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'ï-e Demér est, incontestablement, une des rivières les plus
intéressantes du bassin de l' Escaut: ses eaux, à l'etat
naturel, sont d'une grande purete et très riches en poissons
de toute espèce."

E. Steven
Pëche et Pisciculture, l5 juni 1920
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Dit werk is in de eerste plaats opgedragen aan Firmin Paternoster, de recent op rust gestelde
ploegbaas van het Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer, die zich gedurende meer dan 25 jaar

heeft ingezet voor het wetenschappelijk onderzoek, eerst nationaal, later in het Maamse
Gewest. Moge zijn plichtsbesef en motivatie een voorbeeld zijnvoor al diegenen die zijn fakkel
overnemen.

De financiele steun van de Provinciale Visserijcommissies van Vlaams-Brabant en Limburg, in
dit onderzoek heeft plaatsgevonden, werd ten zeerste geappreciëerd.
Dergelijke initiatieven vanuit het hengelaarsmilieu dragen in belangrijke mate bij tot het
verzamelen van onmisbare gegevens, noodzakelijk voor het verdere beheer van de waterlopen
in het Vlaamse Gewest.

wiens opdracht

Het Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer van waaruit het onderzoek heeft plaatsgevonden,
de welwillendheid die er aan de dag werd gelegd en de positieve geest van samenwerking die
er heerst van de top tot de basis dragen in belangrijke mate bij tot de realisatie van dit
document.

De onmisbare hulp en bijstand die werd verleend vanuit de Administratie, zowel vanuit
Aftleling Bos en Groen door ir P. Vandenabeele en in het bijzonder door de technici Willy
Dioos, Jos Agten, Mark Stouten en Jacques Bollen als vanuit de Af<leling Natuur waren
onontbeerlijk voor het tot stand komen van dit werk.

De goede samenwerking met onze collega's van het Waalse Gewest en in het bijzonder met
Dr. P. Gerard van het Institut de Recherches Forestieres dient hier eveneens geprezen te
worden.

Tenslotte nog een woord van dank gericht aan Rigo Ceelen, altijd enthousiast
geïnteresseerd, voor zijn practische hulp bij de bemonsteringen.

en

2

lNHouostRrsr.

pag
Dankwoord

I

Inhoudstafel

2

Inleiding

4

Onderzoek

5

Materiaal en methoden
Visbestandsopname
Visbestandsopname
Visbestandsopname
Visbestandsopname
Visbestandsopname
Visbestandsopname
Visbestandsopname
Visbestandsopname
Visbestandsopname
Visbestandsopname
Visbestandsopname
Visbestandsopname
Visbestandsopname
Visbestandsopname
Visbestandsopname
Visbestandsopname
Visbestandsopname
Visbestandsopname
Visbestandsopname
Visbestandsopname
Visbestandsopname
VisbestandsopnÍLme

op de Demer
in het subbekken van de Munsterbeek
in het subbekken van de Stiemerbeek
op de Slangbeek en waterloop nr. 615
in het subbekken van de Zonderikbeek
in het subbekken van de Steenlaak
in het subbekken van de Mangelbeek
in het subbekken van de Herk en de Mombeek
in het subbekken van het Snijken
op de Gete en de Grote Gete
in het subbekken van de Kleine Gete
op de Velpe
in het subbekken van de Zwarte Beek
op de Begijnebeek
in het subbekken van de Hulpe
op de Laarbeek
op de Weerderlaak
op de Grote laak
op de Kleine laak
in het subbekken van de Motte
op de Laak
in het subbekken van de Winge

Bespreking van de visbestanden op enkele stilstaande waters gelegen
in het Demerbekken

5

7

l0
12

t4

l6
l8
20
23
25

27
29
32
34
37
39

4l
42
44
45
47
49

5t

53

Het Schulensmeer

53

De zandwinnigsput in het Domein ter Heide (Meer van Rotselaar)
Enkele oude afgesneden Demermeanders tussen Aarschot en Werchter

54

53

.,'

Enkele algemene beschouwingen betreff[ende de visstand in het Demerbekken

55

Algemene vaststellingen
Historische gegevens getoetst aan het huidig onderzoek
Exoten in het Demerbekken
Beschermde en andere zeldzame vissoorten in het Demerbekken
Oorzaken van de teloorgang van het visbestand in het Demerbekken
en herstelmogelijkheden
Interessante waterlopen afgaand op het huidige visbestand

55
55

59

6l
63
65

Literatuurlijst

66

Bijlagen

67

waterloop
naam

Bijlage l. lijst met nummering van de staalnameplaatsen per
Bijlage 2: hjst van de aangetroffen vissoorten met de wetenschappelijke
Bijlage 3:
Bijlage 4:
Bijlage 5: figuren met het voorkomen van de beschermde
Bijlage 6: figuur met de staalnamepunten waar tijdens dit onderzoek wel en
vis werd gevangen in het Demerbekken

tabel
tabel

Samenvatting

soorten

68
7A

7l

niet

72
74
79

80

4

INt-pnnrc

In onderlinge samenwerking tussen de Provinciale Visserijcommissies van Vlaams-Brabant en
Limburg, het Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer en de Afcleling Bos en Groen, worden
sinds enkele jaren systematisch visbestandsopnames uitgevoerd in de Provincies MaamsBrabant en Limburg.

Dit gebeurt met het oog op het actualiseren van de kennis irzake het visbestand op de
openbare waters. De resultaten van deze afiiissingen in combinatie met voorgaande of parallelle
afuissingen op andere waterlopen laten toe bepaalde evoluties in dit kader vast te stellen. Deze

informatie stelt ons in staat de oorzaken van de verschuivingen in het visserijbiologisch
evenwicht op te sporen en maatregelen te treffen in het kader van natuurbehoud en
natuurontwikkeling om waar nodig het visbestand terug bij te sturen of te beschermen. Deze
maatregelen kunnen van velerlei aard zijn. initiatieven met het oog op het optimaliseren van de
structuurkenmerken, het verbeteren van de waterkwaliteit, herintroducties met bepaalde
vissoorten, aanplanten van aquatische- en oevervegetatie,... In de practijk zullen het vooral de
waterkwaliteit en -kwantiteitbeheerders, hengelverenigingen, personen die werken aan
G.N.O.P.'s, Ecologische Impulsgebieden, Regionale Landschappen, milieuverenigingen, enz.
zijn die deze gegevens zullen gebruiken.
In deze context werd in december 1992 gestart met een onderzoek naar de visbestanden in het
Demerbekken. Aanleiding was het ontbreken van essentiële informatie hieromtrent in het kader
van de bekkenwerking en de waterzuiveringsprogramma's. Gezien het Demerbekken tot de
prioritaire bekkens behoort en de voorhanden zijnde gegevens met betrekking tot de visstand
fragmentair en niet meer actueel warerq werd dit onderzoek bij hoogdringendheid aangevat.
Het hiernavolgend onderzoek tracht dan ook op een overzichtelijke wijze de visbestanden op
een aantal van de belangrijkste waterlopen binnen dit bekken bondig te beschrijven.

5

OxoBnzorr
Materiaal en methoden

Op beken van dit type is het a.angewezer, electrovisserijapparatuur te gebruiken bij
éénmalige
werd telkens gebruik gemaakt van
visstandsbemonsteringen.
niet
exact
vangstinspanningsmethode zodat de visbiomassa per eenheid van oppervlakÍe hier
kan worden berekend. De gevangen hoeveelheden geven echter wel een idee van de minimale
aanwezige visbiomassa. Deze wordt weergegeven in biomassa per 100 m. Op stilstaande
waters werd eveneens gebruik gemaakÍ van fuiken en kieuwnetten voor het verzamelen van de

Er

de

vissen.

Deze vissen werden op soort gebracht, gewogen, gemeten en nadien terug wijgezet.

Belangrijk in deze context is het besef dat het hier telkens gaat om een momentopname. Men
mag echter niet vergeten dat vispopulaties zeker niet minder dan andere levende organismen
onderhevig zijn aan tal van invloeden van buitenaf waardoor we te maken krijgen met een zeer
dynamisch geheel waar op relatief korte termijn grote veranderingen kunnen in optreden.
In totaal werden 221 puntenbemonsterd in het Demerbekken. Op onderstaande figuur worden
deze staalnamepunten weergegeven.
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l. Staalnamepunten waar het visbestand in het Demerbekken werd bemonsterd in de
periode tussen december 1992 en februari 1996.

Figuur

7

Visbestandsopname op de Demer
een visbestandsopname uitgevoerd op de Demer. In totaal werden tijdens
deze veldcampagne 22 staalnamepunten bemonsterd. Meer gedetailleerde gegevens in verband
hiermee worden in onderstaande tabel gegeven.

In april 1995 werd

Waterloop

Datum

Lambertcoördinaten
230010-167900
230320-169300
229190-176350
222900-t79470
216060-t82140
210910-t84000
205850-r84470
202440-183450
20061o-181270

Staalname

nummer
Demer
Demer
Demer
Demer
Demer
Demer
Demer

t3104/9s

I

t3104195

2

13/04/95

3

t3t04t95

4

t3104/95
t3104/95

5

6

t2/04195

7

t)emer

t2104/95

8

Demer
Demer
Demer
Demer
Demer
Demer
Demer
Demer
Demer
Demer
Demer
Demer
Demer
Demer

t2/01/95

9

rU04/95
tU04/95
tl/04195

l0

lt/0419s
rv04/95
tt/04/95
ty04/95
tU04l95

l3
t4

10104195

18

t0/04/95

19

198800-186880
I 98090-l 87040
196610-187040

1l
12

I

93230-188200

r0l04l9s

20

l0/o4/95

2t

193230-188500
l9 1 950-l 88700
190670-188500
186850-187290
183230-186230
182160-186340
179030-185540
174580-184480

t0/o4/95

22

172870-tE4250

15

l6
L7

Beschrijving

LengIe

s'Herenhelderen (stroomop E 313)
Althoeselt
Bilzen (Rentfortmolen)
Diepenbeek (monding Stiemer)
Kuringen (molen)
Kermt (Veldekermolen)

afgwist
l00m
l00m
100m

l00m
l00m
50m

l00m

Linkhout (Schulensmeer)
Halen (monding Gete)

100m

klem(monding Velpe)

l00m

Diest (Grote Steunbeer)
Diest (monding Zwarte beek)
Diest (mondins Oude Demer)
Zichem (achter molen)
Ztchem (oude Demer)
Testelt (monding Hulpe)
Testelt (Melkbroek)
Rillaar (Rommelaar)
Aarschot (monding Motte)
Aarschot (achter molen)
Betekom (Rivierenbrug)
Rotselaar (monding Winee)
Werchter (monding in Diile)

100m

l50m
100m
100nt
100m

I00nr
150m

200m

l00m
100m
100m

l00m
l00m

De aangetroffen vissoorten, gegevens in verband met lengte en gewicht van de gevangen
vissen en de staalnamepunten waar zil werden aangetroffen, worden in de tabel hieronder
weergegeven.

Vissoort

Staalnamepunten

Gemiddelde lengte
in cm (min - max)

Gemiddeld gewicht

10.7 (2-23)

r8.1 (0.2-142.8)
t4 (0.6-144)
4.e (0.1-28.2)

ine(min-max)

Karpers (Clprinidae)
Blankvoorn
Rietvoorn
Grondel

l.

3, 6-8. t1-13. 15. 17-22

3,6-10, 15,t8-20,22

1,3.6.7.9.11. l9

Karper

5-13,15,18-22

Giebel

3-22

Vetje

e.5 (s-21.4)
6.2 (s.6-14.3)

t,4,7,9-12,14,

16.4 (s.74t3)
13.8 (3.e41)

l8

ls,19-22

6 (4:7.5)
re.e (4.947)
ll.8 (s-24.5)
5.8 (5:7.2)

l9

(s2)

Winde

5,7,12, t7-19,22

12.7 (7.1-33)

Kolblei

20

(7)

3-t3,15-22

5.6 (3.2-9.2\

Brasern
Z,eÉlt

Bittervoorn
Chinese zilverkarper

BlauwbandsÍondel

15, 17,

6,7,10, tt,19,21

5,6,8,9,13,

19

200.5 (2.7-rrt2)
72.9 (0.2-1344.8)
2.2 (0.s4.4)
19e.4 (524.s)
38.6 (0.9-183)

3.2

(l.só.8)

(1e06)
33.5 (3.3-588)
(2.6)
1.8 (0.1-8.4)

Modder[ruipers (Cobitidae)
Bermpie

7,9,

tO

9"2

(s.7-tt.s)

6.9 (0.8-16.4)
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Stekelbaanen (Gasterosteidae)
Driedoornige stekelbaars
Tiendoornise stekelbaars

Baanen @ercidae)
Baars

s.8 (3.4-7.s)
s.3 (4-7 .1)

2.s $.2-s.7)

14,7,8,12,13,17,20
3,6,7, l0-13, 15,17-22

l1.5 (6.8-30.7)

3t (2.74il.6)

4-8. 12-14. 18.20

5.3 (3.1-9.6)

2.s (0.2-14.2)

7.11. l8

50.2 (46-54.5)

262.8 (213-336.7)

4-6,8,9

13.7 (6.8-20)

40.r (3-97.1)

3.4.7

7.6 (s.4-10.2)

6.r (1.3-12.2)

3.10.15.19

40.5 (17.8-s7)

536 (33.6-1261 )

il

(39.5)

(5e2)

t-17, t9-22

1.4 (0.s-3.3)

Zonnebaarzen (Centrarchidae)
ZonnebaaÍs

Alen (Anguillidae)
Paling

Dwergmeen'allen (Ictaluridae)
Bruine Amerikaanse dwergmeerval
Hondsvissen (Umbridae)
Amerikaanse hondsvis
Snoeken (Esocidae)
Snoek

F'orellen (Salmonidae)
Regenboogforel

In

onderstaande grafiek worden

per staalnamepunt het aantal aangetroffen soorten, het

percentage van het totaal aantal gevangen vissen en het percentage van de gevangen biomassa
ten opzichte van de totaal gevangen biomassa weergegeven.
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Figuur 2: }Jet aaÍfial aangetroffen soorten, het percentage van het totaal aantal gevangen
vissen en het percentage van de gevangen biomassa ten opzichte van de totaal gevangen
biomassa per staalnamepunt en per l00m tijdens de visbestandsopname op de Demer in
april 1995.

In het kader van dit onderzoek naar de visstand in het Demerbekken bleek de Demer zelf de
waterloop te zijn waarin het hoogste aantal verschillende vissoorten voorkwam. Niet minder
dan23 soorten werden hier aangetroffen. Ook de gemiddelde gevangen visbiomassa per l00m
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was zeer hoog. Een opmerkelijke vaststelling, vermits over een visbestand op de Demer tot
voor kort, omwille van de zeer slechte waterkwaliteit, zo goed als geen sprake was.
Opmerkelijk hierbij is eveneens het feit dat op alle 22 staalnamepunten op de Demer vis werd
gevangen. Hiermee wordt de hypothese dat vis enkel plaatselijk voorkomt op de Demer
omwille van de nabijheid van zijbeken, vijvers en dergelijko, ontkracht.
Minder gewenst was echter wel het hoge aantal soorten exoten (niet minder dan 7) dat werd
gevangen en dit stelt onmiddellijk de trend in voor quasi het hele bekken. Koplopers waren
ongetwijfeld de giebel en de blauwbandgrondel die bijna over de hele waterloop voorkomen.
De zonnebaars werd eveneens regelmatig aangetroffen. De bruine Amerikaanse dwergmeerval
en de Amerikaanse hondsvis kwamen vooral in de bovenloop voor. Enkelingen zoals de
Chinese zilverkarper en de regenboogforel, soorten die hier geen natuurlijke recrutering
kennen, werden eveneens waargenomen.
Interessant was het voorkomen van beschermde soorten zoals het bermpje, eerder
stroomopwaarts en van de bittervoorn (22 exemplaren) in het meer stroomafwaarts gelegen
gedeelte.

Vermeldenswaard àjn zeker en vast de mooie exemplaren van de snoek die af en toe werden
gevangen.
Uit bovenstaande figuur blijkt dat het visbestand zich op bepaalde plaatsen schijnt op te hopen
(bv. staalnamepunten 6, 7 en l9). Niet toevallig zijn dit trajecten waar het visbestand werd
bemonsterd stroomafwaarts een sfuw. Deze sfuwen vorÍnen migratiebarrières voor de vissen
waardoor zij nch hier concentreren aangezien zrj niet verder stroomopwaarts kunnen trekken.

l0

Visbestandsopname

in het

subbekken

van de

Munsterbeek (Munsterbeek'

Zutendararlbeeh Bezoensbeek, Krombeek en Wilderbeek)

In okÍober 1995 werd een visbestandsopname uitgevoerd in het bekken van de Munsterbeek.
In totaal werden tijdens deze veldcampagne 12 staalnamepunten bemonsterd. Meer
gedetailleerde gegevens in verband hiermee worden in onderstaande tabel gegeven.
Datum

Waterloop

Staalname

nunmer
Munsterbeek
Munsterbeek
Munsterbeek
Munsterbeek
Munsterbeek
Munsterbeek
Wild€Íbeek
Krombeek

05/10/95
05/10/95
0s/10/95

Zutendaalbeek

23

05lrol95

24
25
26

05/10/95

27

05/lo/95
05/10195

28
29
30

06110195

3l

o5not95

Zutendaalbeek

06n0/95

32

Zuten&alfuk

06n0195

JJ

Bezoensbeek

06/10195

34

Lambertcoördinaten
235700-177320

234820-t76720
234t20-176570
233100-176550
232020-176670
231120-176600
232000-176570
233420-176300
233930-180440
232500-178840
231870-177900
233940-178270

Lengte
afgevist

Beschrijving
Lanaken, Gellikerheide

l00m

Bilzen, Hoefaart

100m

Munsterbilzen, stroomaf Albertkanaal
Munsterbilzen, Heiken
voor monding WildeÍbeek
MunsteÍbilzen, aan ziekenhuis
Munsterbilzen, vlak voor monding
Munsterbilzen Zangerheistraat
Zatendaal. Heiberg
ZtÍendaal, Watermolenweg
Munsterbilzen, Sluisstraat
Zutendaal, Grote Heidestraat

l00m
l00m
1fi)m

l50m
l50m
100m

50m

l00m
l00m
50m

De aangetroffen vissoorten, gegevens in verband met lengte en gewicht van de gevangen
vissen en de staalnamepunten waar zl werden aangetroffen worden in de tabel hieronder
weergegeven.

Vissoort

Staalnamepunten

Gemiddelde lengte
in cm (min - max)

Gemiddeld gewicht

t3.s (3.s-22.4)

31.5 (0.2-98.8)
12.56 (8-23.8)

ing(min-max)

Karpers (Clprinidae)
Blankvoorn
Rietvoom
Karper
Grondel
Giebel

25,27-29,31-33
25,28,32
32

2s-28,32-34

10.1 (e.2-r2.7)

(r01.2)

(17.1)

tr.r

(2-1e.2)

19.0 (0.2-5e.9)

55.e (3-loe.5)
0.24 (0.24.3)

27,28,30,32,33

14.2 (s.4-19.7)

Vetje

25

2.7 (2.r-1.5)

Brasem

21

Znelt
Kolblei

28
25

(18.4)
12.5 (e-16.5)

27,33

6.5 6-7.3)

34

10.3 (8.2-13.5)

2629,31-34

4.r (r.8-7.1)

23-25,27.28.32-34

11"6 (5.6-24.7\

25.27-29,32

9.8 (5.8-12.e)

25.27.28

13.6 (8-20.I )

32.6 (2-114)

27.28

48.5 (38.7-58.3)

789.1 (308.1-1270)

Pimephales promelas

(170)
(e3)

{23)

(7-st)
4.1(2.44)

23.6

Modderkruipers (Cobitidae)
Bermpie
Stekelbaarzen (Gasterosteidae)
Driedoornige stekelbaars

Baarzen @ercidae)
Baars

e.l

(4.6-r 8.4)

0.9 (0. l-10)
30.3

Zonnebaanen (Centrarchidae)
Zonnebams

18.9

(2:231)

(343)

Ilwergmeervallen (Ictaluridae)
Bruine amerikaanse dwergmeerval
Snoeken (Esocidae)
Snoek

Prikken @etromyzonidae)
Beekprik

24,34

lr.8

(9.5-15)

2.8 (1.2-s.3\

lt
In

onderstaande grafiek worden per staalnamepunt het aantal aangetroffen soorten, het
percentage van het totaal aantal gevangen vissen en het percentage van de gevangen biomassa
ten opzichte van de totaal gevangen biomassa weergegeven.

