de Oude Marke in de toekomst het voorziene debiet krijgt en er meer dynamiek zal
ontstaan wordt dit probleem vermoedelijk spontaan opgelost. Algemeen voor het hele studiegebied (zowel Marke
als Oude Marke) moet het beheer ook toezien op de aanwezigheid van voldoende diepe (> 50 cm) habitats in het
gebied. Door de afwezigheid van een natuurlijk debietsregime en dynamiek in de Marke kan dit mogelijks negatief
worden beïnvloed door bovenstroomse wijzigingen in landgebruik, opstuwing of wateronttrekking.
www.inbo.be
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Fig. E. Dense pakketten waterplanten kunnen stroomop‐ en stroomafwaartse migratie verhinderen wanneer de ‘Oude Marke’
weinig of niet watervoerend is.

Visdoorgang t.h.v. de klepstuw
De klepstuw ter hoogte van de Geraardsbergsetraat stroomopwaarts van het RWZI werd via een bekkenvistrap met
V‐vormige stortstenendrempels in een bypass rond de bestaande stuw passeerbaar gemaakt (Fig. F). Tijdens de
evaluatie van de rivierherstelmaatregelen werd vastgesteld dat er bij basisdebiet nog steeds een deel van het
debiet over de stuw vloeide. Om de attractiviteit en passeerbaarheid van de vistrap te verhogen kan de stand van
de klepstuw bij basisdebiet standaard hoger ingesteld worden waardoor alle debiet door de vistrap gaat.
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Fig. F. Debiet bij basisdebiet over de klepstuw stroomopwaarts van het RWZI en de nieuwe V‐vormige bekkenvistrap
met ruwe stortstenendrempels.
Visdoorgang t.h.v. de Driscartmolen

Fig G. De Driscartmolen met de de stroomafwaartse toegang tot de visbypass rond de Driscartmolen (links) en de bypass
(rechts)(Foto’s Ivo Van Den Broeck, VMM).

www.inbo.be
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Ter hoogte van de Driscartmolen heeft de aanwezige visbypass bij basisdebiet een te groot verval ter hoogte van de
stroomafwaartse toegang. Onder deze omstandigheden is de visdoorgang moeilijk passeerbaar. De uitstroom van
de visdoorgang is niet perfect gesitueerd ten opzichte van de stuw en het waterrrad waardoor de attractie‐
efficiëntie van de visdoorgang vermoedelijk niet optimaal is. Oplossingsmaatregelen dienen daardoor te focussen
op een optimalisatie van de attractiviteit en de passeerbaarheid.
Er kan eventueel bekeken worden of de stroomafwaartse toegang van de visdoorgang verlengd kan worden langs
de linkeroever waardoor de visdoorgang beter gelokaliseerd wordt ten opzichte van de stuw en het waterrad (cfr.
attractie‐efficiëntie) en waarbij er op gelet wordt dat de monding van de visdoorgang verzonken ligt waardoor
vissen ongehinderd de visdoorgang kunnen opzwemmen (cfr. passeerbaarheid).
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English abstract
In this study restoration measures in the Belgian lowland River Marke (Flanders) were evaluated. Measures that
were undertaken by the Flemish Environment Agency (VMM) included re‐meandering, weir‐removal, the building of
a pool and weir fish pass and the creation of a long nature‐like bypasses channel. In total 5 historic meanders were
re‐connected and 5 new meanders were dug in the lower reach of the river. At base flow the river discharge is
forced into the meanders by small artificial weirs that were raised and located in the main river just downstream of
the upstream entrance of the meanders. At high flow water flows over the small artificial weirs in the main river.
Habitat requirements of fish vary greatly depending on the species, the life stage or the time of year. Free migration
between different habitats is necessary to preserve diverse fish populations. Many constructions in streams and
rivers hinder or impede free fish migration.
We evaluated the habitat structures and conditions in the restored study area (2014 post‐evaluation study) after a
pre‐evaluation study was carried out in 2010 before any measures were taken (Buysse et al., 2011). Flow velocity,
depth and substrate on the same trajectories were compared between 2010 and 2014. Habitat suitability was
evaluated for rheophyllic species like dace (Leuciscus leuciscus) and brook lamprey (Lampetra planeri).
The restoration measures clearly had a positive effect on at least two important physical characteristics of the river.
Through weir‐removal and re‐meandering there was a distinct increase of flow velocity at base flow and more
shallow habitats were created. This led to zones with higher and more diverse flow velocity which will lead to a
higher habitat suitability.
Since the restoration measures have been carried out relatively recent, changes in substrate composition and
substrate types are still limited. Nevertheless on some locations hard substrates like fine and coarse gravel were
observed. Moreover some natural and artificial riffles were formed respectively in meanders or at meander in‐ and
outflows.
It can be concluded that after implementation of the restoration measures habitat suitability has improved for
rheophyllic species. This can be explained by the preference of these species for higher flow velocity, shallow
habitats and gravel. In most Flemish lowland rivers hard substrate types (stones, fine and coarse gravel) are scarce.
In the river stretches and/or meanders where some gravel has surfaced the river managers could consider to create
larger riffles as extra habitat by adding fine/coarse gravel and smaller stones.

www.inbo.be
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1
1.1

Inleiding
Visgemeenschappen in natuurlijke rivieren

Natuurlijke rivieren vertonen grote diversiteit aan stroomsnelheden, dieptes, beddingssubstraat en fysische
structuren zoals dood hout. Hierdoor bieden dergelijke rivieren diverse leefgebieden of habitats om duurzame
visgemeenschappen te herbergen.
Voor veel vissoorten is het fysische habitat in een rivier zelfs cruciaal om hun levenscyclus te voltooien. Hun
habitatvereisten kunnen sterk variëren naargelang de vissoort, het levensstadium of de periode van het jaar.
Eenvoudig gesteld migreren de meeste vissoorten tussen drie habitattypes: overwinteringshabitat, foerageer‐ en
opgroeihabitat en voortplantingshabitat. Binnen de habitats dient op microschaal nog eens een onderscheid
gemaakt te worden tussen activiteitszones enerzijds en schuil en rustplaatsen anderszijds (Hermy, 2004).
Volgens hun migratiegedrag kunnen vissen in rivieren opgedeeld worden in twee grote groepen: potamodrome
vissen en diadrome vissen. Potamodrome soorten migreren binnen een rivier of tussen riviersystemen. In
rivierdelen met het ganse jaar rond een hoge habitatdiversiteit, migreren vissen over kortere afstanden (De Leeuw
& Winter, 2008). Diadrome soorten migreren tussen zout‐ en zoetwater. De bekendste diadrome vissoort is de
Europese paling (Anguilla anguilla). De katadrome paling groeit op in zoet of brak water en trekt naar de
sargassozee om te paaien (Thomas & Ollevier, 1992).

1.2

Gevolgen van rivierregulatie

Rivierregulatie heeft niet enkel betrekking op barrières voor vismigratie, maar ook op kanalisatie. Eeuwenlang werd
waardevol rivierhabitat vernietigd door kanalisatie. Kanalisatie van rivieren is wijdverspreid in Europa om velerlei
redenen: beheersen van hoge waterstand, verstedelijking, scheepvaart, vastleggen van perceelgrenzen en drainage
voor landbouwdoelstellingen. De rivier uitdiepen en verbreden, meanders rechttrekken en water‐ en
oevervegetatie verwijderen reduceren echter de habitatdiversiteit.
Kanalistie heeft een sterke invloed op vier belangrijke fysische karakteristieken van de rivier (Rambaud et al., 2009):
•

de stroomsnelheid neemt af,

•

de diepte neemt toe,

•

het aantal substraatypes neemt af,

•

het aantal ‘riffles’ neemt af en het aantal ‘pools’ vergroot.

Kanalisatie veroorzaakt een degradatie van het visbestand door verandering van het fysische habitat van de
waterloop en/of de oevers (Rabeni & Jacobson, 1993) en de afname van de laterale connectiviteit (Amoros &
Bornette, 2002). Degradatie van het visbestand duidt niet noodzakelijk op een afname van de biomassa van de
visgemeenschap in een rivier, maar wel op een verschuiving binnen het visbestand. Rheofiele (stroomminnende)
soorten als serpeling en beekforel prefereren de meanderende delen evenals de bovenloop van waterlopen.
Limnofiele soorten als baars en snoek hebben een voorkeur voor stilstaand water. Kanalisatie bevoordeelt
limnofiele soorten ten opzichte van rheofiele soorten waardoor een verschuiving in het visbestand wordt
veroorzaakt. Waardevolle, habitatspecifieke (rheofiele) soorten verdwijnen stelselmatig door kanalisatie (Cowx &
Welcomme, 1998). Rivierregulatie is een van de belangrijkste oorzaken van de achteruitgang van vele vispopulaties
(Aarts et al., 2004).

1.3

Rivierherstelmaatregelen

Tijdens de laatste twee decennia veranderde de filosofie omtrent het beheer van een rivier aanzienlijk. De rivier
wordt niet meer beschouwd als een ‘afvoerkanaal’. Het ecologisch herstel van de rivier is uitgegroeid tot een
belangrijke prioriteit van het rivierbeheer (Rohde et al., 2004).