35
30
26
20
15

í0
5
0

23 21 26 28 27 28 2S 30 3'l 32 33

3'[

StaalnaÍnepunten

EAantal eoorten

lTovan totaal aantal gevangen lndlviduen
tr%van de totale eEevlste blornassa

Figuur 3. Het aantal aangetroffen soorten, het percentage van het totaal aarfial gevangen
vissen en het percentage van de gevangen biomassa ten opzichte van de totaal gevangen
biomassa per staalnamepunt en per 100m tijdens de visbestandsopname in het subbekken
van de Munsterbeek in oktober 1995.

Binnen het subbekken van de Munsterbeek werd op de Munsterbeek zelf het hoogste aarfial
soorterq i.c. 15, aangetroffen. De hoogste gemiddelde biomassa per l00m werd echter op de
Zutendaalbeek vastgestel d.

AIs exoten komen hier giebel, zonnebaaÍs, bruine Amerikaanse dwergmeerval an Pimephales
prome las, een Amerikaanse elrits-achtige, voor.
Opvallend is de afirezigheid in het hele subbekken van Pseudorasbora pcuvo, de blauwband of
blauwbandgrondel, een exoot die zich het voorbije decennium sterk in de waterlopen van het
Vlaamse Gewest heeft verspreid.

is het voorkomen, op twee plaatsen, van de beschermde beekprik. Op de
Munsterbeek zelf (8 exemplaren op 100m) en op de Bezoensbeek, waar deze soort nog in
grote aantallen (107 exemplaren op 50m) voorkomt.

Belangrijk

t2

Visbestandsopname in het subbekken van de Stiemerbeek (Stiemerbeek, Kaatsbeek)

In okÍober 1995 werd een visbestandsopname uitgevoerd in het subbekken van de Stiemer. In
totaal werden tijdens deze veldcampagne 3 staalnamepunten bemonsterd. Meer gedetailleerde
gegevens in verband hiermee worden in onderstaande tabel gegeven.

Waterloop
Stiemerbeek
Kaatsbeek
Kaatsbeek

Datum

Beschrijving

Lengte
afeevist

nummer

Lambertcoördinaten

06/t0/95

35

223550-180020

Diepenbeek, Plompaertstraat

06/10/95
06/10t95

36
37

228720-179t50

Genk, H. Fordlaan
Diepenbeek, Kempenstraat

Staalname

223720-r79120

l00m
l00m
l00m

De aangetroffen vissoorterq gegevens in veóand met lengte en gewicht van de gevangen
vissen en de staalnamepunten waar àj werden aangetroffen worden in de tabel hieronder
weergegeven.

Vissoort

Staalnamepunten

Gemiddelde lengte
in cm (min - max)

Gemiddeld gewicht

ine(min-max)

Karpers (Clprinidae)
Karper
Blauuöands.rondel
Stekelbaarzen (Gasterosteidae)
Driedoornige stekelbaars
Tiendoornige stekelbaars

37

(45.5)

(1857)

35,37

s.t (2.4-7.3)

1.7 (O.s4.9)

15

17

5 (3.6-5.s)

1.6

(0.4-2.4)

35-37

4.8 (3.3-5.8)

l (0.3-r.9)

35-37

4 (2.2-11)

t.6 (0.1-24.2)

37

ts.2 (13.s-17)

38.6 (25.9-5r.3)

35,37

8(f.2-9)

6.3 (4.6-8.6)

Zonnebaamen (Centrarchidae)
Zonnebaars

I)wergmeervallen (Ictaluridae)
Bruine Amerikaanse dwergpeerval
Hondsvissen (Umbridae)
Amerikaans€ hondsvis

In

onderstaande grafiek worden per staalnamepunt het aantal aangetroffen soorten, het
percentage van het totaal aantal gevangen vissen en het percentage van de gevangen biomassa
ten opzichte van de totaal gevangen biomassa weergegeven.
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Figuur 4: Het aantal aangetroffen soorten, het percentage van het totaal aantal gevangen
vissen en het percentage van de gevangen biomassa ten opzichte van de totaal gevangen
biomassa per staalnamepunt en per 100m tijdens de visbestandsopname in het subbekken
van de Stiemerbeek in oktober 1995.

Reden van het wij klein aantal staalnamepunten tijdens dit onderzoek op de Stiemer is een
onderzoek door het Limburgs Universitair Centrum in het voorjaar van 1993 @e Vocht 1993)
uitgevoerd op de Stiemer en de Dorpsbeek te Genk. Tijdens dit onderzoek werd op de Stiemer
vooral tiendoornige stekelbaars aangetroffen. Andere aangetroffen soorten waren: rietvoorn,
blankvoorn, giebel, grondel, bruine Amerikaanse dwergmeerval en zonnebaars. De auteur
beschrijft de visstand er als marginaal, hooftlzakelijk te wijten aan de slechte waterkwaliteit,
maar met toch een aantal potenties naar de toekomst toe bij verbeterende waterkwaliteit.
Met de Dorpsbeek was het zo mogelijk nog erger gesteld. Alleen tiendoornige stekelbaars en
enkele exemplaren van blankvoorn, grondel, baars en bermpje, enkel in de bovenloop, werden
aangetroffen.

t4

Visbestandsopname op de Slangbeek en waterloop nr 615

In april 1994 werd een visbestandsopname uitgevoerd in het subbekken van de Slangbeek. In
totaal werden tijdens deze veldcampagne 2 staalnamepunten bemonsterd. Meer gedetailleerde
gegevens in verband hiermee worden in onderstaande tabel gegeven.

Waterloop

Datum

Staalname

nummeÍ
Slangbeek

28t09/95

Waterlooo nr 615

02/t0/95

38
39

Lambertcoördinaten
215640-183280
218410-185400

Lengte
afeevist

Beschrijving
Kuringen, naast L.G.T.B
Zonhoven, stroomaf Witven

100m
100m

De aangetroffen vissoorten, gegevens in verband met lengte en gewicht van de gevangen
vissen en de staalnamepunten waar zij werden aangetroffen worden in de tabel hieronder
weergegeven.

Vissoort

Staalnamepunten

Gemiddelde lengte
in cm (min - max)

Gemiddeld gewicht

a.7 634s.3)

Karpers (Clprinidae)
Blankvoorn
Rietvoom
Karper
Giebel
BraseÍn
Z,er-lt

Winde
Blauwbanderoodel

ing(min-max)

38

r4.7 (8.2-17.2)

38, 39

7.8 (4.r-9.2)

39
38, 39
38
38, 3e
39
38, 39

(e.8)
10.1 (5.7-18.4)
9.5 (6.8-12.8)
e.8 (6.2-2s.3)

25.1(2.9-114.3)
8.1(2.8-19.1)
3t.s (2.7-227)

(ll-14.1)

22.t (13.7-26.9)

38
38

(4.8)
(4.1)

(1.4)
(0.5)

38

(10.3)

(12.7\

38, 39

5.9 (3.6-1 1.5)

7.2 (0.6-32.7)

38

8.e (&e.s)

rc.t(j.2-12.3)

13.1

5.2 (0.7-8.3)

(17)

1.9

Stekelbaanen (Gasterosteidae)
Driedoornige stekelbaars
Tiendoorniee stekelbaars

Baarzen (Percidae)
Baars

Zonnebaamen (Centrarchidae)
Z-onnebams

Hondsvissen (Umbridae)
Amerikaanse hondsvis

In

onderstaande grafiek worden per staalnamepunt het aantal aangetroffen soorten, het
percentage van het totaal aantal gevangen vissen en het percentage van de gevangen biomassa
ten opzichte van de totaal gevangen biomassa weergegeven.
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Figuur 5: Het aaÍttal aangetroffen soorten, het percentage van het totaal aantal gevangen
vissen en het percentage van de gevangen biomassa ten opzichte van de totaal gevangen
biomassa per staalnamepunt en per l00m tijdens de visbestandsopname in het subbekken
van de Slangbeek in april 1994.

Op beide staalnamepunten in dit subbekken werden samen 13 vissoorten waargenomen.
Opvallend is echter de hoge biomassa die telkens werd vastgesteld. Dit is hoofclzakelijk te
wijten aan de exoten die hier voorkomen: de Amerikaanse hondsvis, maar vooral de giebel, de
zonnebaars en de blauwbandgrondel komen hier veelvuldig voor.
. Beschermde soorten of zeldzame populaties kwamen hier niet voor.

l6

Visbestandsopname

in het subbekken van de Zonderikbeek

(Zonderikbeek,

Roosterbeek)

In oktober 1995 werd een visbestandsopname uitgevoerd op de Zondeikbeek en de
Roosterbeek. In totaal werden tijdens deze veldcampagne 6 staalnamepunten bemonsterd.
Meer gedetailleerde gegevens in verband hiermee worden in onderstaande tabel gegeven.
Waterloop

Datum

Staalname

mmmer
Zonderikbeek

28/0919s

40

2 13300-1

Roosterbeek
Roosterbeek
Roosterbeek
Roosterbeek
Roosterbeek

28/09/95
02/t0195
02/10/95

4l

228t30-190240

42

02/t0/95

44
45

225920-189910
222500-187620
221500-187200

28/09/95

43

Beschrijving

Lengte
afgevist

Stokrooie
Houthalen, stroomop Hengelhoef
Houthalen, E 314 aan afrit 30
Zonhoven, stroomaf Korenmolen
Zonhoven, stroomaf Bookmolen
Zonhoven. Dellestraat

100m

Lambertcoördinaten
83950

2t9270-186870

l00m
100m

l00m
150m

l00m

De aangetroffen vissoorten, gegevens in verband met lengte en gewicht van de gevangen
vissen en de staalnamepunten waar zij werden aangetroffen worden in de tabel hieronder
weergegeven.

Vissoort

Staalnamepunten

Gemiddelde lengte
in cm (min - ÍDax)

Gemiddeld gewicht

75.8 (27.2-176.7)
re.7 (1.3-13.3)

ing(min-max)

Karpers (Clprinidae)
Blankvoorn

44

17.6 (13.e-23.5)

Rietvoom
Grondel

43,44
40,44

Karper

45

Giebel

40,4345

l0.e (4.8-r0.3)
8.4 (3.s-r6.2)
18.8 (r0.5-35)
l1.2 (4.5-18.3)

Vetje

44

7.e (7.8-8)

Z,@lt

40,44,45
43,44

23.8 (14.2-28.9)

44.45

6.4 (3.8-8.7)

40

(l1.6)

44,43.44

4.9 (4.8-5)

40.43.44

t5 {9-22.7)

59.5 (8.7-168.9)

40,4345

8 (2.5-r5.5)

t2rc.2{,4.6)

Goudwinde
Blauwöanderondel

ll.l

(s-19.5)

13.2 (A3-3e)
2t4.7 (22.9-s97.1)
32.e (1.2-128.3)

4.8 (4.r-5.5)
2e.8 (1.7-ee.7)
208.7 (36.7-326.8)
3

(0.r-6.6)

Modderkruipers (Cobitidae)
Grote modderkruiper

(8.2)

Stekelbaarzrn (Gasterosteidae)
Tiendoornige stekelbaars

Baanen @ercidae)
Baars

0.8

(0.5-l.l)

Zonnebaarzen (Centrarchidae)
Zonnebaars

I)wergmeervallen (Ictaluridae)
Bruine Amerikaanse dwerptrneerval
Hondsvissen (Umbridae)
Amerikaanse hondsvis

In

40,44,45
43,44

12.9

(8.s-l9.8)

7.8 (5.1-10.s)

30.5 (6.9-86.9)
6.6 (2.2-13.4)

onderstaande grafiek worden per staalnamepunt het aantal aangetroffen soorten, het
percentage van het totaal aantal gevangen vissen en het percentage van de gevangen biomassa
ten opzichte van de totaal gevangen biomassa weergegeven.
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Figuur 6: Het aantal aangetroffen soorten, het percentage van het totaal aantal gevangen
vissen en het percentage van de gevangen biomassa ten opzichte van de totaal gevangen
biomassa per staalnamepunt en per l00m tijdens de visbestandsopname in het subbekken
van de Zonderikbeek in oktober 1995.

In totaal werden in het subbekken van de Zonderikbeek 15 soorten gevangen. Vooral op de
Roosterbeek (14 vissoorten) werd een grote soortenvariatie vastgesteld, waaronder 5 exoten
en een geteelde vorÍn van de winde, de goudwinde.

Opvallend voor het staalnamepunt op de Zonderikbeek is de extreem hoge visbiomassa per
100m die werd gevangen. Dit is in hooftlzaak te wijten aan de grote hoeveelheid giebels die
hier werd aangetroffen.
Belangrijk is eveneens het voorkomen van de grote modderkruiper op de Zondeikbeek, een
beschermde en zeer zeldzame vissoort.

l8

Visbestandsopname in het subbekken van de Steenlaak (Steenlaak en Bolderbergbeek)

In april 1994 werd een visbestandsopname uitgevoerd in het subbekken van de Steenlaak. In
totaal werden tijdens deze veldcampagne 3 staalnamepunten bemonsterd. Meer gedetailleerde
gegevens in verband hiermee worden in onderstaande tabel gegeven.

Waterloop

Datum

Staalname

nummer
Steenlaak

28109195

46

Boldeftergbeek

02fiot95

Bolderbergbeek

o2not95

47
48

Lambertcoördinaten
210920-184220
215500-187250
213625-186550

Beschrijving

Lengte
afeevist

Lummerl Tiewinkel

l00m

Zol&L Waterlozen

100m
100m

Zolder, Bolderberg

De aangetroffen vissoorten, gegevens in verband met lengte en gewicht van de gevangen
vissen en de staalnamepunten waar zij werden aangetroffen worden in de tabel hieronder
weergegeven.

Vissoort

Staalnamepunten

Gemiddelde lengte

Gemiddeld gewicht

incm(min-max)

ine(min-Ínax)

(16.5)
(8.5)

(45.8)
(6.6)
19.2 (18.9-r9.6)

Karpers (Clprinidae)
Blankvoorn
Rietvoorn

48
48
47

Karper

r0.s (10.s-I0.6)
6.1(3.2-18.4)

Zrr.lt

4648
4648

Bittervoorn
Winde

48

4.8 (4.3-5.5)

10.4 (1.t49.2)
1.5 (l-2.3)

47,48

t2.rs (4.7-19.6)

50.45 (1.1-99.8)

Blauwbandgrondel

4648

5.3 (2.9-7.6\

1.6

(0.24.7)

46
48

4.6 (4.2-s.8)
3.9 (2.7-s)

l.r

(0.8-1.4)

0.7 (0.1-1.5)

4648

5.2 (1.7-9.8\

4.4 (0.149.5)

48

(24.9)

(87.7)

Giebel

7.1(4.2-15)

5.8 (0.5-57)

Stekelbaanen (Gasterosteidae)
Driedoornige stekelbaars
Tiendoornige stekelbaars
Tnnneb aanen (Centra rch
Zormebaars

id

ae)

Snoeken (Esocidae)
Snoek

In

onderstaande grafiek worden per staalnamepunt het aantal aangetroffen soorten, het
percentage van het totaal aantal gevangen vissen en het percentage van de gevangen biomassa
ten opzichte van de totaal gevangen biomassa weergegeven.
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Figuur 7.}{et aantal aangetroffen soorten, het percentage van het totaal aantal gevangen
vissen en het percentage van de gevangen biomassa ten opzichte van de totaal gevangen
biomassa per staalnamepunt en per l00m tijdens de visbestandsopname in het subbekken
van de Steenlaak in april 1994.

Ook in het subbekken van de Steenlaak wordt het visbestand erg verstoord door de
aanwezigheid van een aantal exoten. Vooral de blauwbandgrondel is hier sterk
vertegenvroordigd wat de hoge percentages ten opzichte van de totale biomassa zowel als van
het totaal aantal gevangen individuen op staalnamepunt 48 verklaart. Voor de twee
staalnamepuntan op de Bolderbergbeek samen maakt de blauwbandgrondel 44Yo van de totale
gevangen biomassa uit en ten opzichte van het aantal gevangen vissen haalt deze soort zelfs
72Yo. We kunnen veronderstellen dat wanneer de inheemse soorten in een visbestand op
dergelijke wijze worden teruggedrongen in het voordeel van één soort, deze op één of andere
manier interfereert in de normale gang van zaken.
Vermeldenswaard is echter wel het voorkomen van de bittervoorn (15 exemplaren op l00m)
op staalnamepunt 48.

20

Visbestandsopname in het subbekken van de Mangelbeek (Mangelbeek, Laambeek,
Ech elbeel{, Broekbeeli, Oude Laambeek, Rodebeek, Huttebeek)

In april en september 1995 werden visbestandsopnames uitgevoerd in het subbekken van de
Mangelbeek. In totaal werden tijdens beide veldcampagnes 26 staalnamepunten bemonsterd.
Meer gedetailleerde gegevens in verband hiermee worden in onderstaande tabel gegeven.

Waterloop

Datum

Staalname

nummer
Laambeek
Laambeek
Laambeek
Laambeek

04lo4195
041o4195

49
50

04t04t95

51

04lo4195

52

Laambeek

04/04/95

53

Laambeek

04104195

54

Laambeek

04t04/95
04lo4/95

55

Laambeek
Laambeek
Laambeek
Oude Laambeek
Echelbeek
Echelbeek
Echelbeek

Echelbeek
Huttebeek
Rodebeek
Ziibeek Laambeek

Mangelbeek
Maneelbeek
Maneelbeek
Mangelbeek
Mangelbeek
Maneelbeek
Mangelbeek
Mangelbeek

Lambertcoördinaten
223730-190830
222580-189880
221400-189700
220500-189810
216800-188570
214510-188170
213450-188170
213300-188100

29109/95

56
57
58
59
60

05104195

6t

219420-192950
218820-191840

62

2

63

214610-188570
223790-190790
220450-190000
210180-186780
220960-193520

04/04195
04104/9s
05104195

05/o4/95
05t04/95
05/04t95
05/04/9s

64
65

05lo4l9s

66

29t09/95
29t09t95

67

21 1850-187650

210180-186670

220280-t89340

16880-189780

291O9t95

68
69

29/O9/95

70

29/09t95
29togt95

7t

29109/95

73

291O9t95

74

Oude meander

29/09195

75

210740-188420
209350-187000
207180-185580
209370-187360

Broekbeek

29/09t95

76

219250-1933t0

72

2

19340-193 140

2t8370-t91920
215860-l9l 250
2t3770-190440

Beschrijving

Lengte
afeevist

Houthalen, Bergstraat
Houthalen, Tenhaagdoorn
Houthaleru Brelaarheide
Houthalen. naast oprit E 314
Zolder. Vogelzang
Zolder, Weyerman
Znl&r. stroomoD molen
TerlaemerL stroomaf molen
Z,older, Viversel
Lummen, Rekhoven
Zonhoven. nabii E 314
Houthalen. Guldensporenlaan
Houthalen, Houthalenberg
Zolder. de Drii Dreven
Zolder. Weyerman
Houthalen, Bergstraat
Houthalen" Brelaarheide
Lummen. Rekhoven
Baan Houthalen-Helchteren
Zolder, Lillo
Zolder, Spoorweg
Zolder. Sluisbamd
Zolder. Meylandt
Lummen, Rekhoven
Lummen, Kleine Molen
Lummen, Rekhoven
Oude meander Rekhoven
Zolder. Lillo

l00m
l00m
l00m
l00m
l00m
l00m
l00m
l00m
l00m
l00m
l00m
l00m
l00m
100m
100m
100m

l00m
100m

l00m
l00m
100m
100m

l00m
100m
100m

l00m
l00m
l00m

De aangetroffen vissoorten, gegevens in verband met lengte en gewicht van de gevangen
vissen en de staalnamepunten waar zij werden aangetroffen worden in de tabel hieronder
weergegeven.
Vissoort

Staalnamepunten

Gemiddelde lengte
in cm (min - max)

Gemiddeld gewicht

16.2 (8.6-26.6)

58.8 (6-269.3)

8.1(3.7-14.4)
10.8 (4.4-12.8)
9.6 (2.e-20.1)
s.9 (4.1-7.5)
lr.3 (6-18)
(8.2)
73.9 (6.6-22.s\
6 (3.4-12.5\

6.1(0.4-34.8)
r3.9 (0.5-20.4)
17.3 (1.4-72.s)

ine(min-max)

Karpers (Cfprinidae)
Blankvoorn
Rietvoorn
Grondel
Giebel

56-58,63,66
56,58,66,71
50, 51, 58, 59,66
55-58,64,66

Vetje

56-59,66

7,er,lt

56,58,63,«,ffi

Kolblei

6

Winde

56,57
56-58.66

Blauu,bandgrondel

2 (0.34.4)
26.7 (2.3-81.8)

(2.8)
s4 (2.6-t6e)
2.4 @.2-10.4\

2l

Modderkruipers (Cobitidae)
Bermpie
Stekelbaarzen (Gasterosteidae)
Driedoornige stekelbaars
Tiendoornige stekelbaars

50,64

9.6 (8.7-10.2)

8.1(s.9-r0.8)

75

4.2 (3.84.s)
5.5 (4-7.s)

0.8 (0.6{.9)

5G59,9,66,70:72,75
54-58,63,66

10.4 (8.3-14.5)

14.8 (s,7-38.2)

51. 56. 59. 64, 66

5.3 (2.9-8.7)

2.5 (0.1-10.e)

57.66

14.3 (8.1-20.5)

59.2 (24.8-93.7')

6.2 (4.1-10.4\

3.5 (0.1-14.4\

18.4 (14.8-24.5)

46.3 (18.5-e6.4)

Baarzen @ercidae)
Baars

1.4

(0.64.4)

Zonnebaarzen (Centrarchidae)
Zormebaars

Ilwergmeervallen (Ictaluridae)
Bruine Amerikaanse dwergmeerval
Hondsvissen (Umbridae)
Amerikaanse hondsvis
Snoeken @socidae)

50, 51, 61,

«,

66, 68, 70-72, 75

56,66

Snoek

Prikken @etromyzonidae)
Beekprik

14.4

50

(1r.4-17\

4.7 (2.44.7)

In

onderstaande grafiek worden per staalnamepunt het aantal aangetroffen soorten, het
percentage van het totaal a,arfial gevangen vissen en het percentage van de gevangen biomassa
ten opzichte van de totaal gevangen biomassa weergegeven.
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Figuur 8: Het aantal aangetroffen soorten, het percentage van het totaal aantal gevangen
vissen en het percentage van de gevangen biomassa ten opzichte van de totaal gevangen
biomassa per staalnamepunt en per l00m tijdens de visbestandsopname in het subbekken
van de Mangelbeek in 1995.
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In het bekken van de Mangelbeek werden in totaal 16 vissoorten gevangen. Vooral de
Laambeek en een klein zijbeekje van de Laambeek te Rekhoven bleken zeer soortenrijk te zijn.
Ook hier komen een aantal exoten voor, waaronder de blauwbandgrondel.
Belangrijk is echter het voorkomen van de beekprik in de Laambeek (staalnamepunt 50).
Opvallend is het verschil tussen staalnamepunt 55 en 56. Het eerste is gesitueerd
stroomopwaarts de stuw van een molen, met als gevolg dat hier weinig vis wordt gevangen.
Het tweede is onder de molen gelegen. De stuw vormt hier een migratiebarrière waardoor veel
hogere visdensiteiten stroomafiraarts de molen worden vastgesteld.
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Visbestandsopnflme
Oude Herk)

in het subbekken van de llerk (Herk, Mombeek, Herkebeek

en

ln november en december 1995 werd een visbestandsopname uitgevoerd in het bekken van de
Herk en de Mombeek. In totaal werden tijdens deze veldcampagne 18 staalnamepunten
bemonsterd. Meer gedetailleerde gegevens in verband hiermee worden in onderstaande tabel
gegeven.
Datum

Waterloop

Staalname

nummer
Herkebeek
Oude Herk

Mombeek
Mombeek
Mombeek
Mombeck
Mombeek
Mombeek

Herk
Herk
Herk
Herk
Herk
Herk
Herk
Herk
Herk
Herk

0ur2t95
30lrU95
04ll2l95
04112195

77
78
79
80

04/12195

EI

04112195

82

Lambertcoördinaten
215900-166570

2t2070-178970
222850-t62870

Lengte
afeevist

Beschrijving

l50m
l00m

Borgloon, Gotem
ldasselt, Stevoort

Tongeren, Widooie
Tongeren. Herkwinning
GorsOpleeuw, vistrappen
Wintershoven, stroomaf molen

100m

Wimmertingen, Luimertingenmolen

100m

Hasselt exDressweg

l00m
100m

l00m
l00m
l00m

84
85

223000-166520
222870-168750
224120-172150
221350-174300
216520-176020
213720-160270

86

214420-t63550

87

216050-167320

ot/12/95
0L/t2/95

88
89

2t5250-166750
2t8070-170370

30/1v95

90

216220-174500

3Altvg5
30ltU95
3Altu95
30ltt/95

9l

2t4400-t77t00

92

21 1820-178950

Mechelen-Bovelingen
Heers, Mettekovenmolen
Hoepertinsen. rlam
Berlingen, Nieuwe Molen
Wellen, molen
Alken+entrum, molen
St. -Lambrechts-Herk, molen
Stevoort, Dorpsmolen

93

2t0570-179570

Stevoort, ElsaeÍmolen

l00m

94

2A6520-18t770

Herkde-Stad" molen

100m

04n2195
04/t2195

0llt2l95
0Ut2t95
0Ut2l95

83

l00m
l00m
100m

l00m
l00m
100m

l00m

De aangetroffen vissoorten, gegevens in verband met lengte en gewicht van de gevangen
vissen en de staalnamepunten waar zij werden aangetroffen worden in de tabel hieronder
weergegeven.
Vissoort

Staalnamepunten

Gemiddelde lengte
in cm (min - max)

Gemiddeld gewicht

ine(min-max)

Karpers (Clprinidae)
Blankvoorn
Rietvoom

77, 8t, 83, U, 88, 89, 93, 94
8r, 83, 89, 93, 94

9.e (4.8-24.6)

tt.2 (3.4-17.9)

14.6

(t-209.5)

Brasem

93

Tr,elt
Winde

83,84, 93, 94
93

(2s.e)

24.9 (0.5-77.7)
8.9 (0.563.6)
80.1 (8-261)
37.4 (0.4-177.5)
2.4 (1.4-3.s)
31.5 (28.8-34.2)
40.8 (6-133.3)
(210.7)

Blauwbandgrondel

82-8r''.93.94

7.7 (s-9.2)

5.1(r.4-8)

94
94

(12.6)

(r0.3)

tt.2 (7.1-12.8)

l3 (2.9-15.3)

77, 79-81, 83, 85-89, 93, 94
77, 80, 81, 83, 84, 86-89, 91, 93, 94

4.e {3.24.7)
5.3 (3.5:7.2\

1.4 (0.3-3)
1.3 (0.4-177.5)

88, 93. 94

r3.r (7-18.8)

32.6 (5.2-88)

83, 94

6.7 (3.3-13.4\

7.r (0.5-39.1)

Grondel

Karfr
Giebel

Vetje

77,U,89,91,93,94

8.4 (4.r-16.3)

83, 88, 89, 93, 94
77,81,83, 84, 88, 89, 93, 94
83, 94

t4.s (7.1-24.s)

tt.2

(3-21.7)
6.6 (s.4-7.4)
13.65 (13.6-13.7)
13.3 (7.9-21.6)

Modderkruipers (Cobitidae)
Grote modderkruiper
Bermpie
Stekelbaarzen (Gasterosteidae)

Driedoomige stekelbaars
Tiendoornige stekelbaars

Baarzen (Percidae)
Baars

Zonnebaanen (Centrarchidae)
Zonnebams
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In

onderstaande grafiek worden per staalnamepunt het aantal aangetroffen soorten, het
percentage van het totaal aantal gevangen vissen en het percentage van de gevangen biomassa
ten opzichte van de totaal gevangen biomassa weergegeven.
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Figuur 9: Het aantal aangetroffen soorten, het percentagevan het totaal aanÍal gevangen
vissen en het percentage van de gevangen biomassa ten opzichte van de totaal gevangen
biomassa per staalnamepunt en per l00m tijdens de visbestandsopname in het subbekken
van de Herk en de Mombeek in november 1995.

In het subbekken van de Herk werd in totaal de aanweÀgheid van 16 verschillende vissoorten
vastgesteld. In de Herk werden niet minder dan 15 soorten gevangen en in de Mombeek 11. In
de Oude herk te Stevoort werd geen enkele soort gevangen. Als exoten komen in dit gebied de
zonnebaars, de giebel en de blauwbandgrondel voor.
Als beschermde soorten werden op de Herk te Herk-de-Stad grote modderkruiper en bermpje
aangetroffen.

Ook in het subbekken van de Herk voÍïnen molenstuwen ernstige migratieknelpunten zoals
duidelijk wordt aangetoond in bovenstaande figuur (o.a. staalnamepunten 83, 93 en 94).
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Visbestandsopname in het subbekken van het Snijken (Snijken en Omleidingsgracht)

november 1994 werd een visbestandsopname uitgevoerd op het Snijken en de
Omleidingsgracht nabij het Schulensmeer. In totaal werden tijdens deze veldcampagne 3

In

staalnamepunten bemonsterd.

Waterloop

Datum

Staalname

nummer
Sniiken
Omleidingsgracht
Omleidingsgracht

07trug5
07/tv95
oTlrl/95

95

96
97

Lambertcoördinaten
206550-184500
205400-183650
206650-184250

Lengte
afeevist

Beschrijving

l00m

Schulen, langs spoorweg
Schulensbroek

100m

Voor monding

l00m

De aangetroffen vissoorten, gegevens in verband met lengte en gewicht van de gevangen
vissen en de staalnamepunten waar zij werden aangetroffen worden in de tabel hieronder
weergegeven.

Vissoort

Staalnamepunten

Gemiddelde lengte
in cm (min - max)

95

Gemiddeld gewicht

ine(min-max)

Karperc (Clprinidae)
1.8 (0.e-3)

Giebel

95,96

s.9 (4"5-6.e)
8.3 (7-e.8)

tt.6 (6.2-24.4)

Z,er-lt

95-97

5.1(3.84.1)

2 (0.7-3.2)

95

(22.7)

(71.4)

Rietvoom

Modderkruipers (Cobitidae)
Grote modderkruiper
Stekelbaarzen (Gasterosteidae)
Driedoornige stekelbaars
Tiendoornige stekelbaars

Baarzen @ercidae)
Baars

In

(5.1

95

95-97
95

5.5

)

(4.85.2)
(10)

(

1.3)

1.3 (0.8-1.8)
(

lo.8)

onderstaande grafiek worden per staalnamepunt het aantal aangetroffen soorten, het
percentage van het totaal aarrtal gevangen vissen en het percentage van de gevangen biomassa
ten opzichte van de totaal gevangen biomassa weergegeven.
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l0: Het aantal aangetroffen

soorten, het percentage van het totaal aantal

gevangen vissen en het percentage van de gevangen biomassa ten opzichte van de totaal
gevangen biomassa per staalnamepunt en per l00m tijdens de visbestandsopname van het
Snijken en de Omleidingsgracht in november 1994.

In totaal werden over de 3

staalnamepunten 7 vissoorten Íumgetroffen. De driedoornige
stekelbaars heeft hier veruit het overwicht. Belangrijk is het voorkomen van de grote
modderkruiper, een beschermde enzeer zeldzame soort, in het Snijken.
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Visbestandsopname op de Gete en de Grote Gete
1992 werd eenvisbestandsopnameuitgevoerd op de Gete en de Grote Gete. In
totaal werden tijdens deze veldcampagne 9 staalnamepunten bemonsterd. Meer gedetailleerde
gegevens in verband hiermee worden in onderstaande tabel gegeven.

In december

Waterloop

Datum

Staalname

nufllmer
Grote
Grote
Grote
Grote

Gete
Gete
Gete
Gete
Grote Gete
Grote Gete
Grote Gete
Gete
Gete

t5lt2l92
t5n2/92

98
99

t5/12192

100

r87350-162725
187800-1633s0

15tr2l92
t5/12/92
t5/12/92

l0l

189500-164950

toz

t5n2/92

104

t6lt2l92

t26

t6l12l92

127

193400-167570
t97870-170250
200800-171720
201920-172750
203350-179820

r87t25-t6247s

103

Lengte
afgevist

Beschrijving

Lambertcoördinaten

Hoegaarden brouwerij
Hoegaaïden achter molen

Klein Overlaar molen
Ring - Uilenvlucht

l00m
100m
80nr

Budingen

l00m
l00m
l00m
l00m
l00m

Ertsenrijk

125m

Utsenaken

Drieslinter
Rotemwinning

De aangetroffen vissoorten, gegevens in verband met lengte en gewicht van de gevangen
vissen en de staalnamepunten waar zij werden aangetroffen worden in de tabel hieronder
weergegeven.

Gemiddelde lengte
in cm (min - Ínax)

Gemiddeld gewicht

8.1 (5.1-23)
7.2 (4.1-17.2)

9.9 (1.1-173.1)

98.99
98-100

9 í4.5-14.3)

7.1 (0.6-21.8)

98, 99

s (2.4-8.5)

1.4 (0.1-7.9)

Baars

98, 99

19.1 (1r.5-25)

tr'orellen (Salmonidae)
Beekforel

98-100

9.8 (6.7-12.8)

Vissoort

Staalnamepunten

ine(min-max)

Karpers (Clprinidae)
Blankvoorn
Grondel

99

5.4 (0.449.2)

Modderkruipers (Cobitidae)
Bermpie

Stekelbaarzcn (Gasterosteidae)
Driedoornige stekelbaars

Baazen @ercidae)

In

107.6

(17.sArc.8)

9.9 (2.8-22.6)

onderstaande grafiek worden per staalnamepunt het aantal aangetroffen soorten, het
percentage van het totaal aantal gevangen vissen en het percentage van de gevangen biomassa
ten opzichte van de totaal gevangen biomassa weergegeven.
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Het aantal aangetroffen soorten, het percentage van het totaal aantal
gevangen vissen en het percentage van de gevangen biomassa ten opzichte van de totaal
gevangen biomassa per st&tlnamepunt en per 100m tijdens de visbestandsopname van het
subbekken van de Gete in december 1992.

Figuur

In het subbekken van de Gete werden tijdens dit onderzoek 6 vissoorten aangetrofEen.
Opvallend zijn de belangrijke populaties van het bermpje en van maatse baars op de Grote
Gete. Het voorkomen van de beekforel wordt hier in stand gehouden door reïntroducties in het
kader van het jaarlijks herbepotingsplan.
Eveneens in het oog springend is het feit dat eens stroomafwaarts Tienen geen visleven meer
wordt aangetroffen op de Grote Gete noch op de Gete. Dit heeft vooral te maken met de
bijzonder slechte waterkwaliteit te wijten aan zowel industriële als huishoudelijke lozingen.
Parallel aan dit onderzoek werden in samenwerking met de K.U.Leuven in het kader van een
ander onderzoek nog enkele visbestandsopnames op de Grote Gete uitgevoerd in dezelftle
periode. Exemplaren van de regenboogforel werden gedurende dit onderzoek geregeld
gevangen op de Grote Gete. Dit heeft waarschijnlijk te maken met regelmatige uitzettingen in
het Waalse Gewest.
Gezien we in het geval van de Grote Gete te maken hebben met een gewestoverschrijdende
waterloop, leek het ons aangewezen eveneens visbestandsgegevens te verzamelen over het
gedeelte van deze waterloop gelegen stroomopwaarts de gewestgrens. Op ons verzoek werd
hier door het Station de Recherches Forestières te Gembloux een visbestandsopname
uitgevoerd in oktober 1995.
De eerste staalnameplaats op de Grote Gete was gelegen te Zetrud-Lumay. Hier werd giebel (l
ex.), karper (l ex.), driedoornige stekelbaars (49 ex.), blankvoorn (25 ex.), grondel (3 ex.),
bermpje (90 ex.) en baars (6 ex.) aangetroffen. Tevens kwam er beekforel (2 ex.) en kopvoorn
(15 ex.) voor, beide soorten aÍkomstig uit reintroducties van respectievelijk het Waalse en het
Vlaamse Gewest. Op de tweede staalnameplaats werd beekforel (7 ex. waaronder I juveniel),
driedoornige stekelbaars (l ex.) en bermpje (731 ex.) waargenomen. Het bermpje, een
beschermde vissoort in het Maamse Gewest, is hier duidelijk de belangrijkste soort.
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Visbestandsopname in het subbekken van de Kleine Gete (Kleine Gete, Dormaalse beekMolenbeeh,, Zevenbronnenbeek, Melsterbeek, Cicindriabeek en Molenbeek)
1992 werd een visbestandsopname uitgevoerd op de Kleine Gete. In totaal
werden tijdens deze veldcampagne 6 staalnamepunten bemonsterd. In november 1995 werd
een visbestandsopname op de Dormaalse beek, de Zevenbronnenbeek en de Melsterbeek
uitgevoerd. Hier werden 15 staalnamepunten bemonsterd. In februari 1996 werden de
Cicindria en de Molenbeek bemonsterd. Hier werden nog 5 staalnamepunten bij onderzocht.
Meer gedetailleerde gegevens in verband hiermee worden in onderstaande tabel gegeven.

In decemb er

Waterloop

Datum

Lambertcoördinaten
194725-162900
1954s0-163650

Staalname

nummer

Kleine Gete
Kleine Gete
Kleine Gete
Kleine Gete
Kleine Gete
Kleine Gete
Melstefteek
Melsterbeek
Melsterbeek
Melsterbeek
Melsterbeek
Melsterbeek
Melsterbeek

Melsteóeek
Melsterbeek
Zevenbronnenbeek
Zevenbronnenbeek
Dormaalse beek
Dormaalse beek
Dormaalse beek
Dormaalse beek

t6lt2/92
t6lr2l92
t6lt2l92

105
106

t6tL2/92

108

t6/12/92

109
110

t6/12192

197500-164800

107

07/tr/95
07ltug5
07lrU95
07nugs
07ltygs
o7ltU95
07ltU95
07/rr/95

lll
tt2

200600-168000
201600-169400
202000-170400
208870-1625 10

209090-163000

Lengte
afgevist

Beschrijving
Ezemaal
Eliksem Koningsmolen
Overhespen - Neerhespen
Helen - Bos
Zoutleeuw achter molen

Pompstation watering
Kerkom b.St.Tr. Bosberg
Kerkom b.St.Tr. pompstat.

2 104

l0- 170 t00
207rr0-t70670

ZapwrenHamveld

114
115

206330-1 71080

Metsterenmolen
Runkelen St. Niklaas hoeve

116

205690-172050

Binderveld

tt7

2044

07t11195
08111/9s
08/l 1/95

119

203750-176810
203880-179300

120

202t50-t57200

t2t

20t800-157270

08ltU9s

122

20 1040-1585 10

08/1 1/95

t23

200020-t62460

08lty95

r24

0E/l l/95

125
217
218

201300-165810
201260-168550
207360-162780
208480-169000
204000-160940
204840-165700

Cicindria
Cicindria

16102/96

Molenbeek
Molenbeek
Molenbeek

t6102196

t6/02196
t6/02/96
16102196

113

ll8

219
220
221

l0-l 73850

2062t0-t68670

l00m
100m

I00m

l00m
50m
100m

70m

l00m
l00m
50m

l00m
l00m
80m
50m

Grazen
Geetbets

Herk-de-Stad Stiilveld
Voor Kleine Hamberg
Achter Kleine Hamberg
Voor Walsbets
Rumsdorp achtcr molen
Voor Dormaal
Zoutleeuw voor monding
Kerkom bii St.-Truiden
Melveren
Gingelom
Stroomaf molen Maasrode
Stroomaf Grevensmolen

l00m
50m
50m
30m

l00m
l00m
100m

l00m
l00m
100m

l00m
100m

De aangetroffen vissoorten, gegevens in verband met lengte en gewicht van de gevangen
vissen en de staalnamepunten waar zij werden aangetroffen worden in de tabel hieronder
weergegeven.
Vissoort

Staalnamepunten

Karpers (Cprinidae)

ll6
ll6

Gemiddelde lengte
in cm (min - max)

Gemiddeld gewicht

e.e (r.l-173.1)
7.5 (0.e-e5)
s.4 (o.44e.2)

Blankvoorn

106,108-110,

Rietvoorn

108-110,

Grondel
Giebel

106,116, l19

8.r (5.1-23)
7.6 (4.6-18.5)
7.2 (4.1-17.2)

tt6, t22

16.2 (r3.2-28.2)

Vetje

109, 110,116

Tnelt

116
I l6-1 19

6.4 (5.8:7)
1s.8 (10.1-23.7)
7.1 (4.1-9.5)

Blaur*öandgondel

ine(min-Ínax)

(37456)
2.t (1.2-3)

92.6

71.6 (1s.2-198.3)
4.1 (0.6-9.8)
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Modderkruipers (Cobitidae)
Bermpie
Stekelbaarzen (Gasterosteidae)
Driedoornige stekelbaars
Tiendoornige stekelbaars

106, 109, 1t6.117,125

9 (4.5-14.3)

105-l 10, I 13, I 14, 116, ll7, ll9-122, 125,218
108-110, 113, l14, 116, ll9,125

s.2 (1.5-6.9)

1.4 (0.r-7.e)
1.4 (0.4-e.7)

l16

19.r (l1.5-25)

107.6 (r7.5-216.8)

Baarzen (Percidae)
Baars

7.