14

www.inbo.be

1.3.1 Sanering vismigratieknelpunten
Migratie van vissen in rivieren wordt onmogelijk gemaakt door allerlei kunstwerken (stuwen, watermolens, sluizen,
pompgemalen, …) die in het verleden opgericht werden ten behoeve van verschillende gebruiksfuncties van de
waterlopen.
Waterbeheerders moeten onder impuls van internationale en Vlaamse wetgeving, zoals de Palingverordening, de
Europese Kaderrichtlijn Water, de Benelux beschikking met betrekking tot vrije vismigratie en het decreet integraal
waterbeleid, de uitdaging aangaan om de ecologische kwaliteit van onze waterlopen te herstellen. Het herstel van
vrije vismigratie is daarbij een belangrijk aandachtspunt.
De aanpak van het vismigratieherstel in stromende wateren (hellende gebieden) is mogelijk op vier ambitieniveau's.
In het beste geval wordt het herstel van vismigratie gerealiseerd in een ruimer beekherstelproject. In het minst
gunstige geval gaat het alleen om een herstel van de migratie in de lengterichting. In volgorde van afnemende
prioriteit kunnen de volgende, algemene groepen van oplossingsrichtingen worden voorgesteld (uit: Kroes &
Monden, 2005):
•

Herstel van de natuurlijke situatie:

Vrije vismigratie en de natuurlijke dynamiek is het beste gediend bij een verwijdering van de barrière. Bij geringe
vervallen gaat deze ingreep niet gepaard met een bijkomende inrichting. Bij grotere vervallen is een hermeandering
van de waterloop, het opnieuw laten kronkelen van de beek, een noodzaak. Het verval vangt daarbij de peilsprong
van de stuw via een natuurlijke wijze op. In sommige gevallen wordt voorgesteld om de hermeandering te
combineren met een verruwing van de rivier‐ of beekbodem.
•

Semi‐natuurlijke oplossingen:

In situaties waar een behoefte bestaat aan een aanvullend peilbeheer of waar aan bepaalde randvoorwaarden niet
kan worden voldaan, is het te overwegen om peilverschillen te overbruggen middels een lange, meanderende
nevengeul. Een nevengeul is een natuurlijke loop die aftakt van de hoofdloop stroomopwaarts van een barrière en
die weer samenvloeit met de hoofdloop stroomafwaarts van een barrière. Bij het ontwerp van de nevengeul wordt
geprobeerd om in de mate van het mogelijke de helling, morfologie en de hydraulische karakteristieken van een
natuurlijke beek na te bootsen en wordt het verval bij voorkeur zonder drempels overbrugd.
•

Technische oplossingen:

Als de aanleg van een nevengeul niet mogelijk is vanwege ruimtegebrek of andere omstandigheden, kan worden
overgegaan tot de aanleg van een bekkenpassage. Deze passages kunnen worden aangelegd als een korte bypass
langs de constructie of over de volle breedte van de hoofdloop.
•

Aangepast beheer:

Sommige migratiebarrières kunnen niet permanent worden opgeheven. Toch zijn knelpunten zoals stuwen of
terugslagkleppen dankzij een aangepast beheer zonder ingrepen weer geschikt te maken voor vismigratie. Een
voorbeeld is het openen van stuwen tijdens perioden dat de peilstanden voor en achter de stuw ongeveer even
hoog zijn (bij hoge afvoeren).

1.3.2 Hermeanderen
Hermeanderen is het herstellen van de oude, meanderende loop van gekanaliseerde beken of rivieren. Door
hermeanderen verlengt de rivier waardoor de afvoer van het water vertraagt en verdroging van bovenstrooms
gebied wordt vermeden.
De structurele heterogeniteit van een rivier, zowel lateraal als longitudinaal, verhoogt door hermeanderen (Palmer
et al., 2010). Er ontstaat een afwisseling van snel en traag stromende, diepe en ondiepe zones. Processen van erosie
en sedimentatie hervatten met een verhoging van het aantal substraattypes als gevolg (Lorenz et al., 2009).
Hermeanderen bevordert dus de diversiteit aan habitats. Verdwenen vissoorten kunnen opnieuw ontwikkelen,
afhankelijk van de rekolonisatie capaciteit van bovenstroomse en benedenstroomse riviertrajecten en de
verspreidingscapaciteit van de vissen (Lorenz et al., 2009).
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Een rivier in zijn oorspronkelijke staat herstellen via hermeandering heeft niet enkel invloed op de waterloop zelf.
Door hermeanderen verhoogt de laterale connectiviteit tussen de beek en zijn vallei (Pedersen, Baattrup & Madsen,
2006). Bij een rivier die meandert in zijn winterbedding, zal de winterbedding bij hoge debieten steeds onderlopen
(Fig.1). Er ontstaat een wisselwerking tussen het aquatisch en terrestrisch systeem. Meandereilanden en
geërodeerde oevers vormen vaak enorme potenties voor het ontwikkelen van fauna en flora.

Fig. 1. Principeschets van de situatie voor en na hermeandering. De meandering verhoogt de stromingsdynamiek waarbij de beek
bij hoge afvoeren buiten haar oevers treedt (uit: Kroes & Monden, 2005).

Hermeandering gebeurt door historische, al dan niet nog aanwezige meanders opnieuw aan te takken aan de rivier.
In de oorspronkelijke hoofdbedding wordt, net stroomafwaarts van de ingang van elke meander, een drempel
geplaatst (Nagayama et al., 2008). De drempel stuurt het water bij een normaal debiet langs de meander. Bij
piekdebieten loopt het water over de drempel, er is een versnelde afvoer via de oorspronkelijke bedding.

1.4

Rivierecosysteem en vishabitat

Riviersystemen creëren fysisch, chemisch en biologisch habitat met een ruimtelijke en tijdelijke dimensie waarin
vissen en andere in het water levende organismen kunnen leven. (Poff & Ward, 1989). Het habitat van vissen wordt
dus onderverdeeld in een fysisch, chemisch en biologisch habitat. De ruimtelijke dimensie van het habitat kan
gedefinieerd worden volgens tabel 1.
Tabel 1. Overzicht van de indeling van de ruimtelijke dimensies in een riviersysteem.

Microhabitat
Dimensie

centimeter
meter

tot

Variabelen

waterdiepte,
stromingssnelheid,
substraat

enkele

Mesohabitat

Macrohabitat

tien meter tot enkele
honderden meters

100 meter
kilometers

rivierbreedte

temperatuur,
stromingsregime

tot

enkele

Volgens Karr en Dudley (1978) zijn er vier belangrijke componenten die de productiviteit van het rivierecosysteem
bepalen, en daarmede dus de kwaliteit en kwantiteit van de visgemeenschap. De componenten zijn de
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stromingregime, waterkwaliteit en temperatuur, fysische habitatstructuren en energie input van buitenaf
(nutrienten en organisch materiaal). Vispopulaties kunnen degraderen door één enkele factor of door een
combinatie van factoren.

1.4.1 Fysisch habitat
Dit onderzoek handelt o.a. over de geschiktheid van het fysisch (micro)habitat van de Marke voor vissoorten. Het
fysische habitat kan eenvoudig beschreven worden als een combinatie van stroomsnelheid, waterdiepte, substraat
en verschillende cover‐types.

1.4.1.1

Stroomsnelheid

In een natuurlijke rivier is de lokale stroomsnelheid afhankelijk van de geometrie van de rivierbedding, lokale
gradiënten, waterdiepte, de ruigheid van het substraat en de longitudinale locatie: in de bovenloop is de
stroomsnelheid hoger dan in de benedenloop.
Veel vissoorten zijn morfologisch aangepast aan bepaalde stroomsnelheden. Figuur 2 toont drie verschillende
vissoorten, die elk in een ander type milieu leven. De morfologie (lichaamsbouw, spieren,…) van de soorten is
aangepast aan het milieu waarin ze leven. De forel leeft in rivieren met hoge stroomsnelheden, door zijn
gestroomlijnd lichaam is de vis in staat om de krachten van de stroming te weerstaan met een minimum energie
voor het zwemmen. De grondel leeft op de rivierbodem, de vis heeft een afgeplat lichaam, sterke borstvinnen om
zich op de bodem te houden en is in staat om zich aan de rotsen vast te zuigen. De karper, met een hoge en logge
lichaamsbouw, leeft in stilstaand water. Bovendien is de ademhaling van de vissoorten en hun voedingsstrategie
aangepast aan het hydraulische milieu waarin ze leven. Dat vissoorten zich hebben ’aangepast’ aan een bepaald
fysisch habitat betekend soms eveneens dat ze ‘afhankelijk’ zijn van dat habitat.

Fig. 2. Drie vissoorten ( karper, forel en grondel) met aanduiding van hun morfologische aanpassing aan het milieu waarin ze leven
(Hütte, 2000).

Naast het directe impact dat de stroomsnelheid heeft op de waterorganismen, is die ook verantwoordelijk voor
transportprocessen in de rivier, zoals het transport van sediment, nutriënten en zuurstof.

1.4.1.2

Waterdiepte

Het is in riviersystemen niet zo duidelijk of vissoorten morfologisch aangepast of afhankelijk zijn van de waterdiepte
(Schneider et al., 2010). Afhankelijk van de grootte van een individu, heeft die een zeker waterdiepte nodig om zich
te verplaatsen. Grotere waterdieptes kunnen waterorganismen beschermen tegen terrestrische roofdieren of
vogels. Ook bij hoge temperaturen of een bevroren wateroppervlak is een bepaalde minimumdiepte noodzakelijk.
Ondiepe waterzones beschermen kleinere vissoorten of jonge levensstadia tegen grotere roofvissen. Het aantal
soorten dat voorkomt in een rivier heeft een positief verband met de diversiteit aan dieptes in een rivier (Jungwirth
& Winkler, 1983).
Waterdieptes in een rivier zijn, net als de stroomsnelheid, op vele plaatsen beïnvloed door menselijke activiteiten.
Grote waterdieptes stroomopwaarts van dammen en stuwen creëren een compleet ander milieu (donkerder,
minder zuurstof,…) dan in een natuurlijke rivier.