5 (2.4-8.5)

Forellen (Salmonidae)
Beekforel
Regenboogforel

r (0.6-21.8)

106,107

9.8 (6.7-12.8)

9.9 (2.822.6)

106

32.4 (32-32.8)

429

(416442)

In

onderstaande grafiek worden per staalnamepunt het aantal aangetroffen soorten, het
percentage van het totaal aantal gevangen vissen en het percentage van de gevangen biomassa
ten opzichte van de totaal gevangen biomassa weergegeven.
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Figuur 12: Het aantal aangetroffen soorten, het percentage van het totaal

aantal
totaal
van
de
gevangen
ten
opzichte
percentage
biomassa
gevangen vissen en het
van de
gevangen biomassa per staalnamepunt en per l00m tijdens de visbestandsopname van het
subbekken van de Kleine Gete in december 1992,november 1995 en februari 1996.

In het subbekken van de Kleine Gete werden tijdens dit onderzoek 13 verschillende vissoorten
aangetroffen.

Het voorkomen van de beekforel wordt hier in stand gehouden door reiïtroducties in het kader
van het jaarlijks herbepotingsplan.
Wat de exoten betreft komt ook hier regelmatig de blauwbandgrondel voor. Een exemplaar
van de regenboogforel werd hier eveneens aangetroffen, waarschijnlijk afkomstig van
uitzettingen in het Waalse Gewest.
Opvallend is ook in dit subbekken dat de vissen zich schijnbaar concentreren stroomafwaarts
de stuwen van wateÍïnolens.

!:
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Een andere vaststelling is het feit dat op verschillende zijbeken van de Kleine Gete op een
relatief groot aantal staalnamepunten geen visleven meer werd aangetroffen. Zowel op de
Dormaalbeek, de Molenbeek, de Cicindria en de Melsterbeek is dit het geval.
Parallel aan dit onderzoek werden in samenwerking met de K.U.Leuven in het kader van een
ander onderzoek nog enkele visbestandsopnames op de Kleine Gete uitgevoerd in dezelftle
periode. Vermits toen nog enkele vermeldenswaardige vangsten werden gedaan, worden deze
hier kort besproken.
exemplaren van de
september l9g2 werden op de Kleine Gete te Eliksem
blauwbandgrondel gevangen. In oktober 1992 werden van deze exoot 6 exemplaren te Wange
gevangen. Dit waren de eerste meldingen van de blauwbandgrondel in het Demerbekken.
In december l99l en in april 1992 werd respectievelijk te Wange en te Eliksem telkens één
kopvoorn gevangen. Dit zijn de enige recente meldingen van kopvoorn in het Demerbekken.
Hoewel deze soort hier vroeger van nature zeker voorkwam (zie paragraaf over historische
gegevens), kon de aanwezigheid tijdens dit onderzoek niet meer worden vastgesteld. Of we
hier te maken hebben met exemplaren eventueel afkomstig uit het Waalse Gewest,
gereïntroduceerd via herbepotingen of afstammend uit een natuurlijke populatie kon hier niet

3

In

worden uitgemaakt.
In december l99l werd te Wange één elrits gevangen. Deze soort, die in feite thuishoort in de
forelzone, is hier zeker niet op zijn plaats. Het is wel een inheemse soort, maar komt enkel
voor in het Maasbekken. Hoogstwaarschijnlijk was het voorkomen van dit exemplaar te wijten
aan menselijke activiteiten.
Exemplaren van de regenboogforel werden gedurende dit onderzoek eveneens gevangen op de
Kleine Gete. Zoals hierboven reeds vermeld heeft dit waarschijnlijk te maken met regelÍnatige
uitzettingen in het Waalse Gewest.
Gezien we in het geval van de Kleine Gete te maken hebben met een gewestoverschrijdende
waterloop, leek het ons aangewezen eveneens visbestandsgegevens te verzamelen over het
gedeelte gelegen stroomopwaarts de gewestgrens. Op ons verzoek werd hier door het Station
de Recherches Forestières te Gembloux een visbestandsopname uitgevoerd in oktober 1995.
De Kleine Gete werd bemonsterd op 2 plaatsen: te Hélecine, waar brasem (3 ex.), giebel (3
ex.), karper (7 ex.), graskarper (1 ex), driedoornige stekelbaars (3 ex.), blankvoorn (523 ex.),
grondel (8 ex.) en baars (39 ex.) werd gevangen tijdens 2 opeenvolgende vangsten in hetzelfcle
traject, en te lauche-la-Marne, meer stroomopwaarts, waar driedoornige stekelbaars (2263
ex.), blankvoorn (1 ex.) en uitgezette beekforel (6 ex werd gevangen. Op de eerste
staalnameplaats overheerst duidelijk de blankvoorn. Van de graskarper, een exoot, werd hier
eveneens een klein exemplaar gevangen. Op de tweede staalnameplaats is de driedoornige
stekelbaars duidelijk de meest voorkomende soort.

)
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Visbestandsopname op de Velpe

In april 1993 werd een visbestandsopname uitgevoerd op de Velpe. In totaal werden tijdens
deze veldcampagne 9 staalnamepunten bemonsterd. Meer gedetailleerde gegevens in verband
hiermee worden in onderstaande tabel gegeven.

Datum

Waterloop
Velpe
Velpe
Velpe
Velpe
Velpe
Velpe
Velpe
Velpe
Velpe

Staalname

nummer

coördinaten

2U09/93
2u09193

128

2t/09/93
2uo9/93

130

181930-168300
184830-1702 10
186080-170700

l3l

187850-l7l 150

21109/93

t32

t9to20-t71920

2uo9l93

133

2r/09193

t34

193430-174100
196690-176360

2U09193

135

2y09193

136

r29

201360-180780
200730-183650

Lengte
afgevist

Beschrijving

LambeÍ-

Net voor duiker onder E40

50nr

Roosbeek - Schaapsveld

50m
50m

Biivoorde
Baan Aarschot - Tienen
Achter molen Bunsbeek
Achter molen Hoeleden
Achter molen Vroente
Velpen
Achter Zelkermolen

-50nr

l00m
50m
50m
50m

l00m

De aangetroffen vissoorten, gegevens in verband met lengte en gewicht van de gevangen
vissen en de staalnamepunten waar zlj werden aangetroffEen worden in de tabel hieronder
weergegeven.

Gemiddelde lengte
in cm (min - max)

Gemiddeld gewicht

13.3 (3.s-2s.7)
13.3 (10.3-15.2)
10.4 (7.1-15.8)

s4.2 (0.s-233)
3s.3 (12.s-52.5)

Crrondel

132-136
136
132-136

Karyer

133, 136

Giebel
Brasern
Z,eelt

132-136
134
132, t34

Bittervoorn
Blauuöanderondel

t32-134

5.6 (5.5-5.8)
8.2 (2.s-30.3)
42 (4242)
22.7 (12-33.5)
6.s (6.2-7.3)

136

(7.4)

(s.2)

132-t36

9 (4.6-13.8)

6.8 (0.5-21.4)

128. t30-136

5.1(2.9-5.8)

1.3 (0.7-2.8)

l3l-136

9.7 (5.9-14.7)

ro.5 (2.2-39.6)

133

(s.2)

(6.2)

Vissoort

Staalnamepunten

Karpers (Clprinidae)
Blankvoorn
Rietvoorn

Modderkruipers (Cobitidae)
Bermpie
Stekelbaarzen (Gasterosteidae)
Driedoornige stekelbaars

Baanen @ercidae)
Baars
Zonnebaaruen (Centrarchidae)
Zonnebaars

Alen (Anguillidae)
Paling
Forellen (Salmonidae)
Regenboogforel

In

130, 132, 134, 135

133,134

44.6

(2r4)

28.1(24.3-31.6)

ine(min-max)

r2.4 (2.3-28.6)
3.1(2.4-3.e)
33,8 (0.8-530)
(932-1110)

l02l

239.1(rt3-s45)
4.6 (3.5-10.5)

223.6

(7247\

280.7 (213-361.9\

onderstaande grafiek worden per staalnamepunt het aantal aangetroffen soorten, het
percentage van het totaal aantal gevangen vissen en het percentage van de gevangen biomassa
ten opzichte van de totaal gevangen biomassa weergegeven.
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Figuur 13: Het aantal aangetroffen soorten, het percentage van het totaal

aantal
gevangen vissen en het percentage van de gevangen biomassa ten opzichte van de totaal
gevangen biomassa per staalnamepunt en per l00m tijdens de visbestandsopname op de

Velpe in april 1993.

Tijdens de visbestandsopname op de Velpe werden 15 verschillende vissoorten gevangen.
Opmerkelijk zijn de belangrijke populaties van bermpje, maar vooral van de grondel op
staalnamepunten 134 en 135. Daarnaast komt als beschermde soort nog de bittervoorn voor.
Als exoten treft men hier de blauwbandgrondel, de giebel, de regenboogforel en de zonnebaars
aan. De visdensiteit in de Velpe (gemiddelde visbiomassa per 100m) is de hoogste van het hele
Demerbekken. Dit is voornamelijk te wijten aan de hoge concentratie aan grondel die hier
voorkomt. Ter vergelijking worden de totale biomassa 's van de 5 belangrijkste soorten die
over de 9 staalnamepunten werden afgevist hieronder in tabelvorm weergegeven.

Vissoort
Grondel
Paling
Baars

Giebel
Bermpje

Gewicht in e (Aantal)
23393.4 (2308)
402s.6 (18)
4020.1 (349)

2e7t.4 (88)
2806 (see)
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Visbestandsopname in het subbekken van de Zwarte Beek (Zwarte Beek, Zwart Water,
Vloot, Abtsgracht, If ouwersbeek)

In april 1994 werd een visbestandsopname uitgevoerd op de Zwarte Beek. In totaal werden
tijdens deze veldcampagne 13 staalnamepunten bemonsterd. Het Zwart Water, de
Houwersbeek en het Vloot en de Abtsgracht werden bemonsterd in het najaar van 1994. Hier
werden 8 staalnamepunten bemonsterd. Meer gedetailleerde gegevens in verband hiermee
worden in onderstaande tabel gegeven.

Waterloop

Datum

140

Linkhout, stroomaf duiker
Linkhout. Vloedbrue
BaanZnlkZ,elem
Monding Zwarte beek

141

203 150-183 150

Schulensbroek

142

202900-183270

Linkhout, voor duiker

50m

143

203650-183 150

Schulensbroek

Linkhout, stroomaf Schulensmeer

l00m
l00m

nummer

Zwart Water
ZwartWater

t3lt0/94

t37

t3/t0194

138

ZwartWater

139

Vloot

t3ltol94
t3lt0/94
t3lt0l94
t3ltol94
07nt/94
07/tt/94

144

203050-183300

Zwarte Beek

291O3194

14-5

2

ZwaÍteBeek

29t03te4

t46

Zwarte
Zwarte
Zwarte
Zwarte
Zwarte
Zwarte
Zwarte
Zwarte
Zwarte
Zwarte

Beek

29103/94

t47

Beek

148

Beek

29t03t94
29/03/94

215640-198010
214060-t97280
213170-196410

r49

2

Beek
Beek

29103/94
29/O3194

150

2l 1430-195t60

151

208570-192740

Beek
Beek
Beek
Beek
Beek

0t/04/94

r52

207760-t913tO

0llo4t94
0uo4t94
0yo4t94
0t/04t94

153

205700-188480
203280-186540
201060-185850

ZwarteBeek

0t/04/94

157

ZwartWater
Houwersbeek
Houwersbeek

Abtsgracht

Lengte
afgevist

Beschrijving

Lambertcoördinaten
202800-183420
202500-183650
200550-184500
200050-185850

Staalname

154
1s5

156

16360-198160

I 1,130- 195 160

198910-186850
198860-186900

l00m
l00m
100m

l00m
1OOm

50m
50m
50m

Natuurreservaat
Natuurreservaat
Natuurreservaat
Achter varkenskwekerii
Voor Stalse molen
Achter Stalse molen
Hek
Achter Gestelse molen

5()m

l00m
25m
50m

l00m
100m
100m
100m

Geenrode

Bakel voor brug
Gennepstraat voor brug
Zelem verloren brug

l00m

Monding Leigracht

50m

De aangetroffen vissoorten, gegevens in verband met lengte en gewicht van de gevangen
vissen en de staalnamepunten waar zij werden aangetroffen worden in de tabel hieronder
weergegeven.

Vissoort

Gemiddelde lengte
in cm (min - max)

Gemiddeld gewicht

146, t49,152,156,157

t2 (6-17.3)

21.3 (2-s7.6)

139,144,156
ru6-150,152

s.4 (4-7.7)
9.4 (s.2-17.9)
21.2 (7 .4-35)
l4 (2.1-31)
6.3 (4.t-7)

1.8 (0.64.6)
9.1(0.443.4)

Staalnamepunten

ing(min-max)

Karpers (Clprinidae)
Blankvoorn
Rietvoorn
Grondel

Karper

152,155-157

Giebel

139, 140, 142, 152, 154-157
150, ls7

Vetje
Winde
Brasem

Zeelt
Bittervoorn
Blauwbanderondel

ts6,157

(33.5)
8.8 (8.8-8.8)
8.4 (3.s-24.1)
4.8 (3.e-5.6)

139. 140. 157

5.3 (3.5-7\

140
156, 157

140,142,lM,156

241.6 (5.s-e68)
76.2 (o.1-s2s)

2.1(0.7-3)
(570)
5.7 (5.36.1)
28.9 (0.6-22s.1)

1.r (0.6-1.7)
1.3 (03.-2.8)
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Modderkruipers (Cobitidae)
Grote modderkruiper
Bermpie
Stekelbaarzen (Gasterosteidae)
Driedoornige stekelbaars
Tiendoornige stekelbaars

2t .4 (18.6-23.3)
8.7 (3.e-12.2)

s4.2 (29.e-68.e)
s.6 (0.4-16.2)

139, 140, 150-152, 154-157
140, lsl,153,157

5.7 (3.2-7.5)

2.5 (0.3-s.6)

s.2 (4.24.s)

1.4 (0.5-2.s)

140,142,144,154-157

8.7 (3-20)

e.3 (1.6-107.3)

142

145-150,152,157

Baarzen @ercidae)
Baars
Pos

(1

157

(2s.3)

l.9)

Zonnebaarzen (Centrarchidae)

140.142,144,152,

Zorurebaars

Alen (Anguillidae)
Paling

157

t42,154

4.6 (2.s-r2.2)

3 (0.2-3r.5)

59.5 (33-86)

440.3 (48.7-832)

Snoeken (Esocidae)

t40,144

Snoek

Dwergmeervallen Qctaluridae)
Bruine amerikaanse dwergmeerval
Hondsvissen(Umbridae)

20.7

10.4 (7.8-13.2)

146,148-150,156

Amerikaanse hondsvis

145-147

8.2

145-148

14.4

Prikken @etromlzonidae)
Beekprik

52.4 (26.s-76.7)

(r6.5-23.s)

16.9

(5.2ó5.r)

(6.s-l0.1)

7.2 (2.7-t2.3)

(l0.4-19.5)

5.2 (1.8-l 1.2)

In

onderstaande grafiek worden per staalnamepunt het aantal aangetroffen soorten, het
percentage van het totaal aantal gevangen vissen en het percentage van de gevangen biomassa
ten opzichte van de totaal gevangen biomassa weergegeven.
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Figuur 14: Het aantal aangetroffen soorten, het percentage van het totaal

aantal
gevangen vissen en het percentage van de gevangen biomassa ten opzichte van de totaal
gevangen biomassa per staalnamepunt en per 100m tijdens de visbestandsopnames in het
subbekken van de Zwarte Beek in 1994.
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In het subbekken van de Zwarte Beek werden niet minder dan 23 verschillende vissoorten
aangetroffen. Vooral de Zwarte Beek zell met 2l soorten ligt hiervan aan de basis. Op de
Demer na, is dit de waterloop met de hoogste soortenvariëteit van het hele Demerbekken.
Als beschermde soorten komen op de Zwarte Beek het bermpje, de bittervoorn en de beekprik
voor. Vooral deze laatste soort, die hier plaatselijk nog vrij talrijk voorkomt is van grote
waarde. Populaties zoals deze zrln in het Demerbekken (en daarbuiten) zeer zeldzaam.
Eveneens zeer belangrijk is het voorkomen van de grote modderkruiper op de Houwersbeek.
Op een traject van slechts 50m werden hier niet minder dan 4 exemplaren gevangen. Dit
ongeacht de slechte waterkwaliteit en de dikke sliblaag op de bodem van de beek.
Een aantal exoten werden eveneens aangetroffen: de giebel, de blauwbandgrondel, de
zonnebaars, de bruine Amerikaanse dwergmeerval en de Amerikaanse hondsvis.
Weer valt hier op dat stroomafwaarts de migratieknelpunten hoge visdensiteiten worden
aangetroffen.
Ter hoogte van de monding van de Leigracht in de Zwarte Beek, werd eveneens een
belangrijke visbiomassa gevangen. Dit heeft te maken met de schuil- en rustgelegenheid die
deze waterloop biedt aan het visbestand bij hoge debieten of vervuiling op de Zwarte Beek.
Spijtig genoeg wordt het water van de Leigracht via een siphon onder de Demer doorgevoerd,
wat vismigratie naar het achterliggende paaigebied in het Webbekoms broek onmogelijk maakt.
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Visbestandsopname op de Begijnebeek

In okÍober 1995 werd een visbestandsopname uitgevoerd op de Begijnebeek. In totaal werden
tijdens deze veldcampagne 5 staalnamepunten bemonsterd. Meer gedetailleerde gegevens in
verband hiermee worden in onderstaande tabel gegeven.

Datum

Begiinebeek
Begiinebeek
Begijnebeek
Besiinebeek
Begiinebeek

Beschrijving

nummer

Lambertcoördinaten

03/10/95

158

1943 10-180900

03/10195

159

03/10/95

160

03n0t95

161

03lt0/95

162

194560-181700
195 120-182900
197530-184140
197450-184880

Waterloop

Staalname

Waanveld
Hermansheuvel

Lengte
afgevist

l00m
100m

Assent

l00m

Kloosterberg
Kloosterberg

100m
100m

De aangetroffen vissoorten, gegevens in verband met lengÍe en gewicht van de gevangen
vissen en de staalnamepunten waar zij werden aangetroffen worden in de tabel hieronder
weergegeven.

Vissoort

Staalnamepunten

Karpers (Clprinidae)
Blankvoorn
Rietvoorn
Grondel

159,161,162
159.

Karper

tt.t

(2.e-17.3)

Gemiddeld gewicht

ine(min-max)
1e (0.1-7s.4)

16t

l8.l (17.2-le)

70.5 (s9.8-81.2)

t6t.162

e.9 (2.2-1s.3)
r9 (r7.5-20.5)

11.2 (0.160.6)
135 (101.2-168.7)
43.2 (1O.2Jt)

161

Giebel

Gemiddelde lengte
in cm (min - max)

159,

l6l

13.4 (8.3-15.6)

Stekplbaanen (Gasterosteidae)
Driedoornige stekelbaars
Tiendoorni ge stekelbaars

t6t,162

4.t (2.64.8)

1.0 (0.5-2.1)

159, 161, 162

4.2 (44.s)

0.6 (0.64.6)

159

7.8 (7.8)

5.5 (5.5)

Baanen @ercidae)
Baars

In

onderstaande grafiek worden

per staalnamepunt het aantal aangetroffen soorten, het

percentage van het totaal aantal gevangen vissen en het percentage van de gevangen biomassa
ten opzichte van de totaal gevangen biomassa weergegeven.
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Figuur 15: Het aantal aangetroffen soorten, het percentage van het totaal

aantal

gevangen vissen en het percentage van de gevangen biomassa ten opzichte van de totaal
gevangen biomassa per staalnamepunt en per 100m tijdens de visbestandsopname op de

Begijnebeek in oktober 1995.

Tijdens de visbestandsopname op de Begijnebeek werd de aanwezigheid van 8 vissoorten
vastgesteld. Slechts op 3 van de 5 staalnamepunten werd vis gevangen. Grondel, blankvoorn,
drie- en tiendoornige stekelbaars bleken hier de voornaamste soorten. De aanwezigheid van de
blauwbandgrondel kon hier nog niet worden vastgesteld.
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Visbestandsopname op de Hulpe.Zwart Water-Grote Beek-Winterbeek, de Kleine Beek
en de Middelbeek

In oktober 1995 werd een visbestandsopname uitgevoerd op de Hulpe-Zwart Water-Grote
Beek-Winterbeek, de Middelbeek en de Kleine Beek. In totaal werden tijdens deze
veldcampagne 9 staalnamepunten bemonsterd. Meer gedetailleerde gegevens
hiermee worden in onderstaande tabel gegeven.