1.4.1.3

Substraat

Het anorganisch substraat in stromende rivieren is opgebouwd uit het geologisch materiaal dat aanwezig is in het
stroomgebied en dat geërodeerd, getransporteerd, gesorteerd en afgezet wordt door de stroming. Het substraat
kan op basis van grootte onderverdeeld worden in verschillende klasses: rotsblokken of keien, kiezelstenen, grind,
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zand en slib. Kenmerkend verkleint de korrelgrootte in stroomafwaartse richting waarbij rotsblokken en stenen
kenmerkend zijn in bergachtig gebied en zandige bodems in laaglandrivieren. De hogere hellingsgraad van
bergrivieren heeft een hogere stroomsnelheid tot gevolg waarbij kleiner en fijner substraat verder stroomafwaarts
afgezet wordt. In stromende rivieren is er ook vaak ook organisch substraat aanwezig, met name bladeren (vb.
bladval in de herfst), verdronken hout (vb. omgevallen bomen en afgebroken takken), mos en macrofyten (Allan &
Castillo, 1995; Giller & Malmqvist, 1998; Cushing & Allan, 2001).
Verschillende stroomminnende en anadrome vissoorten maken gebruik van riffles met stenig substraat als
voortplantingslocatie (Dillen et al., 2005; 2006; Stevens et al., 2009). Daarnaast zijn er een aantal vissoorten die
stenig substraat verkiezen als leefhabitat of die stenen gebruiken als schuilplaats (Van Emmerik & de Nie, 2006).
Complexe habitatten en locaties met stenig substraat bevatten bovendien een grotere diversiteit en biomassa aan
ongewervelden (Smith et al., 1990), wat de voedselbeschikbaarheid voor vissen en dus de visstand ten goede komt
(Gore & Shields, 1995).

1.4.1.4

Cover

Vissen kunnen in de rivier op verschillende plaatsen ‘cover’ (schuilplaats) vinden. Er kan onderscheid gemaakt
worden tussen ‘instream’ en ‘riparian’ cover. Johnson & Arunachalam (2010) klassificeren bijvoorbeeld potentiële
vis‐schuiplaatsen in in zeven categorieën: geen schuilplaats of gee cover, kleine rotsblokken waar vissen kunnen
onder schuilen, rotsblokken waar vissen kunnen onder schuilen, ondergekoken boomstronken, overhangende
vegetatie, ‘bedrock’‐substraat waar vissen kunnen onder schuilen en wortels waar ondergekropen kan worden.
Verschillende vissoorten vereisen verschillende vormen van cover.

1.5

Habitatverlies vs rivierherstel

Het herstel van de waterlopen tot hun oorspronkelijk toestand ('restoration') is vaak niet langer mogelijk door
gewijzigd landgebruik en andere randvoorwaarden. In vele gevallen is de rivierbedding zo intensief in gebruik dat
grote habitatherstelmaatregelen, zoals hermeandering onmogelijk zijn. Het herstel van functionele habitats vindt
daarom steeds vaker plaats via kleinschaligere ingrepen (‘rehabilitation’) in het rivierkanaal (Amoros, 2001) Hierbij
wordt getracht om een zo goed mogelijke abiotische uitgangspositie te creëren, waarbij het riviersysteem zich
spontaan en natuurlijk kan ontwikkelen.

1.6

Rivierherstelmaatregelen in de Marke

Op heel wat locaties in Vlaanderen werden tijdens de voorgaande jaren projecten gerealiseerd of opgestart voor
het realiseren van vrije vismigratie en het herstel van functionele habitats.
In 2012‐2013 werden er in opdracht van de waterbeheerder (VMM, afdeling Operationeel Waterbeheer)
rivierherstelmaatregelen in de Marke uitgevoerd in het riviertraject van Galmaarden tot net voor de monding in de
Dender. De herstelmaatregelen betroffen het opheffen van vismigratieknelpunten door de bouw van visdoorgangen
en hermeandering alsook het aanleggen van een nevengeul via het traject van de Oude Marke.
In 2010, voor dat de ecologische herinrichtingswerken werden uitgevoerd (= vastlegging nultoestand), werden
nulmetingen uitgevoerd voor wat betreft de visstand en het vishabitat in de Marke. In een tweede luik van dit
onderzoek werden verschillende scenario's voor habitatherstel afgewogen. Voor meer details omtrent de
vastlegging van de nultoestand verwijzen we naar het rapport “Onderzoek naar de visfauna in de Marke
(Denderbekken) vóór het uitvoeren van herinrichtingsmaatregelen. Vastlegging nultoestand ‐ afweging
herstelscenario's”: http://www.inbo.be/files/bibliotheek/07/232807.pdf (Buysse et al. 2011).
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Doelstellingen

De benedenloop van de Marke werd in het verleden sterk gekanaliseerd met verlies van habitat en lithofiele
stroomminnende vissoorten als gevolg. De Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) voerde rivierherstelmaatregelen uit
onder andere om de habitatdiversiteit te verhogen en saneerde vismigratieknelpunten in de Marke tussen de
Dender en de Driscartmolen (Galmaarden).
Dit onderzoek heeft als doel de impact van de herstelmaatregelen te evalueren voor de visgemeenschap en voor de
lithofiele stroomminnende visen in het bijzonder. Door habitatopmetingen wordt de habitatgeschiktheid van de
huidige situatie geëvalueerd.
•
Opmeten en evalueren van de habitatstructuren en fysische karakteristieken in geselecteerde trajecten in
de Marke.
•
Evaluatie van de habitatgeschiktheid voor lithofiele en stroomminnende vissoorten (serpeling, kopvoorn,
beekprik).
Op basis van expertenkennis worden aanbevelingen gedaan om de attractiviteit en passeerbaarheid van twee
technische visdoorgangen in het studiegebied te verhogen.
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3
3.1

Materiaal en methode
Studiegebied: de Marke

De Marke is een zijbeek van de Dender en ligt in het zuidelijke deel van het Denderbekken (Fig. 3).

Fig. 3. Situering van de Marke (in rood) in het Denderbekken in Vlaanderen.

Het studietraject bevindt zich in het gedeelte van de Marke tussen de Driscartmolen in Galmaarden en de grens met
Wallonië (Henegouwen), net voor de monding in de Dender. Dit traject heeft een lengte van ongeveer 6,23
kilometer.

3.2

Uitgevoerde herstelwerken

3.2.1 Sanering vismigratieknelpunten
Door het verwijderen van een stuw, het aantakken van de Oude Marke als nevengeul en de bouw van een
visdoorgang werden er 3 vismigratieknelpunten in het studiegebied tussen de Driscartmolen en de grens met
Wallonië gesaneerd. Vrije stroomopwaartse vismigratie en dispersie van vissoorten vanuit de Dender naar de Marke
tot voorbij de Driscartmolen in Galmaarden moet zo opnieuw mogelijk worden (Fig. 4).
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Fig. 4. Schematische voorstelling van enkele uitgevoerde maatregelen in functie van het herstel van vrije vismigratie in de Marke
tussen de Driscartmolen en de monding van de Marke in de Dender.

3.2.1.1

Herstelmaatregel 1

Het eerste knelpunt was een stuw met een verval van 1.5 meter (Fig. 4 & 5 ‐ links). In 2013 werd stuw 1 verwijderd.

Fig. 5. Stuw 1 die anno 2010 het meest stroomafwaartse knelpunt vormde in de Marke (links) en de ‘vrij stromende’ Marke ter
hoogte van de verwijderde stuw anno 2014 (rechts).

Door verwijderen van stuw 1 is het waterpeil stroomopwaarts gezakt (Fig. 5 – rechts, Fig. 6).
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Fig. 6. ‘Bankfull’ waterpeil in de Marke net stroomopwaarts van stuw 1 met een overstroomde vallei (links) (20/01/2011) en een
laag waterpeil bij zomerdebiet net stroomopwaarts van de verwijderde stuw (rechts) (03/06/2014).

3.2.1.2

Herstelmaatregel 2

De Mertensmolen op de Marke (Knelpunt nr: 5952‐020) en de bijhorende stuw op de bypass van de Marke
(Knelpunt nr: 11616‐010) vormden het tweede knelpunt voor vismigratie (Fig. 7).

Fig. 7. De Mertensmolen (links) en stuw 2 op de bypass rond de Mertensmolen (rechts).

In tegenstelling tot de afwaartse stuw moest de tweede stuw op de bypass rond de Mertensmolen behouden
blijven en kon deze dus niet verwijderd of plat gelegd worden. Door het aanleggen van een nevengeul via het
traject van de Oude Marke koos de VMM voor een semi‐natuurlijke oplossing (Fig. 4). De bedding van de Oude
Marke was nog gedeeltelijk aanwezig. Ze werd als nevengeul plaatselijk geherprofileerd (een plaatselijke verbreding
en verdieping) om meer water te kunnen afvoeren (Fig. 8). Het meest opwaartse traject werd nieuw uitgegraven
om een verbinding met de Marke te realiseren (Fig. 9).

Fig. 8. De Oude Marke anno 2010 langs een bomenrij (links) en de geherprofileerde Oude Marke anno 2014 opwaarts de Edingse
weg (rechts, Foto: Ivo Van Den Broeck ‐ VMM).
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Fig. 9. Uit te graven traject van de Oude Marke langs een bomenrij anno 2010 (links) en nieuw uitgegraven deel van de Oude
Marke anno 2014 opwaarts de duiker van de Dagwandenbaan (rechts, Foto: Ivo Van Den Broeck ‐ VMM).

3.2.1.3

Herstelmaatregel 3

Het derde vismigratieknelpunt werd gevormd door een klepstuw ter hoogte van de Geraardsbergsetraat
stroomopwaarts van het RWZI (Knelpunt nr: 5952‐030) (Fig. 10).

Fig. 10. Klepstuw stroomopwaarts van het RWZI (links) en de nieuwe V‐vormige bekkenvistrap met ruwe stortstenendrempels
(rechts).

Deze stuw (Knelpunt nr: 5952‐030) moest ook behouden blijven en daarom werd een bekkenvistrap met V‐vormige
stortstenendrempels in een bypass rond de bestaande stuw aangelegd (VMM, 2009) (Fig. 10).

3.2.1.4

Herstelmaatregel 4

Het vierde kunstwerk in de Marke betreft de Driscartmolen met bijhorende vernieuwde klepstuw (Knelpunt nr:
5952‐040). Hier werd eerder al een vismigratievoorziening op de linkeroever in een bypass rond de molen
aangelegd. De visdoorgang maakt in strikte zin dus geen deel uit van de recente uitgevoerde herstelmaatregelen.
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3.2.2 Hermeandering en drempels
Door het verwijderen van de meest stroomafwaartse stuw in de Marke (zie ‘Herstelmaatregel 1’) waren bijkomende
maatregelen nodig om het verval op te vangen. Dit wenste men te realiseren door het aansluiten van 11 historisch
nog aanwezige of nieuw (heruit) te graven meanders (Fig. 11).

Fig. 11. Overzicht van de nog aanwezige meanders (blauw) en uit te graven meanders (groen) in het studietraject.

Door het hermeanderen werd de waterloop verlengd waardoor deze een hoger waterbergend vermogen heeft
gekregen. De vele bochten hebben de ruwheid vergroot en het water ondervindt meer weerstand waardoor het
afvoeren wordt vertraagd en verdroging wordt voorkomen.

Fig. 12. Overzicht van de meanders (A t.e.m. J) na realisatie van de herstelmaatregelen.

Om de toename in overstromingen te beperken werd de hoofdbedding behouden en ter hoogte van de meanders
werd een drempel in de Marke aangelegd. Hierdoor wordt bij laagwater of basisdebiet water gestuurd via de
meanderbedding, bij hoogwater kan het water via het vroegere riviertraject (Fig. 12 t.e.m. 15).
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Fig. 13. De aangelegde en begroeide drempel in de bedding van de Marke net stroomafwaarts van de instroomopening van
meander D op de rechteroever zorgt er voor dat het water door de meander vloeit bij basisdebiet.

Fig. 14. Instroom (links) en uitstroom (rechts) van meander D.
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Fig. 15. De aangelegde en begroeide drempel in de bedding van de Marke stroomopwaarts van de uitstroomopening van meander
D op de rechteroever.

3.3

Lithofiele vissoorten in het stroomgebied van de Dender

Het is belangrijk om inzicht te krijgen in het effect van de rivierherstelmaatregelen op de habitatgeschiktheid voor
stroomminnende en lithofiele vissoorten (soorten die geassocieerd zijn met stenig substraat).
In het stroomgebied van de Dender worden zes vissoorten waargenomen die geassocieerd zijn met stenig
substraat: serpeling (Leuciscus leuciscus), winde (Leuciscus idus), bermpje (Barbatula barbatula), beekprik
(Lampetra planeri), rivierdonderpad (Cottus gobio) en kopvoorn (Squalius cephalus) (VIS databank; Hop 2012).

3.3.1 Lithofiele vissoorten in de Marke
Serpeling, winde en bermpje werden al aangetroffen in de Marke tijdens de nulmeting voorafgaand aan de
herinrichtingsmaatregelen (Buysse et al., 2011). Daarnaast heeft de Marke vermoedelijk ook potentieel voor
beekprik, rivierdonderpad en kopvoorn. Of de Marke ook potentie heeft voor rivierprik (Lampetra fluviatilis) zal
blijken in de toekomst na het wegwerken van vismigratieknelpunten in de Dender. De historische bronnen zijn
onvoldoende gedetailleerd, wel staat vast dat rivierprik algemeen voorkwam in het Scheldebekken (Vrielynck et al.,
2003).
Serpeling, kopvoorn, beekprik en rivierprik en zijn obligaat lithofiel, omdat ze afhankelijk zijn van riffles met stenig
substraat voor hun voortplanting. Rivierdonderpad kan in principe gebruik maken van ander hard substraat voor het
afzetten van de eieren, zoals dood hout, maar de aanwezigheid van deze soort is wel zeer sterk geassocieerd met
stenen (Knaepkens et al., 2002; Peters, 2009). Winde verkiest zandig of stenig substraat voor het afzetten van de
eieren, maar maakt ook gebruik van waterplanten (Cowx & Welcomme, 1998; Koopmans & van Emmerik, 2006).
Voor bermpjes is stenig substraat geen absolute noodzaak, maar ze worden wel vaak tussen stenen aangetroffen.
De genoemde vissoorten kunnen dus allemaal gebruik maken van het vrijgekomen grind en van de drempels/riffles,
als die worden ingericht als kunstmatige paairiffles met stenig substraat.
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3.3.1.1

Serpeling en kopvoorn

Door achteruitgang van de habitat‐ en waterkwaliteit is de serpeling een bedreigde vissoort geworden in
Vlaanderen (Dillen et al., 2006). Op de Rode lijst staat de serpeling onder de categorie ‘zeldzaam’ (Vandelannoote et
al., 1998). Zoals werd vastgesteld in de nulmeting herbergt de Marke in de benedenloop een relictpopulatie (Buysse
et al., 2011). Het is belangrijk om inzicht te krijgen in het effect van de rivierherstelmaatregelen op de
habitatgeschiktheid voor serpeling. Dit project heeft onder andere als doel dat de aanwezige relictpopulatie in
omvang kan toenemen (cfr. paaisucces vergroten) en zich verder kan verspreiden (cfr. vrije migratie langs
gesaneerde knelpunten). Aangezien serpeling en kopvoorn vergelijkbare habitatpreferenties hebben, kunnen we
stellen dat verbeteringen voor serpeling ook voor kopvoorn gunstig zullen zijn. Momenteel is er, in tegenstelling tot
serpeling, geen duurzame populatie kopvoorn aanwezig in de Marke.
Habitatpreferentie – Paaihabitat
De optimale paaiplaatsen voor serpelingen bestaan uit hard substraat zoals stenen en grind (riffles) en situeert zich
op een diepte van 15 tot 45 cm met een stevige stroomsnelheid van 0,2 tot 0,45 m/s.
Tabel 2. Habitateisen van serpeling voor paaiplaatsen.

Studie

Diepte

Substraat

Stroomsnelheid

(cm)

(diameter)

(m/s)

25,0

‐

‐

‐

‐

Grind en steen (riffles)

Snelstromend

‐

‐

0,2 ‐ 0,45

‐

Sportvisserij Nederland, 2006

‐
50

‐

‐

‐

De Nie, 2006

25,0‐50,0

Kiezels, grind en stenen

0,25‐0,5

‐

Schwartz, 1958

Cover

Dillen et al, 2005a
Dillen et al, 2005b
Dillen et al, 2006
Bartnik, 1970b

Habitatpreferentie – Juvenielen (0+)
Juveniele serpeling heeft voorkeur voor diepten tussen de 40‐50 cm en een stroomsnelheid van 0,15‐0,3 m/s. Er is
een voorkeur voor zand, grind en overhangende vegetatie.
Tabel 3. Habitateisen van juveniele serpeling.

Studie

Diepte

Substraat

Stroomsnelheid

(cm)

(diameter)

(m/s)

40‐50

Zand, slib vermijden

veel trager dan 1+

Overhangende
vegetatie, weinig
macrofyten

‐

‐

‐

Witt, 1979

40‐50
‐

Zand, gravel, stenen

‐

‐

Gibbons and Gee, 1972

‐

Zand, gravel, stenen

0,15‐0,30

‐

Sportvisserij Nederland, 2006

‐

‐

Dense vegetatie

De Nie, 2006

20

Silb op grindbodem
Slib of grind vermengd
met slib

0,02

Vegetatie

Dillen et al, 2005a
Dillen et al, 2005b
Dillen et al, 2006
Balon, 1975
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Habitatpreferentie – Adulten (1+)
Adulte serpeling heeft een voorkeur voor diepten tussen 50‐70 cm en een relatief hoge stroomsnelheid van 0,45 –
0,6 m/s. Er is een voorkeur voor zand, grind en overhangende vegetatie.
Tabel 4. Habitateisen van adulte serpeling.

Studie
Diepte

Substraat

Stroomsnelheid

(cm)

(diameter)

(m/s)

Cover

50‐70

Zand, slib vermijden

0,45‐0,6

Inhangende
vegetatie,
wortels, veel
macrofyten

Witt, 1979

‐

Zand, gravel, stenen

‐

‐

Gibbons and Gee, 1972

‐

Zand, gravel, stenen

0,15‐0,30

De Nie, 2006

25‐70

‐

0,2‐0,5

‐
Grote stenen,
takken, dood
hout en
vegetatie

Dillen et al, 2005a
Dillen et al, 2005b
Dillen et al, 2006

3.3.1.2

Beekprik

Het studietraject in de Marke voor dit onderzoek ligt in het habitatrichtlijngebied “Bossen van de Vlaamse Ardennen
en andere Zuid‐Vlaamse bossen”. Beekprik is voor dit habitatrichtlijngebied een bijlage II soort (AGIV, 2010c). De
beekprik heeft bovendien de status ‘bedreigd’ op de Rode Lijst (Vandelannoote et all, 1998). Hoewel tijdens de
bevissing van het studietraject in juli 2010 geen beekprik werd waargenomen, is het gezien de potenties van het
studiegebied als beekprikhabitat toch aangewezen om de potenties van de habitatherstelmaatregelen op deze
soort na te gaan.
Habitatpreferentie – Paaihabitat
De optimale paaiplaats bestaat uit hard substraat zoals fijn grind (riffles) en situeert zich op een diepte van 10‐30
cm bij een stroming van 0,2 – 0,3 m/s.
Tabel 5. Habitateisen van beekprik voor paaiplaatsen.