Waterloop

Datum

Staalname

nummer

Lambertcoördinaten

Beschrijving
Beverlo, stroomop Albertkanaal
Baan Deurne-Meugt
Net voor monding Kleine Beek
Molenstede-centrum
Baan Averbode-Zichem
Testelt. voor spoorw'eg
Baan Deurne-Vleugt
Net voor monding ZwartWater
Baan Deurne-Meugt

Hulpe-Winterbeck

04/10/95

163

207820-t96700

Hulpe-Wintefteek

164

201670-191000

Hulpe-Winterbeek
Hulpe-Winterbeek
Hulpe-Winterbeek

041t0195
04/10/95

165

01/to195

166

t67

Hulpe-Winteöeek
Kleine Beek
Kleine Beek

04/to/95
04n0t95

197470-189050
195300-188400
193670-189000

168

192250-1890-50

04110195

201825-190900

04trot95

169
170

04n0195

t7t

Middelbeek

in

197670-189100
201770-191 100

verband

Lengte
afgevist
50m
50m
50m
100m
100m
l(X)m

l00m
l(X)m

l00m

De aangetroffen vissoorten, gegevens in verband met lengte en gewicht van de gevangen
vissen en de staalnamepunten waar zij werden aangetroflen worden in de tabel hieronder
weergegeven.
Vissoort

Staalnamepunten

Gemiddelde lengte
in cm (min - max)

Gemiddeld gewicht

4.s (4.24.7)

0.9 (0.s-r.2)

s (4.4-5.4)

1.2 (0.9-1.5)

Karperc (Clprinidae)
Blauuöandgrondel
Stekelbaarzcn (Gasterosteidae)
Driedoornige stekelbaars
Tiendoornige stekelbaars

170,171
170

(3.34.4)

169-l7l

4_e

169-l7l

6.3 (5.2-7.7)

ine(min-Ínax)

r (0.3-r.7)

Zonnebaarzen (Centrarchidae)
Zormebaars

In

3.8

(l.8ó.9)

onderstaande grafiek worden per staalnamepunt het aantal aangetroffen soorten, het
percentage van het totaal aantal gevangen vissen en het percentage van de gevangen biomassa
ten opzichte van de totaal gevangen biomassa weergegeven.
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Figuur 16: Het aantal aangetroffen soorten, het percentage van het totaal

aantal

gevangen vissen en het percentage van de gevangen biomassa ten opzichte van de totaal
gevangen biomassa per staalnamepunt en per l00m tijdens de visbestandsopname in het
subbekken van de Hulpe in oktober 1995.
Zoals verwacht, afgaand op de gekende waterkwaliteit van het subbekken van de Hulpe, was
het resultaat van de visbestandsopname in oktober 1995 ronduit erbarmelijk te noemen. Op

heel de loop van de Hulpe-Zwart Water-Grote Beek-Winterbeek (staalnamepunten 163 tlm
168) werd geen enkele vis gevangen. Op de zijbeken, de Middelbeek en de Kleine Beek
werden als exoten de blauwbandgrondel en de zonnebaars en als inheemse soorten, de drie- en
tiendoornige stekelbaars aangetroffen. Enkel de meest resistente soorten komen hier voor. Het
hoeft geen verder betoog dat we in dit subbekken te maken hebben met het armste visbestand
van het hele Demerbekken. De reden hiervan is de zeer slechte waterkwaliteit.

4t

Visbestandsopname op de Laarbeek
visbestandsopname uitgevoerd op de Laarbeek. In totaal werden
tijdens deze veldcampagne 2 staalnamepunten bemonsterd. Meer gedetailleerde gegevens in
verband hiermee worden in onderstaande tabel gegeven.

In maart 1995 werd een

Waterloop

Datum

Staalname

LambeÍ-

nummer

coördinaten
189900-187650
187520-187330

Laarbeek

l5/03/9s

172

Laarbeek

L5/03195

173

Beschrijving

Lengte
afeeYist

Kerkendiik

l00m

voor monding

100m

Tijdens deze visbestandsopname werden geen vissen gevangen. Dit heeft ongetwijfeld te
maken met de slechte waterkwaliteit van de Laarbeek De kleine afmetingen van de waterloop
die een laag bufferend vermogen tot gevolg hebben, hebben als gevolg dat bij de geringste
vervuiling het visleven er onmogelijk wordt.
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Visbestandsopname op de Weerderlaak

In maart 1995 werd een visbestandsopname uitgevoerd op de Weerderlaak. Op deze beek
werden 2 staalnamepunten bemonsterd. Meer gedetailleerde gegevens in verband hiermee
worden in onderstaande tabel gegeven.

Waterloop
Weerderlaak
Weerderlaak

Datum

t5to3t95
ts/03195

Beschrijving

Staalname

LambeÍ-

nummer

coördinaten

174
175

185360-186530
184540-186300

bii OudeMotte
nabii pompstation

Lengte
afgevist
50m
50m

De aangetroffen vissoorten, gegevens in verband met lengte en gewicht van de gevangen
vissen en de staalnamepunten waar zij werden Íurngetroffen worden in de tabel hieronder
weergegeven.

Staalnamepunten

Gemiddelde lengte
in cm (min - max)

Gemiddeld gewicht

174,175

4.2 (3.1-s.2)

0.6 (0.2-1)

174
174
174

(6.4)
(4.5)
4.2 (3-5.4)

(4.2)
(0.8)
0.7 (0.1-1,4)

Driedoomige stekelbaars

174, t75

6.2 (5.74.e)

3.1(1.14.6)

Tiendoornige stekelbaars

t74.175

5.9

(5.34.7')

2.1(t-3.2)

Vissoort

ing(min-mar)

Karpers (Clprinidae)
Blankvoorn
Giebel

Bittervoom
Blauwbandgrondel
Stekelbaamen (Gasterostcidae)

Zonnebaarzen (Centrarchidae)
Zonnebaars

In

175

3.1 (3.1)

0.8 (0.8)

onderstaande grafiek worden per staalnamepunt het aantal aangetroffen soorten, het
percentage van het totaal aantal gevangen vissen en het percentage van de gevangen biomassa
ten opzichte van de totaal gevangen biomassa weergegeven.
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Figuur l7'. Het aantal aangetroffen soorten, het percentage van het totaal

aantal

gevangen vissen en het percentage van de gevangen biomassa ten opzichte van de totaal
gevangen biomassa per staalnamepunt en per l00m tijdens de visbestandsopname op de

Weerderlaak in maart 1995.

Op de Weerderlaak werden, gezien de kleine afmetingen van de waterloop slechts 2

staalnamepunten bemonsterd. De Weerderlaak is een kleine afirateringsgracht gelegen in de
Demerbroeken te Aarschot. De waterkwaliteit is er goed, maar in de late zomeÍïnaanden valt
de waterloop wel eens droog, wat het visbestand uiteraard niet ten goede komt.
Tijdens orze visbestandsopname werden toch 7 verschillende vissoorten aangetroffen,
waaronder de bittervoorn, een beschermde soort. Ook een aantal exoten werden gevangen,
zoals de zonnebaars, de blauwbandgrondel en de giebel. Het was overduidelijk dat net voor
onze visbestandsopname de beek drastisch was geruimd, wat uiteraard een invloed kan gehad
hebben op de resultaten van ons onderzoek. In dergelijke gevallen is het raadzaart na te gaan
of dergelijke beek wel echt geruimd dient te worden, en zo ja, dit dan met de nodige
inachtname van enkele principes te doen zodat het aquatisch leven maximaal kan worden
gespaard. Zo kan bijvoorbeeld bij opeenvolgende ruimingen afirisselend de linker en rechter
helft van de bedding worden geruimd, zodat steeds de helft onaangeroerd wordt gelaten en
voldoende mogelijkheden voor overleving van waterorganismen biedt.
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Visbestandsopname op de Grote Laak

In maart 1995 werd een visbestandsopname uitgevoerd op de Grote Laak. Op deze waterloop
werd omwille van de zeer slechte waterkwaliteit slechts 1 staalnamepunt bemonsterd. Meer
gedetailleerde gegevens in verband hiermee worden in onderstaande tabel gegeven.

Waterloop
Grote Laak

Datum
t5103195

nummeÍ

Lambertcoördinaten

176

186910-187650

Staalname

Beschrijving
Langdorp, de Hulst

Lengte
afgevist

l00m

Tijdens deze visbestandsopname werden geen vissen gevangen. Dit heeft hoogstwaarschijnlijk
te maken met de slechte waterkwaliteit van de Grote laak. Net zoals bij de Laarbeek gaat het
hier om een vrij kleine waterloop waarin reeds bij een relatief lage belasting met huishoudelijk
afvalwater het ecologisch evenwicht dermate wordt verstoord dat visleven hier onmogelijk
wordt.
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Visbestandsopname op de Kleine Laak

In maart 1995 werd een visbestandsopname uitgevoerd op de Kleine Laak. Op deze beek
werden 2 staalnamepunten bemonsterd. Meer gedetailleerde gegevens in verband hiermee
worden in onderstaande tabel gegeven.

Waterloop

Datum

Lambertcoördinaten

Staalname

nunmer
Kleine laak
Kleine laak

tya3195

177

15103195

178

185760-187140
185300-187090

Lengte
afeevist

Beschrijving

l00m
l00m

Lanedorp. Donk
Langdom, achter kerk

De aangetroffen vissoorten, gegevens in verband met lengte en gewicht van de gevangen
vissen en de staalnamepunten waar zrj werden aangetroffen worden in de tabel hieronder
weergegeven.

Vissoort

Staalnamepunten

Karpers (Clprinidae)
Rietvoorn

Karper

177, t78
t77, 178
177, 178

Gemiddelde lengte
in cm (min - max)

Gemiddeld gewicht

ine(min-max)

6.2 (s.7ó.8)

2(J.s4.6)

10.2 (9.8-10.6)

le.3 (18.5-20.1)

(1.94)

Vetje
Stekelbaanen (Gasterosteidae)

177

6.1 (5.3:7)
5.4 (3.6-7.2)

l.s í0.2-3.9)

Driedoornige stekelbaars
Tiendoorniee stekelbaars

177
177

6.3 (5.4-7)
6.1 (s-7.s)

3.7 (2.24.4)
2.2 (1.54\

Giebel

In

2.9

onderstaande grafiek worden per staalnamepunt het aantal aangetroffen soorten, het
percentage van het totaal aantal gevangen vissen en het percentage van de gevangen biomassa
ten opzichte van de totaal gevangen biomassa weergegeven.
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Figuur 18: Het aantal aangetroffen soorten, het percentage van het totaal

Íulntal
gevangen vissen en het percentage van de gevangen biomassa ten opzichte van de totaal
gevangen biomassa per staalnamepunt en per 100m tijdens de visbestandsopname op de

Kleine laak in maart 1995.

Op de 2 staalnamepunten van de Kleine Laakte Langdorp (Aarschot) werd vis gevangen. Ook
de Kleine laak, die een oude afwateringsgracht is voor de demerbroeken valt in de nazomer
geregeld zo goed als droog. De vissen die hier worden aangetroffen migreren dus
hoogstwaarschijnlijk vanuit de Demer naar de kleinere zijbeken op zoek naar
paaigelegenheden.
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Visbestandsopname in het subbekken van de Motte (Grote Motte, Brede Motte, Tieltse
Motte en enkele afwateringsgrachten van het Walenbos)

In maart 1993 werd een visbestandsopname uitgevoerd op de Motte en enkele van haar
zijbeken. In totaal werden tijdens deze veldcampagne 17 staalnamepunten bemonsterd. Meer
gedetailleerde gegevens in verband hiermee worden in onderstaande tabel gegeven.

Datum

Waterloop

numlner

Lambertcoördinaten

Staalname

Motte

16103193

179

184590-180000

Motte

16103/93

180

I

Motte
Motte
Motte
Motte
Motte
Motte
Motte
Motte
Motte
Motte

16t03t93
t6/03/93
t6/03/93
t6/03/93
t6/03/93

85580-l

8

1080

l8l

185750-181250

182

185850-lEl230

183
184

185960-181290
186430-181630
187200-182910
187560-183650
186280-185870
184770-185800
183790-185580
183260-185910
184900-180260
185000-180560
185830-181 140
185950-182080
187750-182080

185

16103193

186

18103193

187

l8/03/93

188

18/03/93

l8/03/93

189
190

Walenbos
Walenbos
Walenbos
Walenbos

t8103193

191

18t03t93

192

t8103/93

193

t8/03/93

l9-1

Tieltse Motte

t6103193

195

Lengte

Beschrijving

afgwist
50m
lO()nt

Houwaart. Heuvel
Houwaart. meanders Brede Motte
Houwaart. Brede Motte
Brede Motte, Elst
Brede Motte, Elst

l00m

Rafelsbroek

l00m
l00m
l00m

Boekhoutmolen

100m

Rillaar, meanders stroomaf A 2
fullaar. meanders Koniinenberg
Aarschot, nablizageij De Motte

l00m
100m
100m

80m

Aarschot, achter molen Schoonhoven
Aarschot, oude demerarm
Walenbos stroomop Kwade Poel
Walenbos Kwade Poel

1(X)m

l00m
50m

Walenbos aan viiveÍjes
Walenbos, Elst

l00m
l00m

Tielt-Winee. Boekhout

l00m

De aangetroffen vissoorten, gegevens in verband met lengte en gewicht van de gevangen
vissen en de staalnamepunten waar zij werden aangetrof;[en worden in de tabel hieronder
weergegeven.

Vissoort

Staalnamepunten

Gemiddelde lengte
in cm (min - max)

Gemiddeld gewicht

14.2 (8.e-17.s)
7 .4 (4.s-tl .3)

12.1(s.3-14.6)

40.4 (7.247)
10.2 (2.6-1s.6)
17.6 (s.3-14.6)

tz.t

27.4 í11.4-53)

ine(min-max)

Karpers (Clprinidae)
r83, 188

Blankvoorn
Rietvoorn
Grondel
Giebel

183, r89
182, 183, 185, 186, 189, 193
183, 186, 189

Modderkruipers (Cobitidae)
Bermpie
Stekelbaarzen (Gasterosteidae)
Driedoornige stekelbaars
Tiendoornige stekelbaars

e.8 (3.7-13.8)

l0.l

179-181, 183-189, 191, 193-195
179-181, 183-189, l9l, 193-195

s.l (l.3-7.s)
s.l (3.1ó.7)

t.t

189

l r.4 (l r.4)

l5 í15)

189

7.6 (7.6)

8 (8)

180,

t8l,

183-186, 189,

Baarzen @ercidae)
Baars

l9l,

(9.2-15.3)

193, 195

(0.3-27)

1.6

(0.24)

(0.2-2.4\

Zornebaauen (Centrarchidae)
ZonnebaaÍs

In

onderstaande grafiek worden per staalnamepunt het aantal aangetroffen soorten, het
percentage van het totaal aantal gevangen vissen en het percentage van de gevangen biomassa
ten opzichte van de totaal gevangen biomassa weergegeven.
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Figuur 19. Het aantal aangetroffen soorten, het percentage van het totaal

aantal

gevangen vissen en het percentage van de gevangen biomassa ten opzichte van de totaal
gevangen biomassa per staalnamepunt en per l00m tijdens de visbestandsopname in het
subbekken van de Motte in maart 1993.

In het subbekken van de Motte werden 9 vissoorten aangetroffen. Op de drie- en tiendoornige
stekelbaars na zijn de grondel en het bermpje, een beschermde soort, hier de belangrijkste
soorten. Als exoten komen hier de zonnebaars en de giebel voor. Dat andere soorten en
grotere individuen hier weinig worden aangetroffen heeft veel te maken met de waterkwaliteit,
de migratieknelpunten en lage waterniveaus die plaatselijk afzonderlijk, al dan niet tesamen, het
tot stand komen van een interessanter visbestand verhinderen.
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Visbestandsopname op de Laak

In maart 1995 werd een visbestandsopname uitgevoerd op de Laak.In totaal werden tijdens
deze veldcampagne 6 staalnamepunten bemonsterd. Meer gedetailleerde gegevens in verband
hiermee worden in onderstaande tabel gegeven.

Datum

Waterloop

Lengte

Lambertcoördinaten

Beschrijving

nufllmer

Wasenbrug. voor monding in Diile
Monding Bruggelandenbeek
Vondelbrug
Baan Werchter-Betekom
Nabii Betekom-centrum
Aarschot, Wit Toreke

Staalname

Laak
Laak

t4/03/9s

196

171900-186150

t4103195

197

172950-185700

Laak

t4/03/95

198

Laak
Laak

t4l03l9s
t4/o3l9s

199
200

Laak

14lo3/95

20t

174620-185750
176500-185720
I 79000- I 8-5800
I tt I 050-t 86770

afger,ist
100nr

l00m
l00m
100m

l00m
100nr

De aangetroffen vissoorten, gegevens in verband met lengte en gewicht van de gevangen
vissen en de staalnamepunten waar zij werden aangetroffen worden in de tabel hieronder
weergegeven.

Vissoort

Staalnamepunten

Gemiddelde lengte
in cm (min - max)

Gemiddeld gewicht

6.e (3.e-10.7)

3.7 (0.4-t0.6)
s3.7 (1.6-9.4)

ins(min-max)

Karpers (Clprinidae)
Blankvoorn
Giebel

200,201
200,201

Vetje
Bittervoorn

200
200
200

Kolblei

200

r3.6 (5.r-18)
4.ó (4.1-s.1)
(5.2)
(15.8)
6.3 (4.e-7.s)

Blauwbanderondel
Stekelbaamen (Gasterosteidae)
Driedoornige stekelbaars
Tiendoorniee stekelbaars

200

5.4 (44.7\

1.5 (0.6-2.6)

199-201

6.3 (5.3-6.4)

2.e (t.4-3)

20t

8.5 (8.5)

5.e (5.e)

200

8.5 (8.5)

10.9 (10.9)

Goudwinde

Baazen @ercidae)
Baars

1.1(0.8-l.s)
(1.5)
(34.6)
2.4 (t-3.3)

t99-201

Zonnebaazen (Centrarchidae)
Zonnebaars

In

onderstaande grafiek worden per staalnamepunt het aantal aangetroffen soorten, het
percentage van het totaal aantal gevangen vissen en het percentage van de gevangen biomassa
ten opzichte van de totaal gevangen biomassa weergegeven.
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Figuur 20: Het aantal aangetroffen soorten, het percentage van het totaal aantal
gevangen vissen en het percentage van de gevangen biomassa ten opzichte van de totaal
gevangen biomassa per staalnamepunt en per l00m tijdens de visbestandsopname op de

Laak in maart 1995.

Op de Laak werd tijdens onze visbestandsopname slechts op 3 van de 6 staalnamepunten vis
gevangen. Waar vis werd gevangen, lag de densiteit dan nog zeer laag. Dit heeft te maken met
de slechte waterkwaliteit en het periodisch plaatselijk droogvallen tijdens het droge seizoen.
Meer stroomafivaarts, waar de Laak toch enig debiet overhoudt door toedoen van enkele
zijbeekjes wordt immers wel vis gevangen. Interessant voor het visbestand zou een minimale
continue voeding vanuit de Demer zijn.
In totaal werden I I verschillende soorten gevangen op de Laak. Als exoten werden hier de
giebel, de blauwbandgrondel en de zonnebaars aangetroffen.. Ook een exemplaar van de
bittervoorrq een beschermde soort, werd hier gevangen.