Studie

Diepte

Substraat

Stroomsnelheid

(cm)

(diameter)

(m/s)

Mundahl et al.,1998

30,0

‐

0,14

‐

Goodwin et al.,1969

‐

Gravelbed

0,2‐0,3

‐

Bloch et al., 1794

‐

‐

Maitland, 2003

‐

Zonbelichte grindbanken ‐
Fijn en grof grind,
stenen, puin
‐

Sokolov et al, 1992

10,0‐35,0

Zand en grind

‐

28

‐

Cover

‐

www.inbo.be

Habitatpreferentie – Larvaal/juveniel habitat
De beekpriklarven hebben een voorkeur voor diepten tussen 10‐80 cm en een lage stroomsnelheid van maximaal
0,1 m/s. Er is een duidelijke voorkeur voor slibrijk substraat, liefst met aanwezigheid van detritus.
Tabel 6. Habitateisen van beekpriklarven.

Studie

Diepte

Substraat

Stroomsnelheid

Cover

(cm)

(diameter)

(m/s)

Beek & de Laak, 2005a

10,0‐80,0

Detritus + sliblaag

0‐0,1

University of Lund

‐

0,5‐1

‐

‐

Schroll, 1959

‐

0,18‐0,38

‐

‐

Kelly & King, 2001

‐

Detritus + sliblaag

‐

‐

Maitland, 2003

‐

Detritus + sliblaag

‐

‐

Hardisty, 1986

‐

‐

0,08‐0,1

‐

De Nie, 2006

‐

‐

0,03

‐

‐

Habitatpreferentie – Adulten
De adulte beekpriklarven hebben tevens een voorkeur voor diepten tussen 10‐80 cm maar prefereren een hogere
stroomsnelheid dan de larven (0,2‐0,5 m/s). Een afwisseling tussen slib (schuiplaats tegen predatoren) en fijn of grof
grind (aanmaak nest) zijn gunstig.
Tabel 7. Habitateisen van adulte beekprik.

Studie

Diepte

Substraat

(cm)
10,0‐80,0

(diameter)
(m/s)
Afwisseling tussen Slib en fijne grind
(riffles)
0,2‐0,4

‐

Maitland, 2003

‐

Fijn en grof grind

‐

‐

Hardisty & Potter, 1971

‐

‐

0,3‐0,5

‐

Beek & de Laak, 2005a

3.4

Stroomsnelheid

Cover

Gegevensverzameling

3.4.1 Opmeten meso‐habitat
Tijdens de vastlegging van de nultoestand, voor het uitvoeren van de herinrichtingswerken, werd het fysisch habitat
opgemeten in de Marke tussen de monding van de Oude Marke en de grens met Henegouwen. In dit traject waren
de grootste veranderingen in habitatstructuren en micro‐condities te verwachten omwille van het geplande plat
leggen van de stuw (Herstelmaatregel 1) en omwille van het uitvoeren van hermeanderingswerken.
De nulmeting gebeurde aan de hand van transecten, die loodrecht op de oever van de waterloop staan (Fig. 16). De
afstand tussen twee opeenvolgende transecten bedroeg 50 m. Over de volledige lengte van het bestudeerde
traject, met name tussen de Waals‐Vlaamse grens en de monding van de Oude Marke, werden 37 transecten
opgemeten. In elk transect werden 5 meetpunten in de breedte van de waterloop uitgezet (twee langs de oevers,
één in het midden, en nog twee daartussen). De nulmetingen werden bij basisdebiet op 28 t.e.m. 30 juli en op 3
augustus 2010 uitgevoerd, het gemiddelde debiet tijdens veldmeetdagen tussen 10 u en 17 u in de Marke bedroeg
respektievelijk 0,21; 0,35; 0,35 en 0,32 m³/s (www.waterinfo.be).
In functie van de evaluatie van de rivierherstelmaatregelen werden in 2014 dezelfde 37 transecten alsook
bijkomende transecten in de meanders opgemeten bij basisdebiet op 19 juni, 29 en 30 juli en 18 september 2014.
Het gemiddelde debiet tijdens veldmeetdagen tussen 10 u en 17 u in de Marke bedroeg respektievelijk 0,22; 0,17;
0,26 en 0,35 m³/s (www.waterinfo.be).
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Fig. 16. Gebruikt van een raster voor microhabitatopmetingen. De sterrenlijnen stellen de transecten voor (1 transect om de 50
m), de meetpunten worden door de sterretjes voorgesteld. In dit voorbeeld zijn er 5 meetpunten.

Tussen de Vlaams‐Waalse grens en de monding van de Oude Marke werd om de 50 meter een transect
geselecteerd waarvan het microhabitat werd gekarakteriseerd door onderstaande variabelen op te meten.
STROOMSNELHEID: met behulp van een Marsh‐McBirney FloMate, model 2000, tot op 1 cm/s nauwkeurig gemeten.
De elektromagnetische sensor van de stroomsnelheidsmeter is bevestigd op een ijzeren peilstok waarop de diepte
(tot op 1 cm nauwkeurig) wordt afgelezen (Fig. 17).
● 10 cm boven bodem
● 10 cm boven dik pakket submerse waterplanten

Fig. 17. Habitatopmeting met behulp van een stroomsnelheidsmeter.
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DIEPTE
● vanop bodem
● waterkolom boven dik pakket submerse waterplanten
COVER
● Holle oever
● Waterplanten
● Cover Stenen
● Cover Hout (Grof hout = Coarse woody debris)
● Cover “Ander “
● Inhangende cover (= riparian cover):
‐ Houtig
‐ Grazig
● Overhangende cover
SUBSTRAAT
● Debris / Organisch materiaal
● Slib / Losse klei (Ø < 4 µm)
● Leem (4 µm < Ø < 63 µm)
● Zand (63 µm < Ø < 2 mm)
● Gravel/grind
‐ Fijn (2 mm < Ø < 8 mm)
‐ Grof (8 mm < Ø < 32 mm)
● Steen (32 mm < Ø)
● Klei
● Ijzerzandsteen / Beton
LENGTE/BREEDTELIGGING CEL/TRIMBLEPUNT/VERVAL RIVIER
DEBIET RIVIER (www.waterinfo.be)
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4

Resultaten

4.1

Habitatstructuren en condities

4.1.1 Meso schaal
4.1.1.1

Stroomsnelheden

Tijdens de nulmeting bij basisdebiet in de zomer van 2010 werden aan de hand van 37 transecten, loodrecht op de
oever van de waterloop en gelijkmatig verdeeld tussen de Dender en de monding van de Oude Marke in de Marke,
de stroomsnelheden op 185 punten opgemeten. Op alle meetpunten was de stroomsnelheid nul en werd er
bijgevolg geen stroming in de Marke vastgesteld (Fig. 18 ‐ links).

Stroomsnelheidsklasse (cm/s)
aantal meetpunten

cumulatief %
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100%

45
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120%
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100%

200
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60
40
20
0
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120%

0

200
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0
0

Frequentie

In de zomer van 2014 werden bij basisdebiet dezelfde transecten opgemeten (Fig. 18 ‐ rechts). Een beperkt aantal
transecten konden niet opgemeten worden omdat er op die plaats een drempel in de Marke werd aangelegd. Er
werden wel 19 transecten in de meanders opgemeten. Daarom is het aantal meetpunten in de Marke zelf iets lager
in vergelijking met 2010, met name 170 meetpunten, maar is het totaal aantal meetpunten hoger (inclusief
meanders), met name 243 meetpunten. In 2014 stond het water op slechts 25 punten stil en werd er bijgevolg 0
cm/s opgemeten als stroomsnelheid. Op 117 meetpunten werd een stroomsnelheid opgemeten tussen 1 en 10
cm/s. Stroomsnelheden van meer dan 10 cm/s werden gemeten op 100 punten. In 94% van alle opgemeten punten
was de stroomsnelheid kleiner dan 52 cm/s.

Stroomsnelheidsklasse (cm/s)
aantal meetpunten

cumulatief %

Fig. 18. Stroomsnelheden bij basisdebiet in de zomer in de Marke in 2010 op 185 meetpunten langs 37 transecten (links) en in
2014 op 243 meetpunten langs dezelfde transecten plus de 19 transecten in de meanders (rechts) tussen de Dender en de
monding van de Oude Marke in de Marke.

In figuur 19 werden de opgemeten stroomsnelheden op kaart geplot. Om de vijf meetpunten per transect visueel te
kunnen voorstellen werden deze punten uit elkaar ‘getrokken’ en langs het tracé van de Marke geplot. Deze
punten, voorgesteld als gekleurde ‘dots’ liggen in werkelijkheid uiteraard in de waterloop. Voor de
herinrichtingsmaatregelen werd er bij basisdebiet in de zomer geen debiet waargenomen over stuw 1 en 2 in het
studiegebied waardoor alle dots zwartgekleurd zijn in onderstaande figuur. In tabel A in bijlage 1 wordt de
gemiddelde, minimale en maximale stroomsnelheid getoond en werd de variantie berekend van de
stroomsnelheidsmetingen bij basisdebiet in de zomer van 2010 en 2014.
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Fig. 19. Visuele voorstelling van de opgemeten stroomsnelheden bij basisdebiet in de zomer in de Marke in 2010 op 185
meetpunten langs 37 transecten tussen de Dender en de monding van de Oude Marke in de Marke.

Fig. 20. Visuele voorstelling van de opgemeten stroomsnelheden bij basisdebiet in de zomer in de Marke en in de meanders in
2014 op 243 meetpunten tussen de Dender en de monding van de Oude Marke in de Marke.
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In figuur 20 werden de opgemeten stroomsnelheden in 2014 na uitvoeren van de herstelmaatregelen op kaart
geplot. Na de herinrichtingsmaatregelen wordt er ook bij basisdebiet in de zomer, en in tegenstelling tot de
nulmeting, een veel grotere stroomsnelheidsdiversiteit bekomen.
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4.1.1.2

Diepteklasse (cm)
aantal meetpunten

cumulatief %

Fig. 21. Opgemeten dieptes in de zomer in de Marke in 2010 op 185 meetpunten langs 37 transecten (links) en in 2014 op 243
meetpunten langs dezelfde transecten plus de 19 transecten in de meanders (rechts) tussen de Dender en de monding van de
Oude Marke in de Marke.

Voor wat diepte betreft kunnen de meetpunten die in 2010 werden opgemeten grofweg in twee groepen
onderverdeeld worden: meetpunten met dieptes tussen 50 en 100 cm en meetpunten met dieptes tussen 160 en
200 cm. De minimale diepte opgemeten bedroeg 20 cm en de maximale diepte bedroeg 230 cm (Fig. 21 ‐ links).
De opgemeten dieptes in 2014 hebben een bereik tussen 10 en 130 cm, met uitzondering van twee diepere
meetpunten van 180 cm. De meest voorkomende dieptes liggen tussen 20 en 50 cm. Ook dieptes tussen 60 en 110
cm werden regelmatig opgemeten (Fig. 21 ‐ rechts). In tabel A in bijlage 1 wordt de gemiddelde, minimale en
maximale diepte getoond en werd de variantie berekend van de opgemeten dieptes bij basisdebiet in de zomer van
2010 en 2014.

4.1.1.3

Substraat

In onderstaande figuren wordt in detail het dominant aanwezige kleiige beddingsubstraat getoond alsook de aan‐ of
afwezigheid van harder substraat onder de vorm van grind, dit in functie van het belang voor de lithofiele
vissoorten. In de tabellen in bijlage 2 en 3 worden alle data gegeven van de opgemeten substraattypes in 2010 en
2014 (o.a. zand, stenen, …).
Klei
De hoeveelheid kleiig substraat dat werd opgemeten voor en na de herinrichtingsmaatregelen vertoont grote
gelijkenissen. Met respektievelijk 71% in 2010 en 56% in 2014 werd op de meeste meetpunten 100% klei
opgemeten en op basis daarvan werd de bedekking van de cellen er op 100% klei ingeschat (Fig. 22).
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Fig. 22. Opgemeten kleiig substraat in de bedding van de Marke voor (2010) en na (2014) het uitvoeren van
rivierherstelmaatregelen. In 2010 en 2014 werd de beddekkingsgraad met kleiig substraat van respektievelijk 185 en 170 cellen
ingeschat aan de hand van evenveel meetpunten.

Fijn en grof grind
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80

Frequentie (%)
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Tijdens de nulmeting in 2010 werd op geen enkel punt noch fijn (Fig. 23 – links) noch grof (Fig. 23 – rechts) grind
aangetroffen. Na de de herinrichtingsmaatregelen werd in 2014 op een beperkt aantal punten fijn en/of grof grind
aangetroffen (Fig 23). In 2014 werd in 15% van de opgemeten cellen fijn en/of grof grind vastgesteld (met een
bedekking die kon variëren tussen 5 en 100%).
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Fig. 23. Opgemeten fijn (links) en grof (rechts) grind in de bedding van de Marke voor (2010) en na (2014) het uitvoeren van
rivierherstelmaatregelen. In 2010 en 2014 werd de beddekkingsgraad met fijn en grof grind van respektievelijk 185 en 170 cellen
ingeschat aan de hand van evenveel meetpunten.
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5

Bespreking

5.1

Stroomsnelheid en diepte

Stroomsnelheid
Voor uitvoering van de maatregelen was er bij basisdebiet in de zomer geen debiet/afvoer meer over de stuw (stuw
1) en was de opgemeten stroomsnelheid in het op‐ en afwaarts pand nul. Eén van de opvallendste resultaten na
uitvoering van de herinrichtingsmaatregelen is ongetwijfeld dat de Marke nu ook bij basisdebiet in de zomer zijn
stromend karakter behoudt.
De herstelmaatregelen hebben voor een grotere variatie aan stroomsnelheden gezorgd doorheen het herstelde
riviertraject waardoor een afwisseling aan habitats ontstaat. In de meanders treden eveneens variaties aan
stroomsnelheden op. Hogere stroomsnelheden worden onder andere waargenomen ter hoogte van de voormalige
stuw 1 tussen voormalig pand 1 en pand 2, meer bepaald aan de in‐ en uitstroomopening van meander D en in de
meander zelf. De stroomsnelheid is hoger in de buitenbocht dan in de binnenbocht. Het proces van erosie en
sedimentatie zorgt ervoor dat de oeververdediging deels werd weggeslagen waardoor de meander na verloop van
tijd een nog meer natuurlijk karakter zal krijgen. De stroomluwere zones kunnen fungeren als leefgebied of als
rustplaatsen voor de limnofiele en eurytope soorten, terwijl de snel stromende meanders potentieel goede
foerageer‐ of paaigebieden kunnen worden voor stroomminnende of rheofiele soorten. Waterstroming is ook
belangrijk voor de zuurstofvoorziening van eieren van beek‐ en riviervissen in grind‐ en zandbedden. Het
daaropvolgende transport van de jonge uitgekomen visjes naar rustig, voedselrijk water is eveneens afhankelijk van
waterbeweging.
Diepte
Een tweede opvallend resultaat van de herinrichtingsmaatregelen is de sterke afname van de diepere habitats. Dit
is uiteraard grotendeels het gevolg van de verwijdering van de stuw (stuw 1) uit het studiegebied. Stroomopwaarts
van de stuw was de Marke bij basisdebiet in de zomer herschapen in een diep stilstaand waterlichaam met dieptes
tot meer dan twee meter. Door o.a. de stuwverwijdering werden de diepere zones als het ware meer dan
gehalveerd en werd op de meeste meetpunten dieptes tussen 20 en 50 cm genoteerd.

5.2

Substraat en paairiffles

In de meeste Vlaamse laaglandrivieren is stenig substraat van nature schaars. In de waterlopen waar wel stenen in
de bodem aanwezig zijn, is de beschikbaarheid van stenen achteruit gegaan door menselijk ingrijpen. Door de
aanwezigheid van stuwen wordt de aanvoer van stenig substraat vanuit de bovenlopen verhinderd. Bovendien
verkleint de riviergradiënt en de stroomsnelheid in panden tussen opeenvolgende stuwen, waardoor fijn sediment
accumuleert bovenop eventueel aanwezig stenig substraat (Gordon et al., 1992), zodat het onbruikbaar wordt voor
lithofiele vissoorten (soorten die geassocieerd zijn met stenig substraat). Dit wordt nog versterkt door toegenomen
aanvoer van fijn sediment ten gevolge van erosie van omliggende akkers en door het rechttrekken en kanaliseren
van de waterloop. Soms wordt natuurlijk stenig substraat ook verwijderd bij het uitdiepen van waterlopen.
Het soort sediment dat wordt aangevoerd met het water is afhankelijk van het sediment dat via erosie in de rivier
terechtkomt. De vallei van de Marke is bijna volledig gelegen in de leemstreek, slechts een klein deel van de vallei
behoort tot de zandleemstreek. Op de bodemkaart (Fig. 24) is de vallei van de Marke te herkennen aan de
kleibodem (https://dov.vlaanderen.be).
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Fig. 24. Bodemkaart waarbij de vallei van de Marke te herkennen is aan de kleibodem (groene kleur) (Bron:
https://dov.vlaanderen.be ‐ Databank Ondergrond Vlaanderen).

De vallei ten noorden van de benedenloop van de Marke wordt gekenmerkt door ‘sterk gleyige kleibodems’ tot
‘zeer sterk gleyige zware kleibodems’. Ten zuiden van de Marke worden meer ‘leembodems’ en ‘zandleembodems’
aangetroffen (Fig. 25).

Fig. 25. Overzicht van de verschillende bodemtypes in de vallei van de benedenloop van de Marke (lichtblauw). De (donker)groene
kleuren tonen de kleibodems terwijl de gele en bruine kleuren de leem‐ en zandleembodems weergeven (Bron:
https://dov.vlaanderen.be ‐ Databank Ondergrond Vlaanderen).