5l
Visbestandsopname in het subbekken van de Winge (\ilingebeek, Molenbeek-\ilinge,
Kraaiwinkelbeelq Kleine Losting, Grote Losting)

In april 1994 werd een visbestandsopname uitgevoerd in het subbekken van de Winge. In
totaal werden tijdens deze veldcampagne l5 staalnamepunten bemonsterd. Meer gedetailleerde
gegevens in verband hiermee worden in onderstaande tabel gegeven.
Waterloop

Datum

Beschrijving

Lambcrtcoördinaten

Staalname

nulltmer
Wingebeek
Wineebeek
Wineebeek

t2/04/95

202

187180-176160

monding Vosselbeek

t2104195

203

mondins Slakkebeek

12t04t95

Kraaiwinkelbeek
Kleine Losting

t2lo4/95

201
205
206

186950-177260
185750-177740
t83990-177620

Molenbeek-Winge
Molenbeek-Winge
Molenbeek-Winge
Molenbeek-Winge
Molenbeek-Winee
Molenbeek-Winge
Molenbeek-Winge
Molenbeek-Winee
Molenbeek-Winse
Grote Losting

t2/04/95
t2/o4195

t2/04/95
t2/04195
12104195

207
208

209
210

13t04194

2tt

13104194
13104/94

212
213

t3104194

214

t3/04/94
t3/04/94

2ts
2t6

St. Joris-Winge, aan weegbrug

Nabiiviivers van Gemp
-Pieters-Rode, Baronsheide

183050-180580

St.

t84080-177620

Gempmolen

183850-177860
182950-180400
l8l 120-180780
I 80500-t 8l 000
178400-180810
176460-180530
175730-181980

174970-183360

Bensberg
St.-Pieters-Rode
Stroomaf Heilige Geest Molen
Stroomaf Blauwmolen
Oude Molen van Vlasselaar
Stroomop A 2
Voor monding Grote Losting
Nabii Rotselaar meer

178450-181030

Masselaar

Lengte
afgevist
50m
50m
50m
50m
50m
50m
60m
50m
50m
50m
50m
50m

l00m

l20m
50m

De aangetroffen vissoorten, gegevens in verband met lengte en gewicht van de gevangen
vissen en de staalnamepunten waar zij werden aangetroffen worden in de tabel hieronder
weergegeven.
Vissoort

Staalnamepunten

Gemiddelde lengte
in cm (min - max)

Gemiddeld gewicht

ine(min-max)

Karpen (Clprinidae)
Blankvmrn

205.206.208.212-215
205,212,215

t3 (s-zs)

31.5 (0.5-209)

r5.2 (0.9-185.5)

Grondel

206,211-216

10.6 (5.3-24.6)
8.6 (4-1s.2)

Karper

212,2t3

26.1(4.3-s2)

902 (1.2-291s)

Giebel
Goudvis

212,214,215

16.6 (8.9-25.5)

el.e (e.7-292.4)

212
215
215

(14)
7.3 (4.6-8)
e.r (8.3-10.3)

205,2t5
205,210,2r4,21s

23.2 (10.3-38.5)
6.3 (3.8-7.7)

210

3 (3)
18.6 (7.5-25.5)

fuetvoorn

Vetje
Brasern

Z,&lt
Bittervoorn
Goudwinde

Kolblei
Blauwbandgrondel

212,215
215

14

5.6

(5ó)

8.1 (0.3-38.6)

sl (sl)
3.4 (r.24.7)
6.8 (4.6-e)
367.s (14.7-926)
3.3 (0.64.s)
0.1 (0.1)
98.4 (3.8-190.6)
1.2 (0.7-1.4)

Modderkruipers (Cobitidae)
Bermpje
Stekelbaarzen (Gasterosteidae)

Driedoomige stekelbaars
Tieadoornige stekelbaars

206,211-215

9.4 (5.1-r 1.9)

7.8 (l-20.9)

205,206,208-216

5.8 (1.4-7.5)
6 (6)

2.4 (0.1-s.7)

215

11.2 (7 .7-27 .5)
10.9 (l0.4-l1.5)

23.1 (4.2-3At)
17.4 /14.8-19.5)

2t5

8.r (6-r2.3)

l 1.3 (2.5-31.1)

2tt

Baanen @ercidae)
Baars
Pos

20s,208-2t2,215

1.7

0.7\

Zanneb aanen (Cent ra rchi dae)
Zonnebaars

Àen (Anguillidae)
Paling

212

57

(57)

432 (432)

52

In

onderstaande grafiek worden per staalnamepunt het aantal aangetroffen soorten, het
percentage van het totaal aantal gevangen vissen en het percentage van de gevangen biomassa
ten opzichte van de totaal gevangen biomassa weergegeven.
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Het aantd, aangetroffen soorten, het percentage van het totaal aantal
gevangen vissen en het percentage van de gevangen biomassa ten opzichte van de totaal
gevangen biomassa per staalnamepunt en per l00m tijdens de visbestandsopname in het
subbekken van de Winge in april 1994.
Figuur

In het subbekken van de Winge werden in totaal 19 vissoorten

aangetroffen. Vooral de
hooftlstroom, de Molenbeek-Winge is soortenrijk met 17 verschillende soorten. Slechts 3
hiervan zijn exoten: de giebel, de blauwbandgrondel en de zonnebaars. Ook een goudvis werd
aangetroffen. Als beschermde soorten komen hier de bittervoorn en het bermpje voor.
Opvallend zijn de hoge visdensiteiten, vooral stroomafuaarts de molen van Vlasselaar en
stroomafwaarts de stuw aan het domein Ter Heide (meer van Rotselaar) op de Winge zelf en
ter hoogte van de visteeltvijvers van Gemp op de Kraaiwinkelbeek.
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BBSPRPTN{C VAN
DEI\ffiRBEKKEN

DE VISBESTANDEN OP ENKELE STILSTAANDE WATERS GELEGEN IN

HET

Het Schulensmeer
In het najaar van 1988 werd door de K.U. Leuven in opdracht van de toenmalige A.R.O.L. een
onderzoek uitgevoerd naar de samenstelling en de waarde van de visgemeenschap in het
Schulensmeer (Belpaire et al. 1989). Het Schulensmeer is een wachtbekken langs de Demer te
Linkhout dat bij kritieke waterstanden wordt gevuld en later, bij lagere waterstanden terug
gedeeltelijk wordt leeggelaten in de Demer.
Over een periode van 3 maanden werd gedurende 35 dagen het visbestand effectief
bemonsterd. De merk-terugvangst techniek werd hier gebruikt.
In totaal werden 8615 vissen gevangen behorende tot23 verschillende soorten. Deze soorten
worden hierna opgesomd: alver, Amerikaanse hondsvis, baars, bittervoorn, blankvoorn,
brasem, driedoornige stekelbaars, giebel, grondel, karper, kleine modderkruiper, kolblei,
kroeskarper, bruine Amerikaanse dwergmeerval, paling, pos, rietvoorn, snoek, snoekbaars,
tiendoornige stekelbaars, winde, zeelt en zonnebaars.
De densiteit van het visbestand werd er hoger geschat dan 494kdha.
Opmerkelijk is het voorkomen van een aantal soorten die tijdens huidig onderzoek niet werden
aangetroffen in het Demerbekken, met name de kleine modderkruiper, een zeldzame en
beschermde vissoort, de alver, de kroeskarper en de snoekbaars. Nochtans is uitwisseling van
individuen tussen Demer en wachtbekken, gezien de functie van het wachtbekken, zeeÍ
waarschijnlijk.
De kleine modderkruiper is een zeldzame soort in Vlaanderen, die voorkomt in ondiepe, min of
meer snelstromende beken, maar ook, in traagstromende waters en meren. Bruylants et al.
(1989) troffen hem aan in de bovenlopen van het Netebekken en in het bekken van de Mark
(Maasbekken). De auteurs maken ook melding van een vangst in het Blaasveldbroek nabij
Mechelen. Door ons werd hij in het kader van ander onderzoek aangetroffen in de
zandwinningsputten te Hofstade en in een oude Maasarm te Stokkem.
Daar deze soort zeer hoge eisen stelt aan zijn habitat, is het niet verwonderlijk dat hrj niet werd
aangetroffen tijdens dit onderzoek.
Dat geen alver, snoekbaars noch kroeskarper werden aangetroffen ligt eveneens in de lijn der
verwachtingen. Deze soorten zijn immers typische soorten voor traagstromend tot stilstaand
water (Bruylants et al. 1989) en hebben het moeilijk met de tijdelijke piekdebieten kenmerkend
voor de meeste waterlopen in het Demerbekken.

De zandwinningsput in het Domein Ter Heide (Meer van Rotselaar)

De zandwinningput gelegen in het Domein Ter Heide te Rotselaar staat via een overloop in
verbinding met de Winge aan de westelijke zijde van de plas. Via deze overloop, voorzien van
een terugslagklep, kan vis uit het meer in de Winge terecht komen. Omgekeerde migratie is
weinig waarschijnlijk omwille van de terugslagklep.
Tijdens een visbestandsopname op het meer in maart 1995, werden l5 verschillende vissoorten
aangetroffen. In totaal werd 109.2 kg vis gevangen (6301 individuen).
Opvallend was dat het merendeeel van het visbestand zich ophield in de paaigracht uitgegraven
langs de oostelijke oever van het meer. In verhouding met de densiteiten in deze gracht werd
op het meer zelf zeer weinig vis gevangen.
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Opmerkenswaardig is eveneens het voorkomen van de bittervoorn, een beschermde soort en
van de kroeskarper, een soort die buiten het Schulensmeer in 1985, in de rest van het
Demerbekken niet meer werd aangetroffen.

Meer gedetailleerde gegevens in verband met deze visbestandsopname worden weergegeven in
onderstaande tabel.
Vissoort

Gevangen biomassa

Gemiddelde lengte
in cm (min-max)

Gemiddeld gewicht
in s (min-max)

I118

11429.8

10.2 (05.-230)

148

6t9t.2

Aantal exemplaren
gevangen

Blankvoorn
Rietvoorn
Winde
Grondel

t29

8609.4

ro.2 (4-27.9)
t2.7 (s-30)
18.1 (r.8-26.4)

1

9

1l (11)

4

32.8 (29.7-3s)

15.9 (3.340.8)

23.6

8.s (6.5-16.2)
7.7 (6.2-8.8)

6.2 (243.9)
s.e (2.s-7.7)

14544
1224

26.1(2.s-s4)

139.8 (7.t-1062\

s4.3 (40.s-79)

408 (98.2-975)

Karper

2t

Kroeskarper

6

Bitten'oorn

8

10.5

Brasem

I

1400

Kolblei

1042

Zeelt

184

4385.1
21042.2

Baars

3528

2t729.6

4

Snoek

104

Palins

3

Pos

(14r0)

771.2 (s48-e22)
680.2 (10.7-1300)
206.3 (5.3440',)
r.3 (0.5-2)
1400 (1400)
4.2 (A1-38s)
I14.4 (0.5-1033)

3085
14284.9
1237.9

Giebel

41.8

66.7 (6.9-202.9)
e (e)

33.3 (8.544)
18.4 (6.2-25.9)

4.e (3.7-5.s)
47.7 (47.7',)
7.7 (4.7-29.s)

Enkele oude afgesneden l)emermeanders tussen Aarschot en lYerchter

In augustus 1995 werd door Vanden Auweele et al. (1995) een inventarisatie gemaakt van de
nog bestaande Demercoupures tussen Diest en Werchter. Op die oude meanders die nog
waterhoudend zijn en eigendom gebleven zijn van het Vlaamse Gewest of van de stad
Aarschot, 4 in totaal, werd een visbestandsopname uitgevoerd.
Op alle onderzochte meanders bleek de visdensiteit hoog te liggen. De hoge eutrofiëringsgraad
van deze afgesloten meanders is hier zeker niet weemd aan. De soortendiversiteit daarentegen
is gering. De belangrijkste soorten zijnblankvoorn, giebel en zonnebaars. Enkel in één meander
gelegen te Rotselaar bleek nog een wij evenwichtig visbestand voor te komen. Zeldzame of
beschermde soorten werden niet aangetroffen. Op de twee meanders gelegen te Aarschot werd
snoekbaars aangetroffen. Dit is waarschijnlijk te wijten aan uitzettingen.
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ENTBIB ALGEMENE BESCHoTIwINGENBETREFFENDE DE VISSTAND IN HET DENMRSNKKEN

Algemene vaststellingen
Over alle 221 staalnamepunten samen genomen werd op 165 hiervan (75%) de aanwezigheid
van vis vastgesteld, gaande van een enkele stekelbaars tot soortenrijke en zeldzame
visbestanden. Op 56 (25%) plaatsen kon echter totaal geen visleven worden waargenomen àe
figuur in bijlage 6). Slechte waterkwaliteit, een totaal ontbreken van natuurlijke
structuurkenmerken, migratieknelpunten of een te geringe waterdiepte liggen meestal aan de
basis hiervan.

In totaal werd het voorkomen van28 verschillende vissoorten in het Demerbekken vastgesteld.
Van twee soorten werd dan nog het voorkomen van telkens twee rassen vastgesteld (giebelgoudvis en winde-goudwinde).

Historische gegevens getoetst aan het huidig ondezoek

Het is belangrijk dat men beseft dat bij een onderzoek rond het visbestand in een bepaald
bekken men steeds te maken heeft met een momentopname. Het is immers zo dat wanneer een
bepaalde beek op een zeker ogenblik wordt bemonsterd, men er een visbestand aantreft dat er
de dag erop of de dag voordien heel anders kan uit zien of uit gezien hebben. Aan de
oorsprong hiervan kunnen tal van redenen liggen. De meest ingrijpende zijn ongetwijfeld
lozingen, die een heel visbestand binnen de kortste keren van de kaart kunnen vegen of
herbepotingen die zowel de soortenrijkdom als de densiteit drastisch kunnen beïnvloeden.
Maar ook minder duidelijke veranderingen treden op in dergelijk dynamisch systeem meestal
op middellange termijn die voor het visbestand zowel gunstig als ongunstig kunnen zijn.
Bijvoorbeeld onder invloed van het veranderen van de structuurkenmerken of een verbetering
van de waterkwalitert, eru.
Het is in deze context dan misschien wel interessant om een aantal historische gegevens
omtrent de visstand in het Demerbekken even te vergelijken met de huidige toestand. We
beogen hier vooral een vergelíking te maken tussen het huidige visbestand en gegevens
betreffende het visbestand in het Demerbekken van enkele tientallen tot 100 jaar terug.
Uiteraard Àjn deze gegevens zeer fragmentair. Zij stellen ons echter toch in staat een wij
degelijk beeld te vorïnen, zij het dan vaak niet op het vlak van de densiteiten, dan toch van de
soortendiversiteit binnen het visbestand, dat woeger in het Demerbekken voorkwam. Of deze
gegevens ons een beeld geven van de visstand zoals die er van nature zou moeten uitzien is
moeilijk te achterhalen aangezien toen ook reeds visuitzettingen plaatsvonden, meer bepaald na
vissterftes omwille van lozingen. Het betrof hier dan wel soorten die interessant waren voor de
hengelsport. Andere soorten werden normaliter niet uitgezet zodat over het voorkomen van
deze soorten toch een aantal interessante gegevens kunnen worden verzameld, vooral
betreffende soorten die er vroeger wel en nu niet meer voorkomen.

Dat de problematiek van lozingen en daaropvolgende vissterfte rond de eeuwwisseling zeer
actueel was in het Demerbekken, bewijzen tal van artikels in verband met deze materie. Rond
Aarschot wordt bijvoorbeeld melding gemaakt van belangrijke mortaliteiten, waarbij duizenden
kwabalen stierven, een soort die als zeer gevoelig aan vervuiling bekend stond, maar ook
andere soorten tot paling toe, bekend omzijnresistentie, kreeg rake klappen (An., 1908)
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Dat het Demerbekken vroeger bekend stond als zeer visrijk (Le petit pècheur, 1909) moge
blijken uit een artikel uit het nummer van Péche et Pisciculture van 15 mei 1909 waar de auteur
het over de visstand heeft en beschrijft hoe onder andere de prikken van op de oever in grote
aantallen kunnen worden waargenomen. In het nummer van 1 maart 1913 dringt eén van de
auteurs er bij de autoriteiten op aan vaker controles uit te voeren tegen stroperij in het
Demerbekken. De stroperspractijken bestaan er uit telkens weer overvolle netten met vis boven
te halen, te sorteren en de mooie exemplaren per stuk te verkopen. Indien geen kopers voor de
kleinere vis opdagen worden deze gewoon op de oever achtergelaten (Rutgeerts, 1913 a).

In

1897 werd door Bamps en Geraets een inventarisatie opgemaakt van de voorkomende
vissoorten in Limburg. De gegevens aangaande het Demerbekken werden door ons
uitgeselecteerd en hieronder lveergegeven.

Vissoort

Voorkomen (Bamps en Geraets, 1897)

Baars

Algemeen in het Demerbekken
Algemeen in het Demerbekken
Algemeen in het Demerbekken
Algemeen in het Demerbekken
Algemeen voorkomend
Aangetroffen in alle waterlopen van de Provincie
Algemeen in de Provincie
Zeer algemeen in viivers en rivieren
Algemeen in het Demerbekken
Algemeen in het Demerbekken
Algemeen in het Demerbekken
Algemeen in het Demerbekken
Algemeen in het Demerbekken
In de Herk en andere ziibeken op de linkeroever van de Demer
In de Herk en een aantal andere zijbeken van de Demer
In viivers en beken in de demervallei
Vooral in ziibeken op de rechteroever van de Demer
Enkel in rustige waters
Enkel in rustige waters
Enkel aangetroffen in de Begijnepoel (kleine plas) te Hasselt
In de Demer en een aantal zijbeken, vooral in de Zonderikbeek
Eerder zeldzaam in het Demerbekken, wel in de buurt van Schulen
Uitsluitend in de Herk
Aangetroffen op de Demer te Aarschot
Aangetroffen op de Demer te Schulen

Driedoornige stekelbaars
Tiendoornige stekelbaars
Grondel
Zeelt
Barbeel
Alver
Brasem

Rietvoorn
Blankvoorn
Snoek

Paline
Beekprik
Rivierdonderpad
Kwabaal
Grote modderkruiper
Bermpie
Karper
Kroeskarper
Vetje
Kopvoorn
Semeling
Pos

Zeepik
Rivierprik

Rutgeerts (1913 a en b) maakt melding van vangsten van voorn, zeelt, grondel, paling,
kwabaal, kopvoorn en vooral veel snoek (tot 3.S kglstuk) op de Demer te Aarschot. Op de
Winge komt heel veel grondel voor. Meer stroomafivaarts tussen V/erchter en Betekom wordt
veel gehengeld op brasem en karper.
De Motte bleek in die tijd eveneens visrijk te zijn.
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Rousseau et al. (1915) maken melding van de vangst van een Europese steur op de Demer te
Aarschot. Op dat ogenblik was deze soort in Belgie reeds zeer zeldzaam.
Steven (1920) beschrijft de toestand van een aantal van onze waterlopen voor, tijdens en na de
Eerste V/ereldoorlog. Buiten de opsomming van een aantal soorten die hierboven reeds werden
aangehaald, maakt hij ook melding van beekforel in de bovenloop van de Gete te Jodoigne. Dit
is weliswaar op grondgebied van het Waalse Gewest maar illustreert toch duidelijk het
natuurlijk voorkomen van de beekforel in het Demerbekken rond de eeuwwisseling.

1926 (An.) werd melding gemaakt van vissterfte op verschillende waterlopen in het
Demerbekken. De auteur scrijft dat: "mëme les Silures étaient parmi les victimes". Van het
geslacht Silurus was in Belgie woeger enkel Silurus glanis inheems, de Europese meerval.
Aangezien zowel de bruine Amerikaanse dwergmeerval als de zsxrarte Amerikaanse
dwergmeerval tot een ander geslacht behoren (Ictalurus) en deze soorten in het Frans
respectievelijk barbotte brune en barbotte noir genoemd worden, gaan wij er van uit dat het
hier wel degelijk over de Europese meerval gaat.

In

Door Timmerïnans (1957) werd een visbestandsopname uitgevoerd van een aantal meanders
bij het rechttrekken van de Herk te Herk-de-Stad. De waterloop had hier een breedte van
ongeveer 7 m en de visdensiteiten lagen hoger dan 300 kglha. Vermits deze afgesneden
meanders werden leeggepompt was hier echter eerder sprake van een visredding, wat er in de
pract{k op neer komt dat het visbestand niet erg nauwkeurig kon worden onderzocht.
Volgende soorten werden door de auteur toch vastgesteld met een schatting van de abundantie
waarin zij voorkwamen.