Zowel bij de nulmeting als tijdens de evaluatiestudie werd vastgesteld dat kleiig materiaal het dominante substraat
is in het studietraject aangevuld met zand en kunstmatig aangebrachte stenen.
Na de herinrichtingsmaatregelen werd op een beperkt aantal meetpunten een meer divers beddingssubstraat
bestaande uit fijn en grof grind opgemeten wat gunstig is voor lithofiele soorten (soorten die geassocieerd zijn met
stenig substraat). Ter illustratie, in 2010 werd er op geen enkel meetpunt of in geen enkele meetcel grind
vastgesteld (N=185 meetpunten). In 2014 werd in 15% van de opgemeten cellen fijn en/of grof grind vastgesteld
(met een bedekking die kan variëren tussen 5 en 100%) (N=170 meetpunten).
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Daarnaast is er in de Marke ook artificieel substraat aanwezig onder de vorm van grotere stenen als
oeververdediging en als erosiebestrijdende maatregel ter hoogte van de voormalige stuw (stuw 1). Tijdens de
nulmeting werd reeds vastgesteld dat stroomafwaarts van de stuw de rivierbedding van de Marke bedekt is met
stenen. Stalen netten (schanskorven) verhinderden dat de stenen wegspoelden. De breukstenen die worden
aangebracht als oeververdediging in de Vlaamse waterlopen zijn vermoedelijk niet bruikbaar voor lithofiele vissen,
omdat ze te groot zijn en omdat er te weinig variatie is in het formaat van de aangebrachte breuksteen (Van den
Neucker et al., 2013). Tegen de oevers is op veel plaatsen een dunne band van debris en organisch materiaal
aanwezig. Biomassa van de oeverplanten die in het water terechtkomt, wordt bij een lage stroomsnelheid niet
afgevoerd en door aërobe bacteriën afgebroken tot organisch materiaal.
Er werden een aantal (kunstmatige) riffles gevormd, onder andere ter hoogte van al dan niet kunstmatige
vervalletjes ter hoogte van de in‐ of uitstroom van meanders.
Natuurlijke riffles
Ter hoogte van de uitstroom van de natuurlijke meander G is er een natuurlijke drempel uit harde klei aanwezig waardoor een
ondiepe stroomversnelling is ontstaan.

Fig. 26. Stroomversnelling ter hoogte van een natuurlijke drempel opgebouwd uit harde klei aan de uitstroom van meander G.

Kunstmatige paairiffles
Ter hoogte van de instroom van meander D is een kunstmatige aangelegde drempel met stortsteen aanwezig. Deze
drempel creëert een beperkt verval. Bij inspectie van de stenen werden een aantal eitjes van vissen aangetroffen.
Deze drempel kan mogelijk beter vervangen worden door een met grind aangestorte langere riffle. Hierdoor wordt
de energie meer verdeeld en wordt er extra habitat met hard bodemsubstraat gecreëerd. Deze ingreep kan ook
gunstig zijn om de optredende erosie in meander D te beperken.
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Fig. 27. Kunstmatig aangelegde drempel met stortsteen ter hoogte van de instroom van meander D.

Aanleggen van paairiffles
Stenig of hard substraat in benedenlopen van Vlaamse laaglandrivieren zoals de Marke is nooit dominant aanwezig.
Daarenboven is het (historisch) beperkt aanwezige hardere substraat vaak verdwenen door menselijke ingrepen.
Dankzij de herstelmaatregelen in de Marke wordt op een beperkt aantal locaties opnieuw fijn en grof grind
vastgesteld. In functie van de aanwezige en potentieel toekomstig aanwezige lithofiele vissoorten kan er eventueel,
aansluitend op de reeds uitgevoerde herstelmaatregelen, met een beperkte en weinig intensieve ingreep extra
habitat gecreëerd. Er kan bekeken worden of het kunstmatig aanleggen van paairiffles met stenig substraat
wenselijk en haalbaar is. Op locaties waar nu al harder substraat wordt aangetroffen kan er grind bijgestort
worden. Omwille van de manier waarop de herstelmaatregelen in de Marke werden uitgevoerd, met name waarbij
bij laagwater of basisdebiet het water via de meanderbedding wordt gestuurd en bij hoogwater het water via het
vroegere riviertraject kan afgevoerd worden, bieden de meanders mogelijk ideale locaties voor het aanbrengen van
dergelijke riffles. Onder andere via de stroomsnelheidsmetingen werd aangetoond dat de meanders een
behoorlijke dynamiek bezitten waardoor aanzanden of dichtslibben van het harder substraat vermeden kan
worden. Doch de verhoogde en piekdebieten die voor (uitzonderlijke) hoge dynamiek zorgen en paairffles in de
rivierbedding kunnen verplaatsen en/of vernietigen gaan niet door de meanderbedding wat dan weer gunstig is
voor de levensduur van de aangelegde riffles in de meanders.

5.3

Geschiktheid voor lithofiele vissoorten

5.3.1 Globaal overzicht van de huidige veranderingen in het habitat
Zoals eerder beschreven hebben de habitatherstelmaatregelen in de Marke gezorgd voor een sterk gedaald
waterniveau in grote delen van het studiegebied. Waar vroeger het grootste deel van het studiegebied minstens 1
m diep was, zijn de meeste zones nu tussen 20 en 50 cm diep. Bovendien komen zones met stilstaand water
nagenoeg niet meer voor in het studiegebied, terwijl in 2010 het studiegebied nog grotendeels uit stilstaand water
bestond. De gewijzigde hydraulische condities hebben ertoe geleid dat er ook langzaam substraatwijzigingen
merkbaar zijn, waarbij vooral het aandeel grof grind reeds is toegenomen. Toename in het aandeel fijn grind en
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verdere diversifiëring van het bodemsubstraat valt te verwachten op langere termijn, op voorwaarde dat de
sedimentbalans van de Marke in evenwicht is. Verder onderzoek moet inschatten of dit ook effectief zo is.
Het is zeer belangrijk om inzicht te krijgen in het effect van de rivierherstelmaatregelen op de habitatgeschiktheid
voor stroomminnende en lithofiele vissoorten (soorten die geassocieerd zijn met stenig substraat). We bespreken
hieronder de impact van de habitatherstelmaatregelen op de stroomminnende soorten serpeling, kopvoorn en
beekprik. Aangezien serpeling en kopvoorn vergelijkbare habitatpreferenties hebben, kunnen we stellen dat
verbeteringen voor serpeling ook voor kopvoorn gunstig zullen zijn. Momenteel is er, in tegenstelling tot serpeling,
geen duurzame populatie kopvoorn aanwezig in de Marke.

5.3.2 Serpeling en kopvoorn
5.3.2.1

Paaihabitat

De creatie van ondiepe (25 – 50 cm), relatief snelstromende (0.45 m/s) habitats, vaak voorzien van een
grindsubstraat, biedt opnieuw paaimogelijkheden voor serpeling. Concreet werd vooral stroomafwaarts van de
vroegere stuw het paaipotentiëel van serpeling en kopvoorn substantiëel verhoogd. De volgens de literatuur
optimale paaicondities zijn hier in elk geval aanwezig, en vaak volstaan enkele ‘habitatpatches’ al om een populatie
op te bouwen of in stand te houden (Coeck et al., 2000). Of dit ook tot een verhoogde paai en recrutering leidt,
moet verder onderzoek uitwijzen.

5.3.2.2

Juveniel habitat

Ondanks de creatie van stromende habitats in het studiegebied, komen er in het studiegebied ook nog talrijke zones
voor waar het water trager stroomt. In nagenoeg 75% van het studiegebied stroomt het water trager dan 0.2 m/s.
Juveniele serpeling en kopvoorn prefereren dergelijke traagstromende habitats en bijgevolg kunnen we stellen dat
het studiegebied geschikt is voor deze levensstadia. Bovendien werden ten opzichte van 2010, wanneer er
eveneens traagstromende of stilstaande maar nagenoeg overal zeer diepe habitats aanwezig waren, nu ondiepe (ca.
50 cm diep) traagstromende habitats gecreëerd, wat volgens de literatuur opnieuw optimaal lijkt te zijn voor
kopvoorn en serpeling. In dergelijke ondiepere habitats wordt het risico op predatie door grote roofvissen immers
aanzienlijk verkleind.

5.3.2.3

Adult habitat

Adulte serpelingen en kopvoorns hebben vergelijkbare habitatvereisten als juvenielen qua diepte en substraat,
maar zijn geneigd iets snelstromender (0.3 – 0.5 m/s) en diepere (50 – 70 cm) habitats op te zoeken, mogelijks
omdat deze gekarakteriseerd worden door een hogere voedselbeschikbaarheid. Hoewel iets diepere, relatief
snelstromende habitats relatief zeldzaam zijn in het studiegebied, schatten we toch in dat er voldoende habitat
aanwezig is om ook adulte serpeling mogelijkheden te bieden. Deze inschatting wordt ook gestaafd door het feit dat
bij de nulmeting in 2010 een grote hoeveelheid adulte serpeling werd waargenomen in stromende habitats
stroomafwaarts van de stuw. Het is echter cruciaal dat voldoende diepere, stromende habitats in het studiegebied
aanwezig blijven, en dit onder alle omstandigheden. Het beheer moet er bijgevolg op toezien dat er ook bij lage
afvoer voldoende diepe stromende habitats aanwezig zijn, iets wat bijv. door wateronttrekking, opstuwing hogerop
in het bekken of wijzingingen in het bodemprofiel in het gedrang kan komen.

5.3.3 Beekprik
5.3.3.1

Paaihabitat

Analoog als voor de serpeling kunnen we stellen dat de creatie van ondiepe (10 – 30 cm), relatief snelstromende
(0.25 m/s) habitats, vaak voorzien van een grindsubstraat, opnieuw paaimogelijkheden biedt voor beekprik.
Concreet werd vooral stroomafwaarts van de vroegere stuw het paaipotentiëel van beekprik substantiëel verhoogd.
De volgens de literatuur optimale paaicondities zijn hier in elk geval aanwezig, en vaak volstaan enkele
‘habitatpatches’ al om een populatie op te bouwen of in stand te houden (Coeck et al., 2000). Of dit ook tot een
verhoogde paai en recrutering leidt, moet verder onderzoek uitwijzen.