Vissoort
Driedoornige stekelbaars
Semeling
Rivierdonderpad
Grondel
Bermpje
Blankvoorn
Baars
Kopvoorn
Kwabaal
Pos
Tiendoornige stekelbaars
Snoek
Bruine Am. dwergmeerval
Zeelt
Karper

Frequentie van voor{<omen
Zeer algemeen
Zeer algemeen tot algemeen
Algemeen
Algemeen
Algemeen
Algemeen
Redelijk algemeen
Redeliik zeldzaam
Redelijk zeldzaam
Redeliik zeldzaam
Redelijk zeldzaam
Zeldzaam
Zeldzaam
Zeldzaam
Zeldzaam

Afgaand op de eigen waarnemingen tijdens het onderzoek en de literatuurgegevens betreffende
de frequentie van voorkomen van bepaalde vissoorten in het Demerbekken, zijn wij in staat
voor een aantal soorten een ruwe vergelijking te maken tussen de abundantie woeger en nu.
Natuurlijk lijken een aantal gegevens soms tegenstrijdig omwille van factoren die tijd- en
plaatsgebonden zijn, maar algemene tendensen kunnen toch worden weergegeven. Voor de
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beoordeling van de abundantie werd omwille van practische redenen dezelfcle terminologie als
bij Timmerïnans (1957) aangehouden, namelijk de categorien zeer algemeen, algemeen,
redelijk algemeen, redelijk zeldzaam, zeldzaam en niet meer voorkomend.
De categoriën van de abundantie van de vissoorten werden in het huidige onderzoek op
volgende wijze ingedeeld:
- zeeÍ algemeen: de vissoort komt op meer dan 60 staalnameplaatsen voor
- algemeen: de vissoort komt op meer dan 40 en tot maximaal 60 van de onderzochte
staalnamepunten voor
- redelijk algemeen: de vissoort komt op meer dan 20 en tot maximaal 40 van de onderzochte
staalnamepunten voor
- redelijk zeldzaam'. de vissoort komt op meer dan l0 en tot maximaal 20 van de onderzochte
staalnamepunten voor
zeldzaam: de vissoort komt op minstens 1 en tot maximaal l0 van de onderzochte
staalnamepunten voor
- komt niet meer voor. de vissoort werd op geen enkel van de staalnamepunten waargenomen

-

Vissoort

Vroeger

Baars

Zeer algemeen
Zeer algemeen
Algemeen
Algemeen
Algemeen
Algemeen
Algemeen
Zeer d.gemeen
Zeer algemeen
Zeer algemeen
Zeer algemeen
Zeer algemeen
Algemeen
Algemeen
Algemeen
Redeliik alsemeen
Algemeen
Algemeen
Algemeen
Zeldzaarn
Redeliik alsemeen
Redeliik alsemeen
Zeldzaam
Zeldzaarn
Zeldzaam
Zeldzaam

Driedoornige stekelbaars
Tiendoornige stekelbaars
Grondel
Zeelt
Barbeel
Alver
Brasem

Rietvoorn
Blankvoorn
Snoek
Paling
Beekprik
Rivierdonderpad
Kwabaal
Grote modderkruiper
Bermpie
Karper
Kroeskarper
Vetie
Kopvoorn
Serpeling
Pos
Beekforel

Zeepik
Riviemrik
Europese meerval
Europese steur

?

Zeldzaam

Nu
Zeer algemeen
Zeer algemeen
Zeer algemeen
Algemeen
Redeliik algemeen
Komt niet meer voor
Komt niet meer voor
Redeliik zeldzaam
Algemeen
Zeer algemeen
Redeliik zeldzaam
Redeliik zeldzaam
Zeldzaam
Komt niet meer voor
Komt niet meer voor
Zeldzaam
Algemeen
Redeliik algemeen
Komt niet meer voor
Redeliik algemeen
Komt niet meer voor
Komt niet meer voor
Zeldzaam
Zeldzaam
Komt niet meer voor
Komt niet meer voor
Komt niet meer voor
Komt niet meer voor

59

Zoals uit bovenstaande tabel kan worden opgemaakt, zin van de 28 vissoorten waarvan
historische gegevens van hun voorkomen in het Demerbekken beschikbaar ziin op dit ogenblik
1 I soorten zo goed als verdwenen of totaal uitgestorven. Zij werden gedurende dit toch wel
uitgebreid onderzoek alleszins niet meer aangetroffen. Sommige daarvan waren tot enkele
decennia terug algemeen voorkomend. De beeldorel wordt er enkel nog aangetroffen op die
plaatsen waar hij geregeld wordt uitgezet in het kader van de herbepotingsplannen.
Opgemerkt dient echter wel dat op de grote stilstaande waters zoals het Schulensmeer en het
Domein ter Heide te Rotselaar een aantal bijkomende soorten werden aangetroffen tijdens
woeger onderzoek. Of het hier werkelijk restpopulaties betreft, dan wel legale of illegale
visuitzettingen aan de basis hiervan liggen kan niet worden achterhaald. In het Domein ter
Heide treffen wij zo bijvoorbeeld nog de kroeskarper aan. In het Schulensmeer werd de
aanwezigheid van kroeskarper, snoekbaars en alver vastgesteld. In het hengeltijdschrift van de
Verenigde Vissers Schulensmeer dd. oktober l99 §ijns, 1994) wordt eveneens melding
gemaakt van vangsten van Europese meerval in het Schulensmeer. Met deze vangsten werd
geen rekening gehouden bij het weergeven van de voorkomende vissoorten in het
Demerbekken in bovenstaande tabel.

Exoten in het Demerbekken
Anders dan met een aantal van de autochtone soorten, is het gesteld met de exoten in het
Demerbekken. Afgaand op een aantal historische gegevens kunnen we hier vaststellen dat heel
wat soorten die woeger niet in het Demerbekken voorkwamen, er nu wel worden
aangetroffen.

Rutgeerts (1913, b) maakt bijvoorbeeld melding van het feit dat hengelaars als maar vaker
zonnebaars met de lijn vangen, volgens de auteur een 'aquariumvis' en hij vraagl. zich dus af
waar deze zonnebaarzen dan wel vandaan komen.
Duidelijk is, dat het altijd menselijke activiteiten zijn geweest die aan de basis lagen van
introducties met uitheemse vissoorten, zij het dan in het kader van herbepotingen voor de
sportvisserij, omwille van ontsnappingen van aquariumvissen of door toevallige introducties
bijvoorbeeld als 'verstekelingen' bij de internationale vishandel voor consumptie.
Een aantal van deze soorten vinden echter niet het vereiste biotoop en zijn als dusdanig niet in
staat zich op een natuurlijke wijze voort te planten. Dergelijke soorten sterven na het
beëindigen van de introducties op korte of middellange termijn terug uit. Voorbeelden hiervan
zijn de regenboogforel en de Chinese zilverkarper.
Andere soorten stellen eveneens bijzondere eisen aan het milieu, vinden die ook, maar
beperken zich tot die sites waar die bijzondere milieuomstandigheden voorkomen. Wij denken
hier dan bijvoorbeeld aan de Amerikaanse hondsvis, die hoge eisen stelt aan de waterkwaliteit
en best gedijt in vrij zuur water. Dergelijke soort zal zich nooit massaal verspreiden over hele
bekkens, maar kunnen plaatselijk wel in hoge aantallen voorkomen.
Ernstige problemen kunnen worden verwacht bij soorten die zich vrij goed aan tal van
biotopen kunnen aanpassen of met andere woorden weinig eisen stellen aan het milieu.
Dergelijke soorten verspreiden zichvaak over een groot areaal en komen na verloop van tijd
vaak in hoge densiteiten voor. Gevolg is dat het evenwicht binnen het oorspronkelijk
visbestand wordt verstoord en een aantal inheemse soorten op termijn zelfs kunnen verdwijnen
omwille van factoren zoals voedselconcurrentie, predatie van kuit of larven en dergelijke. In
het Demerbekken is dit bijvoorbeeld het geval voor soorten als de giebel, de zonnebaars en de
steeds verder oprukkende blauwbandgrondel.
In onderstaande tabel worden een aantal aangetroffen exoten in het Demerbekken opgesomd
met hun frequentie van voorkomen.
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Vissoort

Nu

Giebel
Goudvis
Chinese zilverkarper
Blauwbandgrondel
Pimephales promelas
Zonnebaars
Bruine Amerikaanse dwergmeerval
Amerikaanse hondsvis
Regenboogforel

Zeer algemeen
Zeldzaam
Zeldzaam
Algemeen
Zeldzaam
Algemeen
Redelijk zeldzaam
Redelijk algemeen
Zeldzaam

Opvallend is toch wel het grote aantal plaatsen waar de blauwbandgrondel werd aangetroffen.
Gezien zrjn wij recente introductie (geschat wordt ongeveer een l0-tal jaar) weet deze soort
zich toch wel op een heel aantal plaatsen en in een heel aantal biotopen aan te passen.
Belangrijk in deze context zijn ongetwijfeld ook de aantallen waarin hij voorkomt. Over het
hele Demerbekken genomen is hij op de driedoornige stekelbaars en de grondel na de
belangrijkste soort wat het aantal aangetroffen individuen betreft.

Figuur 22'. Staalnamepunten waar de blauwbandgrondel werd aangetroffen gedurende het
onderzoek

6l

Beschermde en andere zeldzame vissoorten in het Demerbekken

Tijdens het onderzoek werd eveneens de aanwezigheid van een aantal in België beschermde
soorten vastgesteld: de beekprik, het bermpje, de bittervoorn en de grote modderkruiper.
Ook het vetje, dat volgens de conventie van Bern eveneens beschermd wordt, werd
aangetroffen.

De beekprik is binnen het Demerbekken en in feite ook in het hele Vlaamse Gewest één van de
zeldzaamste vissoorten. Daar waar zij woeger algemeen voorkwamen in het Demerbekken
(Bamps en Geraets, 1897) werd de aanwezigheid van deze soort op slechts 7 van de 221
staalnamepunten vastgesteld. Dit heeft te maken met de hoge eisen op het gebied van
waterkwaliteit en structuurkenmerken die deze soort aan àjn habitat stelt. Op de zeldzame
plaatsen waar de beekprik nog voorkomt, komt hij dan meestal wel in relatief hoge aantallen
voor.
In het subbekken van de Zwarte beek werd deze soort aangetroffen in de bovenloop van de
Zwarte beek zelf, ter hoogte van het militair domein van Leopoldsburg en in het
natuurreseryaat. Talrijke exemplaren werden gevangen op staalnamepunten 145, 146, 147 en
148.

In het subbekken van de Munsterbeek werd de beekprik gevangen op de Munsteóeek zelf
(staalnamepunt 24,8 exemplaren op 100m) te Bilzen en in de Bezoensbeek te Zutendaal, waar
nog een belangrijke populatie voorkomt (107 exemplaren op 50m).
Op de Laambeek te Houthalen werden eveneens enkele individuen gevangen (staalnamepunt
50, 4 exemplaren op 100m).
In bijlage 5 worden de plaatsen waar de beekprik werd aangetroffen op kaart weergegeven.

Het bermpje, eveneens een beschermde soort behorende tot de familie van de modderkruipers,
komt nog vrij frequent voor in het Demerbekken. Op 44 staalnantepunten werd deze soort
aangetroffen. Ruwweg mag men stellen dat op enkele plaatsen na, het bermpje vooral werd
aangetroffen op de Grote en de Kleine Gete, de Velpe, de Winge, deZwarte beek en de Motte.
Volgens Bruylants et al (1989) komt deze soort nog vrij algemeen voor in het Maas-, Nete- en
Demerbekken. In de overige bekkens is hij redelijk zeldzaam.
In bijlage 5 worden de plaatsen waar het bermpje werd aangetroffen op kaart weergegeven.
aanweÀg!rcid van bittervoorn werd tijdens dit onderzoek op 17 plaatsen in het
Demerbekken vastgesteld. Vooral op het stroomafivaarts gedeelte van de Demer zelf, de Velpe
en in het bekken van de Winge werd deze beschermde soort nog aangetroffen. Daarnaast werd
zijn aanvtezigheid ook vastgesteld op de Bolderbergbeek (staalnamepunt 48).
Tijdens een onderzoek van Bruylants et al (1989) over heel het Vlaamse Gewest werd deze
soort slechts enkele keren aangetroffen. De bittervoorn mag dus als zeldzaam worden
bestempeld. Historische gegevens uit het Demerbekken zijn ruet voorhanden. Dit heeft
waarschijnlijk te maken met het feit dat op een dergelijke kleine vissoort vroeger niet gericht
werd gevist.
In bijlage 5 worden de plaatsen waar de bittervoorn werd aangetroffen op kaart weergegeven.

De

Ook de grote modderkruiper werd enkele malen gevangen tijdens de bemonsteringen. Deze
soort is vrij moeilijk te vangen omwille van het feit dat de grote modderkruiper een belangrijk
deel van zijn bestaan doorbrengt in de slijkerige bodems van zijn habitat. Dit neemt niet weg
dat algemeen wordt aangenomen dat deze soort zeldzaam is over het hele Maamse Gewest,
aangezien zijn natuurlijk biotoop bestaat uit vegetatierijk, ondiep, stilstaand of traagstromend
water met slijkerige bodem. Daar waar hij door Bruylants et al (1989) nog werd aangetroffen
op de Laak te Aarschot, was dat in dit onderzoek niet meer het geval. Hij werd echter wel
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(1 exemplaar op 100m), het Snijken te Schulen (1
exemplaar op 100m), de Houwersbeek te Linkhout (4 exemplaren op 50m) en op de
Zonderikbeek te Stokrooie (l exemplaar op 100m)
In bijlage 5 worden de plaatsen waar de grote modderkruiper werd aangetroffen op kaart
aangetrof;len op de Herk te Herk-de-Stad

weergegeven.

Naast de beschermde vissoorten, zljn er nog een aantal soorten die blijkens dit onderzoek als
zeldzaamin het Demerbekken mogen worden bestempeld.
Opvallend is daar vooral het voorkomen van paling en snoek. Beide soorten kwamen volgens
de historische gegevens vroeger zeeÍ algemeen en in grote aantallen voor in het hele
Demerbekken.
Een factor die er voor gezorgd heeft dat deze soorten zeldzaam zijn geworden, is eerst en
vooral het verdwijnen van het natuurlijke biotoop van deze soorten.
Voor de achteruitgang van het palingbestand is vooral de belemmering van de migratie
oorzakelijke factor. Dat bijvoorbeeld wel nog paling werd gevangen op de Velpe is te wijten
aan:uitzettingen met glasaal die daar enkele jaren geleden hebben plaatsgevonden.
Voor snoek is naast het schaarser worden van prooivis, het verdwijnen van zijn paaigebieden
(afwateringsgrachten en natuurlijke overstromingsgebieden in valleien) voornaamste oorzaak
van de terugval van het bestand.
Deze factoren in combinatie met het intensief bevissen specifiek op deze soorten hebben
gemaakt dat snoek en paling van frequent voorkomende tot de meest zeldzame soorten in het
Demerbekken zijn gaan behoren. In bijlage 5 worden de plaatsen waar snoek en paling werden
aangetroffen op kaart weergegeven.

Dat pos, brasem en kolblei vrij zelden worden aangetroffen was enigszins te verwachten. Het
betreft hier soorten die specifiek voorkomen in traagstromend tot stilstaand water. Deze
biotopen komen in het Demerbekken, dat getypeerd wordt door hoge piekdebieten, weinig
voor waardoor deze soorten dientengevolge op weinig plaatsen worden gevangen.
Dat beekforel slechts sporadisch voorkomt was eveneens te verwachten. Deze soort stelt zeer
hoge eisen aan het milieu, zowel wat waterkwaliteit als struktuur van de waterloop betreft.
Van nature komt de beekforel voor in snelstromende bovenlopen en is zijn voorkomen elders
zeer beperkt. Geregelde uitzettingen in de bovenlopen van het Getebekken, zowel op Waals als
op Vlaams grondgebied, waar de beekforel vroeger van nature vookwam, dragen er toe bij dat
deze soort hier niet volledig verdwijnt.
Een soort waarvan in de historische gegevens geen melding wordt gemaakÍ met betrekking tot
het Demerbekken is de winde. Toch werd deze soort tijdens dit onderzoek op 14 plaatsen
aangetroffen.

Een aantal uitheemse soorten die zich alnaargelang de soort om één of andere reden niet
kunnen voortplanten, systematisch uitgeselecteerd worden of slechts recentelijk zijn
geihtroduceerd in het Demerbekken komen ook slechts op enkele plaatsen voor, meestal in
zeer kleine aantallen. Voorbeelden hiervan zijn de Chinese zilverkarper, de regenboogforel, de
goudvis en Pimephales promelas.
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Oozaken Yan de

teloorgang

van het visbestand in het

Demerbekken

en

herstelmogelijkheden
Verschillende factoren liggen aan de basis van de teloorgang van het natuurlijke karakter van
het visbestand in het Demerbekken en belemmeren nog steeds het herstel van een biologisch
evenwicht.

Vooreerst is er de waterkwaliteit. Reeds kort na de eeuwwisseling maken een aantal van
bovengenoemde auteurs (Rutgeerts 1913 a en b, Steven 1920) melding van de achteruitgang
van de waterkwaliteit omwille van vooral industriële lozingen en de invloed daarvan op de
visstand. De gevolgen bleven niet uit en in feite mag het een wonder heten dat, gezien de
extreem slechte waterkwaliteit die sommige waterlopen kennen of hebben gekend, er hoe dan
ook nog visleven dit doorstaan heeft. De voorbije jaren werden, vooral om redenen van
volksgezondheid, in het kader van zowel internationale (EEG-richtlijnen) als gewestelijke
(Besluit van de Maamse Executieve van 27 oktober 1987) overeenkomsten, initiatieven
ondernomen om te trachten het tij te keren en de waterkwaliteit terug te verbeteren. Een aantal
kwaliteitsdoelstellingen voor oppervlaktewateren werden gedefiniëerd en verbonden aan
waterlopen. Binnen het Demerbekken kregen de meeste waterlopen de doelstelling
basiswaterkwaliteit en een aantal viswaterkwaliteit. Deze normdoelstellingen worden echter tot
op heden voor verschillende parameters en op verscheidene plaatsen nog regelmatig
overschreden en wel in die mate dat dit gevolgen heeft voor het overblijvende visbestand.
Belangrijk in deze context is dat bij de huidige saneringen van de waterkwaliteit, en deels
terecht, vooral rekening gehouden wordt met het rendement van deze ingrepen. Men gaat met
andere woorden na of de investeringen economisch verantwoord zijn. Dit heeft voor gevolg
dat sterk vervuilde waters, omwille van de hoge bevolkingsdichtheid prioritair gezuiverd
worden. Dit houdt echter ook in dat nog betrekkelijk waardevolle waterlopen, en dit omwille
van de beperkte lozingen door een lagere bevolkingsdichtheid, die echter steeds verder
aangroeit, nauwelijks of niet worden aangepakÍ en in sommige gevallen zelfs nog
verslechteren.

Toch worden gedurende de laatste

2

jaren de inspanningen geleverd door

de

waterkwaliteitsbeheerders op een aantal waterlopen langzaam maar zeker zichtbaar. Hopelijk
zet deze trend zich verder door en wordt dit binnenkort ook weerspiegeld in het visbestand.

Een tweede factor die een belangrijke invloed heeft gehad op de achteruitgang van het
visbestand is de normalisatie van de waterlopen in het algemeen, wa.zÍaan ook het
Demerbekken helaas niet is ontsnapt.
Oevers staan sterk onder de invloed van erosie door water. Dit is vaak het gevolg van golven
of afwisselende hoge en lage waterstanden met variërende stroomsnelheden. Dit leidt tot het
ontstaan van een grote variatie aan biotopen in en langs natuurlijke waterlopen. De voorbije
decennia heeft men zowel aan natuurlijke rivieren als aan kanalen, allerlei technische
maatregelen (rechttrekkingen, schanskorven, ruimingen, betonnen oeververdedigingen,...)
uitgevoerd om deze erosie zoveel mogelijk tegen te gaan en een zo snel mogelijke waterafizoer
te garanderen. Als gevolg hiervan heeft men in vele gevallen een strilÍe afbakening gecreëerd
tussen het watermilieu en het landmilieu, waarbrj geen plaats meer is voor de ecologische
gradient die kenmerkend is voor natuurlijke oeverbiotopen. Dit heeft voor gevolg dat op tal
van vlakken belangrijke ecologische veranderingen zijn opgetreden, vaak ten nadele van de
meeste levende organismen en in het bijzonder van het visbestand. Zo zijn de schuilplaatsen en
rustplaatsen (bijvoorbeeld diepere kuilen ter hoogte van meanders, holle oevers, aquatische
vegetatie of verbredingen met lagere stroomsnelheden door afkalving) die vissen konden
gebruiken tijdens hoge waterstanden en debieten in bepaalde perioden bijna volledig
verdwenen. De typische fauna en flora, eigen aan oeverbiotopen, is overal sterk achteruitgaan
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en

zeldzaam geworden. Natuurlijke overstromingsgebieden, vaak gebruikt als paaigebieden

door tal van soorten, kregen andere bestemmingen waardoor de waterloop in een keurslijf
moest worden gewrongen wat voor nog hogere piekdebieten zorgde, weerom ten koste van
het visbestand. Voor een aantal vissoorten vormt dit milieu nochtans een conditio sine qua non
voor een geslaagde opgroei en voortplanting.
Hergebruik van deze overstromingsgebieden waar mogelijk, hermeandering, aanleg van
milieuvriendelijke oevers, paaiplaatsen en dergelijke, kortom een revolutie naar een
evenwichtig én dynamisch aquatisch systeem is onontbeerlijk voor het herstel van een
natuurlijke visstand.