5.3.3.2

Larvaal / juveniel habitat

Juveniele beekprikken verkiezen traagstromende habitats met een slib‐ of detritussubstraat. Momenteel zijn
dergelijke habitats nog in het studiegebied aanwezig en lijkt de habitatgeschiktheid voor juveniele beekprik dus nog
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afdoende. Het blijft echter cruciaal om de sedimentbalans van de Marke op te volgen en zo te zorgen dat er een
maximale diversiteit in het bodemsubstraat aanwezig blijft. Het gevaar bestaat dat door bovenstroomse ingrepen
zoals wijzigingen in landgebruik, opstuwing of wateronttrekking, het fijne substraat in de Marke op termijn wordt
uitgespoeld tijdens piekdebieten en onvoldoende wordt aangevuld. Dit kan worden vermeden door een aangepast
integraal waterbeheer in het gebied.

5.3.3.3

Adult habitat

De habitatvereisten van adulte beekprik liggen in de lijn van deze van adulte serpeling en kopvoorn. Hoewel iets
diepere, relatief snelstromende habitats relatief zeldzaam zijn in het studiegebied, schatten we toch in dat er
voldoende habitat aanwezig is om ook adulte beekprik mogelijkheden te bieden. Het habitat voor dit levensstadium
lijkt dus niet direct een knelpunt te vormen. Zoals eerder vermeld is het echter cruciaal dat voldoende diepere,
stromende habitats in het studiegebied aanwezig blijven, en dit onder alle omstandigheden. Het beheer moet er
bijgevolg op toezien dat er ook bij lage afvoer voldoende diepe stromende habitats aanwezig zijn, iets wat bijv. door
wateronttrekking, opstuwing hogerop in het bekken of wijzingingen in het bodemprofiel in het gedrang kan komen.

5.3.4 Algemeen besluit omtrent de evolutie van de habitatgeschiktheid
De habitatgeschiktheid voor rheofiele soorten als serpeling en kopvoorn stijgt en soorten als beekprik kunnen
opnieuw stroomopwaartse paaimigraties uitvoeren. Verwacht wordt dat door de rivierherstelmaatregelen niet de
kwantiteit, maar wel de diversiteit van de visgemeenschap zal stijgen. Het is bovendien cruciaal dat de diversiteit
van het bodemsubstraat blijft toenemen tot er een waaier van substraattypes in het studiegebied aanwezig is, en
dat er voldoende diepere, stromende habitats in het studiegebied aanwezig blijven, en dit onder alle
omstandigheden. Het beheer moet er bijgevolg op toezien dat de sedimentbalans van de Marke in evenwicht blijft,
en dat er ook bij lage afvoer voldoende diepe stromende habitats aanwezig zijn, iets wat bijv. door
wateronttrekking, opstuwing hogerop in het bekken of wijzingingen in het bodemprofiel in het gedrang kan komen.
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Besluit

Het habitat van de Marke kan eenvoudig beschreven worden als een combinatie van fysische karakteristieken zoals
stroomsnelheid, waterdiepte, substraat en verschillende cover‐types.
De uitgevoerde herstelmaatregelen hebben een duidelijke positieve invloed op ten minste twee belangrijke fysische
karakteristieken van de Marke. Niet alleen door de stuwverwijdering maar ook door hermeandering neemt de
stroomsnelheid bij basisdebiet toe en werden er ondiepe microhabitats gecreëerd. Dit zorgt voor meer zones met
hogere stroomsnelheden, en een hogere stroomsnelheidsdiversiteit, wat leidt tot een hogere habitatgeschiktheid
voor een aantal doelsoorten zoals serpeling, kopvoorn en beekprik.
Ook op het aantal substraattypes in de rivierbedding hebben de maatregelen een gunstige, zij het nog beperkte,
invloed. Aangezien de herstelmaatregelen nog maar zeer recent werden uitgevoerd is de verandering in de
substraatsamenstelling voorlopig nog beperkt, doch mondjesmaat werd er op beperkte plaatsen al harder substraat
onder de vorm van fijn of grof grind aangetroffen. Bovendien werden er een aantal natuurlijke en kunstmatige
drempels of riffles gevormd, vaak ter hoogte van de in‐ of uitstroom van meanders.
Globaal gezien verbetert de habitatgeschiktheid voor lithofiele en stroomminnende soorten na implementatie van
de rivierherstelmaatregelen. Dit kan verklaard worden door de preferentie van deze soorten voor hogere
stroomsnelheden en het (beperkt) vrijgekomen harder bodemsubstraat (fijn en grof grind). Verder onderzoek moet
uitwijzen of de te verwachten verschuiving in het visbestand in de toekomst ook zal optreden.
In de meeste Vlaamse laaglandrivieren zoals de Marke is stenig substraat van nature schaars. In de (beperkte) zones
waar nu al harder bodemsubstraat zoals grind en stenen mondjesmaat vrijkomen kunnen er in de toekomst (indien
gewenst/nodig) gerichte aanvullingen met grind en stenen toegepast worden. Verdere opvolging van de
sedimentbalans en de substraatevolutie van de Marke is hier cruciaal voor een geslaagd herstel van het
studiegebied. Aanvullend moet het beheer ook toezien op de aanwezigheid van voldoende diepe (> 50 cm) habitats
in het gebied. Deze elementen kunnen mogelijks negatief worden beïnvloed door bovenstroomse wijzigingen in
landgebruik, opstuwing of wateronttrekking.
De attractiviteit en passeerbaarheid van de twee technische visdoorgangen in het studiegebied (de bekkenvistrap
ter hoogte van de klepstuw stroomopwaarts van het RWZI en de visdoorgang ter hoogte van de Driscartmolen) kan
verbeterd worden door aanpassingen in beheer of ontwerp.
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Bijlage 1: Tabel A
Tabel A: Weergave van de gemiddelde, minimale en maximale stroomsnelheid en diepte opgemeten bij basisdebiet in de zomer in
de Marke tijdens de nulmeting in 2010 (totaal 185 meetpunten langs 37 transecten) en in 2014 (totaal 243 meetpunten langs
dezelfde transecten plus de 19 transecten in de meanders) tussen de Dender en de monding van de Oude Marke in de Marke,
alsook de berekende variantie.
Stroomsnelheid (m/s)

Diepte (cm)

2010 (nulmeting)

2014

2010 (nulmeting)

2014

Gemiddelde

0,00

0,13

120

53

Min

0,00

0,00

19

1

Max

0,00

1,06

229

178

Variantie

0,00

0,04

3088

1107
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Bijlage 2: Tabel B
Tabel B: Opgemeten substraat in de bedding van de Marke voor (2010) het uitvoeren van de rivierherstelmaatregelen. In 2010
werd de beddekkingsgraad van de rivierbodem met de verschillende substraattypes ingeschat aan de hand van van 185
meetpunten.

SUBSTRAATTYPE 2010
Beddekkingsgraad per meetcel
Zand (%)

Fijn grind (%)

Grof Grind (%)

Steen (%)

Losse klei (%)

Meetpunten (aantal)

Meetpunten (%)

0

0

0

0

100

131

71

0

0

0

10

90

3

2

0

0

0

100

0

9

5

0

0

0

20

80

2

1

0

0

0

40

60

3

2

0

0

0

50

50

10

5

0

0

0

70

30

3

2

0

0

0

80

20

5

3

0

0

0

90

10

10

5

10

0

0

0

90

4

2

20

0

0

0

80

3

2

40

0

0

0

60

1

1

50

0

0

0

50

1

1

185

100
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Bijlage 3: Tabel C
Tabel C: Opgemeten substraat in de bedding van de Marke na het uitvoeren van de rivierherstelmaatregelen (2014). In 2014 werd
de beddekkingsgraad van de rivierbodem met de verschillende substraattypes ingeschat aan de hand van van 170 meetpunten.

SUBSTRAATTYPE 2014
Beddekkingsgraad per meetcel
Zand (%)

Fijn grind (%)

Grof Grind (%)

Steen (%)

Losse klei (%)

Meetpunten (aantal)

Meetpunten (%)

0

0

0

0

100

95

56

0

0

0

100

0

12

7

0

0

0

20

80

1

1

0

0

0

30

70

2

1

0

0

0

50

50

2

1

0

0

0

60

40

3

2

0

0

10

0

90

6

4

0

0

100

0

0

2

1

0

0

20

0

80

1

1

0

0

50

0

50

1

1

0

0

80

0

20

1

1

0

10

0

0

90

5

3

0

10

80

0

10

1

1

0

20

70

0

10

2

1

0

5

85

0

10

1

1

0

50

0

0

50

1

1

0

50

40

0

10

1

1

10

0

0

0

90

1

1

10

0

90

0

0

2

1

100

0

0

0

0

14

8

20

0

0

0

80

2

1

30

0

0

0

70

2

1

30

0

20

0

50

1

1

50

0

0

0

50

4

2

80

0

0

0

20

3

2
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90

0

0

0

10

4

2

170

100

Bijlage 4: URL
URL voor het kaartbeeld van figuur X. (bron: https://dov.vlaanderen.be):
https://www.dov.vlaanderen.be/portaal/?module=public‐
bodemverkenner&pos=117922.70,159388.70&scale=0.00013333&layer=id:clientLayerTmsOrtho$GDI‐
copyright$;t:WMSSERV;pos:7;&layer=id:to:to_topnzw_2009_raster_10k_tr;base:${merc};vis:no;pos:6;&layer=id:do
v‐pub‐bodem:bodemtypes;t:WFSCL;pos:5;&layer=id:clientLayerTmsGrbBskNb;t:WMSSERV;pos:4;&layer=id:dov‐
pub‐bodem:substraten;t:WFSCL;pos:3;&layer=id:dov‐pub‐bodem:fasen;t:WFSCL;pos:2;&layer=id:dov‐pub‐
bodem:varianten_moedermateriaal;t:WFSCL;pos:1;&layer=id:dov‐pub‐
bodem:varianten_profielontwikkeling;t:WFSCL;pos:0;
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