Een derde belangrijke factor die het visbestand nadelig beïnvloedt,

is het gebrek aan

migratiemogelijkheden. Ten behoeve van de meest uiteenlopende belangen zijn in de loop der
tijden in waterlopen een heel aantal migratiebarrières voor de vissen opgeworpen. Dit kan gaan
van roosters over drempels tot stuwen van allerlei formaten en modellen. Meestal werd hierbij
geen rekening gehouden met de impact op het aanwezige visbestand. Hierdoor ontstonden na
verloop van tijd min of meer afgezonderde populaties. Zolang echter de waterkwaliteit voldeed
en de piekdebieten niet te hoog werden, Ieverde dit niet al te veel problemen op. Bij het
verslechteren van de waterkwaliteit en het meespoelen van vissen bij piekdebieten om
voornoemde redenen kwam hierin echter verandering. De meeste laaglandvissen kunnen
hieraan, bij gebrek aan de nodige schuil- en rustplaatsen, slechts tijdelijk het hoofcl bieden en
migreren passief mee stroomafwaarts. Door deze migratiebarrières zijn zij echter niet meer in
staat de stroomopwaartse gedeelten van de waterlopen terug te bereiken. Voor menige
vissoort is het juist de bovenloop van de waterloop die het geschikte paaibiotoop vormt, met
alle gevolgen van dien.
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Interessante waterlopen afgaand op het visbestand, prioriteiten voor herstel
Naast de prioriteiten gesteld in de typologie studie van het Demerbekken (Schneiders et al
1991) kan een diepgaander onderzoek met betrekking tot het visbestand een aantal nieuwe
gegevens aanbrengen en een verfijning van de reeds bestaande voorstellen mogelijk maken.
Afgaand op de resultaten van dit onderzoek lijkt het in de huidige situatie aangewezen om voor
een beperkt aantal waterlopen waar waardevolle visbestanden voorkomen, prioritair
saneringsvoorstellen te doen en deze maatregelen bij hoogdringendheid uit te voeren. Dit
omwille van verschillende redenen. Eerst en vooral om de overblijvende waardevolle
visbestanden op zich van een verdere achteruitgang te vrijwaren. Ten tweede moet op korte
termijn, niet alleen in het belang van het visbestand, maar eveneens om betrokken instanties te
overtuigen van het nut van deze maatregelen, resultaat geboekt worden.
Nadien kunnen aan de hand van opgedane ervaringen in de mate van het mogelijke de overige
waterlopen worden aangepakÍ en kunnen de overgebleven en van verdwijning gewijwaarde
populaties gebruikt worden in het kader van henhtroducties, al dan niet op natuurlijke wijze, in
later gesaneerde waterlopen.
De visserijbiologische gegevens die een rol spelen bij het selecteren van een aantal prioritair te
saneren waterlopen kunnen van uiteenlopende aard zijn. visbestanden met hoge natuurlijke
densiteiten, hoge soortendiversiteit, de aanwezigheid van beschermde soorten, de
aanwezigheid van andere zeldzame soorten, enz.
Het voorkomen van interessante visbestanden gaat in de practijk ook vaak samen met
betrekkelijk tot zeer goede eigenschappen betreffende structuurkwaliteit, waterkwaliteit,
vegetatie en dergelijke. Het prioritair stellen van deze waterlopen houdt dan meestal ook in dat
de kosten voor biotoopsanering lager liggen dan bij waterlopen die er over de hele lijn slechter
aan toe zijn. Het rendement op korte tot middellange termijn is dan ook ecologisch zowel als
economisch hoger.

Waterlopen of subbekkens waar op grond van de aangetroffen visbestanden in het
Demerbekken prioritair een degelijk herstelbeleid in de practijk dient gebracht te worden
worden hierna opgesomd.
Uiteraard vormt het ecologisch herstel van de Demer zelf een absolute voorwaarde vooraleer
over andere subbekkens kan worden gepraat. Deze rivier vormt de hoofrlader van het hele
bekken en dus ook de belangrijkste verbindingsweg tussen de verschillende zijbeken onderling
wat met zich meebrengt dat tekortkomingen wat sanering van de Demer zelf betreft een

hypotheek leggen

op het herstel van het hele bekken. Daarbij komt nog dat de

visbestandsopnames op de Demer aan het licht brachten dat de soortenrijkdom hier zeer groot
was en er ook een aantal beschermde zowel als zeldzame soorten voorkwamen.
Andere waterlopen waar belangrijke visbestanden of potenties werden vastgesteld zijn het
subbekken van de Motte, de Velpe, het subbekken van de Winge, de Zwarte beek, het
subbekken van de Munsterbeek en de Laambeek.

Op achzelf in de huidige toestand minder waardevol maar met de nodige potenties naar de
toekomst toe zijn het bekken van de Grote Gete en de Kleine Gete omwille van het
snelstromend karakter en de daarmee gepaard gaande typische vissoorten en het bekken van de

Herk, een waterloop die vroeger wijd vermaard was om zijn dens visbestand en rijke
soortendiversiteit.
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BIJLAGE L: Liist met de nummering van de staalnamepunten per waterloop

De Demer

r-22

Bekken van de Munsterbeek
Munsterbeek
Wilderbeek
Krombeek
Zutendaalbeek
Bezoensbeek

23-34

Bekken van de Stiemerbeek
Stiemerbeek
Kaatsbeek

35-37

Bekken van de Slangbeek
Slangbeek

38-39

23-28
29
30
3

l-33

34

35

36-37

38
39

nr.615
Bekken van de Zonderikbeek
Zonderikbeek
Roosterbeek

40-45

Bekken van de Steenlaak
Steenlaak
Bolderbergbeek

46-48

Bekken van de Mangelbeek
Laambeek
Oude Laambeek
Echelbeek
Huttebeek
Rodebeek
Zijbeek Laambeek
Mangelbeek
Oude meander Mangelbeek
Broekbeek

49-76

Bekken van Herk en Mombeek
Herkebeek
Oude Herk
Mombeek
Herk

77-94

Bekken van het Snijken
Snijken
Omleidingsgracht

95-97

40

4t-45

46
47-48

49-58
59

60-63
64
65

66

67-74
75

76

77
78

79-84
85-94

95

96-97
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l2t7-22r

Bekken van de Gete
Grote Gete
Kleine Gete
Melsterbeek
Zevenbronnenbeek
Dormaalse beek
Cicindriabeek
Molenbeek
Gete

98-127

De Velpe

128-136

98-104
105-l l0

lll-ll9

120-t2l
122-12s
217-218
219-221
126-127

Bekken van de Zwarte beek
Zwart water
Houwersbeek
Abtsgracht

1

37

1

57

137-t40
t4t-142
t43

Vloot
Zwarte beek

144

145-ts7

t58-162

De Begijnebeek

Hulpe

163-17l
Bekken van de
163-168
Hulpe-Zwart water-Grote beek-Winterbeek
169-170
Kleine beek
t7t
Middelbeek
Laarbeek

172-173

Weerderlaak

174-t75

Grote laak

176

Kleine laak

177-178

Bekken van de Motte

I 79- I 95

Motte
Afirateringsgrachten Walenbo
Tieltse Motte

179-190

tgt-194

s

195

De Laak

196-201

Bekken van de Winge
Wingebeek
Kraaiwinkelbeek
Kleine losting
Molenbeek-Winge
Grote Losting

202-216
202-204
205
206

207-2r5
216
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BULAGE 2' Lijst van de aangetroffen vissoorten met de wetenschappehjke naam

Vissoort
Karpers
Blankvoorn
Rietvoorn
Grondel
Karper
Giebel
Goudvis
Vetje
Brasem
Zeelt

Bittervoorn
Chinese zilverkarper
Winde
Goudwinde
Kolblei
Blauwbandgrondel

Modderkruipers
Bermpje
Grote modderkruiper
Stekelbaaruen
Driedoornige stekelbaars
Tiendoornige stekelbaars
Baarzen
Baars
Pos
Zonneba,arzen
Zonnebaars

Alen
Paling

Dwergmeer.allen
Bruine amerikaanse dwergmeerval
Hondsvissen
Amerikaanse hondsvis
Snoeken
Snoek

Forellen
Regenboogforel
Beekforel
Prikken
Beekprik

Wetenschappeliike naam
Cyprinidae
Rutilus rutilus
ophthal mu s
Gobio gobio
Cyprinus carpio
Carassius auratus gibe li o
C ar as siu s aur atu s aur atu s
Leucaspius delineatus
Abramis brama
Tinca tinca
Rhodeus sericeus amdrus
Hypopthalmichthys moli trix
Leuciscus idus
Leuciscus idus orfus
Sc ar di niu s e rythr

Blicca bjoerhta
Pseudorasbora parva
Pimephales promelas
Cobitidae
Noe machei lus barbatulus
Àtíisgurnus fossilis
Stekelbaarzen
Gasterosteus aculeatus

Pungitius pungitius
Percidae

Percafluviatilis
Gymmnocephalus cernua

Centrarchidae
Lepomis gibbosus

Anguillidae
Anguilla anguilla
Ictaluridae
Ictalurus nebulosus
Umbridae
Umbra pygmaea
Esocidae
Esox lucius
Salmonidae
Oncorhynchus mykiss
Salmo truttafario
Petromyzonidae
Lampetra planeri

7t

Bii

3: Tabel met voor de verschillende vissoorten
- het aantal staalnamepunten waar de soort werd aangetrof[en
- het totaal aantal gevangen individuen tijdens het onderzoek
- de totale biomassa gevangen tijdens het onderzoek

Vissoort
Karpers
Blankvoorn
Rietvoorn
Grondel
Karper
Giebel
Goudvis
Vetje

Aantal

Totaal aantal individuen

Totale biomassa

staalnamepunten

gevangen

sevanqen (in g)

70
47
59
36

1857
595

46018.4

75

I

3270

r29
2020
I

7895.9
33970.9
25773.5
111965.5

5l
609.1
11286.4
8461.5
199.2
1906

28

249

Brasem

l3

127

Zeelt
Bittervoorn
Chinese zilverkarper
Winde
Goudwinde
Kolblei
Blauwbandgrondel

35

165

t7

69

1

1

t4

r24

4

7

5345.8
1078.2

6

66

t6tt.4

50

2457

5346.5

Pimephales promelas

2

)

t2.4

44
4

1462

8906.2

7

306.9

116

8078

t2442.3

82

1282

1640.3

63

I148

J

7

26587.1
121.2

47

2256

12831.8

10

24

6126.7

t9

100

3188.6

21

356

11

26

5754.2

4

9

5

JJ

3134 |
327.2

7

22s

890.2

Modderkruipers
Bermpje
Grote modderkruiper
Stekelbaaruen
Driedoornige stekelbaars
Tiendoornige stekelbaars
Baaruen
Baars
Pos
Zonnebaarzen
Zonnebaars

Alen
Paling
Dwergmeervallen
Bruine amerikaanse dwergmeerval
Hondsvissen
Amerikaanse hondsvis
Snoeken
Snoek
Forellen
Regenboogforel
Beekforel

Prikken
Beekprik

1

583
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BULAGE 4: Tabel met de gemiddelde visdensiteiten per 100m

en het aantal aanqetroffen

vissoorten per waterloop

\ilaterloop

Aantal aangetroffen
soorten

Gemiddelde gevangen
visbiomassa per 100m (s)

De Demer

23

Bekken van de Munsterbeek

15

4354.7
1474.7

l5

t7t0.9

3

343.3

I

215
2090

Munsterbeek
\Vilderbeek
Krombeek
Zutendaalbeek
Bezoensbeek
Bekken van de Stiemerbeek
Stiemerbeek
Kaatsbeek
Bekken van de Slansbeek
Slangbeek
nr. 615
Bekken van de Zonderikbeek

Zonderikbeek
Roosterbeek

Bekken van de Steenlaak
Steenlaak

Boldeftergbeek
Bekken van de Mangelbeek

9
5

1018

7
7

721.8
36.9
1064.2

13

3828.4

ll

3589.7
4067.2

5

7
15
9

l4
t2

3775
11530.6
2364.9
433.7

5

r52.5

1l

574.3
527.4
1194.66

Laambeek

t6
l6

Oude Laambeek

4

Echelbeck
Huttebeek
Rodebeek
Ziibeek Laambeek

4
6
0

219.6

I4

2669.3

Mangelbeek

J

56.2

Oude meander Mangelbeek

.,

Broekbeek

0

260.4
0
1653
475.7

Bekken van Herk en Mombeek

t6
5

381.

I

24.r
0

Herkebeek
Oude Herk

0

0

Mombeek

11

2269

15

OmleidingssÍacht
Bekken van de Gete

13

1625.4
180.9
244.4
151.2
427.1

Herk
Bekken van het Sniiken
Sniiken

7
7
.,

Grote Gete

6

438.8

Kleine Gete

9

Melsterbeek

t2
I

449.9
509.3
86.5
283.4
0
2.5
0
8441.9

Zevenbronnenbeek
Dormaalse beek

Cicindriabeek
Molenbeek
Gete
De Velne

4
0

I
0
15

73

Bekken van de Zwarte beek
Zwartwater

23
10

1815.4
401.4
744.4

Abtssracht

6
0

Moot

5

780 7

2t

2730.3
976.4
13.4
0

Houwersbeek

Zwartebeek
De Begiinebeek
Bekken van de Hulpe
Hulpe-Zwart water-Grote beek-Winterbeek
Kleine beek
Middelbeek

8

4
0
1
J

0

37.t
26.6

Laarbeek

0

0

Weerderlaak
Grote laak
Kleine laak

7

r72.6

Bekken van de Motte
Motte
Afu,ateringsgrachten Walenbos
Tieltse Motte

0
6
9

0

9

63.3
386.4
445.9

,t

99.5

J

8.1

De Laak

11

118.9

Bekken van de Winge

20
0

5308.2

6
4

441t9.6

Wineebe€k
Kraaiwinkelbeek
Kleine losting
Molenbeek-Winge
Grote Losting

l8
)

0
623.8
4193.4
37.6
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BIJLAGE 5: Fieuren met de staalnamepunten waar beschermde vissoorten in het
Demerbekken werden aangetroffen tijdens dit onderzoek

Figuur: Staalnamepunten waar de beekprik werd aangetroffen in een onderzoek naar
visstand in het Demerbekken

de
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Figuur: Staalnamepunten waar het bermpje werd aangetroffen in een onderzoek naar de
visstand in het Demerbekken
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Figuur: Staalnamepunten waar de bittervoorn werd aangetroffen
visstand in het Demerbekken

in een onderzoek naar

de

77

Figuur: Staalnamepunten waar de grote modderkruiper werd aangetroffen in een onderzoek
naar de visstand in het Demerbekken
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Figuur. Staalnamepunten waar het vetje werd aangetroffen in een onderzoek naar de visstand
in het Demerbekken
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BULAGE 6: Figuur met de staalnamepunten waar tijdens dit onderzoek wel en niet vis werd
gevangen in het Demerbekken

80
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Sedert enkele jaren worden systematisch visbestandsopnames uitgevoerd op de openbare
waters in het Vlaamse Gewest. Dit gebeurt met het oog op het actualiseren van de kennis
terzake. Dankzij deze informatie is men in staat de oorzaken van de verschuivingen in het
visserijbiologisch evenwicht op te sporen en maatregelen te treffen in het kader van
natuurbehoud en natuurontwikkeling om waar nodig het visbestand terug bij te sturen of te
beschermen. Deze maatregelen kunnen van velerlei aard zijn: initiatieven met het oog op het
optimaliseren van de structuurkenmerken, het verbeteren van de waterkwaliteit, herintroducties
met bepaalde vissoorten, aanplanten van aquatische en oevervegetatie en dergelijke.
In deze context werd in december 1992 gestart met een onderzoek naar de visbestanden in het
Demerbekken. Aanleiding was het ontbreken van essentiële informatie hieromtrent in het kader
van de bekkenwerking en de waterzuiveringsprogramma's. Gezien het Demerbekken tot de
prioritaire bekkens behoort en de voorhanden zijnde gegevens met betrekking tot de visstand
fragmentair en niet meer actueel waren, werd dit onderzoek bij hoogdringendheid aangevat.
Tegen begin 1996 waren 221 staalnamepunten bemonsterd. Op 165 hiervan (75%) werd de
aanwezigheid van vis vastgesteld, gaande van een enkele stekelbaars tot soortenrijke en
zeldzame visbestanden. Op 56 (25%) plaatsen kon echter totaal geen visleven worden
waargenomen. Plaatselijk te slechte waterkwaliteit, het ontbreken van natuurlijke
structuurkenmerken, migratieknelpunten of een te geringe waterdiepte liggen meestal aan de
basis hiervan.

In totaal werd het voorkomen van 28 verschillende vissoorten in het Demerbekken vastgesteld.
Van twee soorten werd het voorkomen van telkens twee rassen vastgesteld (giebel-goudvis en
winde-goudwinde).
Van de 28 vissoorten waarvan historische gegevens van hun voorkomen in het Demerbekken
beschikbaar zijn, zijn op dit ogenblik 11 soorten zo goed als verdwenen of totaal uitgestorven.
Zrj werden gedurende dit toch wel uitgebreid onderzoek alleszins niet meer aangetroffen.
Sommige daarvan waren tot enkele decennia terug algemeen voorkomend. Tijdens het
onderzoek werd eveneens de aanwezigheid van een aantal in België beschermde soorten
vastgesteld: de beekprik, het bermpje, de bittervoorn en de grote modderkruiper.
Het vetje, dat volgens de conventie van Bern eveneens beschermd wordt, werd ook
aangetroffen. Voor deze soorten, evenals voor een aantal andere, niet beschermde, maar toch
bedreigde soorten dienen dringend soortenbeschermingsplannen opgesteld te worden. Voor
een aantal soorten die volledig zijn verdwenen, dienen herintroductieprogramma's te worden
uitgewerkt.
Anders dan met een aantal van de autochtone soorten, is het gesteld met de exoten in het
Demerbekken. Afgaand op een aantal historische gegevens kunnen we hier vaststellen dat heel
wat soorterg in totaal 9, die woeger niet in het Demerbekken voorkwamen, er nu wel worden
aangetrof,len. Ernstige problemen kunnen worden verwacht bij soorten die zich wij goed aan
tal van biotopen kunnen aanpassen of met andere woorden weinig eisen stellen aan het milieu.
Dergelijke soorten verspreiden zich vaak over een groot areaal en komen na verloop van tijd
vaak in hoge densiteiten voor. Gevolg is, dat het evenwicht binnen het oorspronkelijk
visbestand wordt verstoord en een aantal inheemse soorten op termijn zelfs kunnen verdwijnen
omwille van factoren zoals voedselconcurrentie, predatie van kuit of larven en dergelijke. In
het Demerbekken is dit bijvoorbeeld het geval voor soorten als de giebel, de zonnebaars en de
steeds verder oprukkende blauwbandgrondel.
Verschillende factoren liggen aan de basis van de teloorgang van het natuurlijke karakter van
het visbestand in het Demerbekken. Een belangrijke rol spelen de waterkwaliteit, het
verdwijnen van de natuurlijke struktuurkenmerken en het belemmeren van de vismigratie.
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Waterlopen of subbekkens waar op grond van de aangetroffen visbestanden in het
Demerbekken prioritair een degelijk beschermings- en herstelbeleid in de practijk dient
gebracht te worden worden hierna kort besproken.
Uiteraard vormt het ecologisch herstel van de Demer zelf een absolute voorwaarde vooraleer
over andere subbekkens kan worden gepraat. Deze rivier vormt de hoof<lader van het hele
bekken en dus ook de belangrijkste verbindingsweg tussen de verschillende zijbeken onderling,
wat met zich meebrengt dat tekortkomingen wat sanering van de Demer zelf betreft, een
hypotheek leggen op het herstel van het hele bekken. Daarbij komt nog dat de
visbestandsopnames op de Demer aan het licht brachten dat de soortenrijkdom hier zeer groot
is en er ook een aantal beschermde zowel als zeldzame soorten voorkomen. Dit heeft
ongetwijfeld te maken met de recente verbetering op het vlak van waterkwaliteit.
Andere waterlopen waar belangrijke visbestanden of potenties werden vastgesteld zijn het
subbekken van de Motte, de Velpe, het subbekken van de Winge, de Zwarte beek, het
subbekken van de Munsterbeek en de Laambeek.

Op zichzelf in de huidige toestand minder waardevol maar met de nodige potenties naar de
toekomst toe zijn de Grote Gete en de Kleine Gete omwille van hun snelstromend karakter en
de daarmee gepaard gaande typische vissoorten en het bekken van de Herk, een waterloop die
vroeger wijd vermaard was om zijn dens visbestand en rijke soortendiversiteit.

