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Bijlage : kaarten

Onderzoek naar waardevolle en zeldzame restpopulaties van yissen
in West-Vlaanderen.
o enkele beken en
1.

Inleidine

onderzoek fiaaÍ restpopulaties van vissen in enkele beken en
polderwaterlopen in West-Vlaanderen past in het algemeen kader van een
systematische monitoring van de visbestanden in het Vlaams Gewest voor het
opmaken van een visdatabank door het Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer. Het
beoogt het nagaatT en het evalueren van het (potentieel) belang van enkele
geselecteerde wateren met betrekking tot de visfauna.
Sinds enkele jaren wordt er door de Universitaire Instelling Antwerpen (UIA)
onderzoek verricht naar de verspreiding en de typologie van ecologisch waardevolle
waterlopen in het Vlaamse Gewest (Nagels et al., 1992 ;1994 a en b). De typering en

Het

beoordeling van beken gebeurt op basis van de stroomorde en de structuurkenmerken
zoals het meanderend patroon, het stroom-kuilen patroon en de aan- of afuezigheid
van holle oevers. Bij de structuurbeoordeling van polderwaterlopen wordt de aan- of
afivezigheid van oeveryersteviging, de abiotische variatie en het type van
oeverversteviging in beschouwing genomen.
Het onderzoek naar waardevolle en zeldzame restpopulaties van vissen in
West-Vlaanderen bestaat er voornamelijk in na te gaan of deze in structureel
waardevolle waterlopen nog worden aangetroffen. Vermoed kan worden dat
waardevolle en zeldzame restpopulaties van vissen gerelateerd zijn met een goede
biotoopkwaliteit (structuur en waterkwaliteit). Op basis van de lIlA-typologiestudies
werden een aantal structureel waardevolle waterlopen geselecteerd. Bovendien
werden nog enkele waterlopen met natuurlijke grindbijmenging en een aantal wateren
met matige structuurkenmerken aan het onderzoek toegevoegd, omwille van hun
potentieel voor de visfauna of omwille van meldingen van de aanwezigheid van
zeldzame of beschermde soorten. Het visbestand van deze wateren werd in het kader
van deze studie nader onderzocht.
2. Materiaal en methoden
Om de visstand van de geselecteerde waterlopen na te gaan werd op beken met
gebruik gemaakt van electro-visserij.
Polderwaterlopen werden met sleepnetten bemonsterd.
Het electrisch visapparaat bestaat uit een generator die een electrisch veld
creëert rond de positieve pool (: een geleidend schepnet). Het electrisch veld werkt in
op de spieren van de vis, waardoor deze onwillekeurig naar het schepnet zwemt. De
halfrerdoofcle vis kan dan gemakkelijk uit het water geschept worden. Het beste
resultaat wordt verkregen bij een electrisch geleidingsverïnogen van het water van 400
tot 1200 micro-Siemens (pS). Bij een hogere geleidbaarheid daalt de vangstefficiëntie,
wat electrisch vissen in brakke en vervuilde waters onmogelijk kan maken (Samsoen,
1995). Voor de bemonstering werd gebruik gemaakt van een motor van het merk
"Bernard" type 239 A. Deze motor heeft een cilinderinhoud van 181 cm3 en
ontwikkelt een kracht van 4.5 pk. Al naargelang de geleidbaarheid van het water,
wordt een spanningsveld van 170 - 550 volt aangelegd. Aftrankelijk van de plaatselijke
omstandigheden werd met deze methode een traject van 50 tot 100 meter bemonsterd.

een

aanvaardbare waterkwaliteit

I

Tabel

I :

Situering van de bemonsteringsplaatsen voor visstandonderzoek op
in West-Vlaanderen en datum van terreinonderzoek
nummer

Douvcbeek

I

Douvebeek 2
Bassevillebeek
Polygonebeek
Schcriabeek
Rcutclbeek
Bellervaardebeek
Wiitschaatsebeek
Hancbeek
Fransebeek

I

2

5

53.9'.17t.7

08/08/'9-5

47.1 ; 173.2

8
9

44.6'. 16',7.2
-51.3;173.4

l0

36.6
36.2
36.5
57.9
58.1

08i08/'95
08/08/'95
08/08/'95
09109f95

Sulferbergbeek

12

Kastcclbeck I

13

Kasteelbeek 2
Spaniaardebeek
Bakvoordebeek
Paleputbeek

l4

fuvierbeek
He(sbergebeek

l8
t9

Waardammebeek
Bornebeek
Jabbeekse Beek
Verkeerde Beek
Snellegembeek
Walebeek
Zerkegembeek

Kruisbcek
Korvcrsbeek
Brocnbcck
Ziidelingsgeleed
Vladslovaart
Slopgatvaart

09/08/'95
09/08/'95
08/08/'95
08i08/'95

6
7

4

it

Luikbcck

datum
09109195

51.7 ; 169.7
53.8 : 171.9
55.9 : 169.9

3

Hellegatbeek

Zarrcnbeek

Lambertcoördinaten
41.6 ; 161.3
36.7 ;163.5

; 16'7.7
; 165.8
;166.4
; 196.4

09109195

09/09f95
t6/08195

;193.2

16t08t95

55.3 ;192.2
62.3 ;192.8
60.0 : 191.2

l6l08/'95
10i08/'95

70.4'.202.3

t7

72.4,202.4

t7

20

69.7 ; 200.tt

l0/08/'95

2l

14.1;202.1

t0/08'9-5

22

6l.l

16108195

l-5

t6
17

23

24
25

26
27
28
29
30

1208.0
60.4 '.207.8
60.9
61.8 "207.7
;207.4

62.4 ;206.5
54.7 ; 187.8
55.7 ; 186.3

56.2;187.2

10i08/'95

/08195
/08195

10/08/'95
10i08/'95

rc/a8/'95
l0/08/'95
l8/08/'95
l8/08/'95
l8/08/'95
18/08/'95

3l

46.8 ; 183.8
46.8 ; 181.3

32

46.2',194.0

22/08195

-,

43.9 ; 198.4
37.3 ; ltl8.3

22108195
22108195

-r

34

l8/08/'95

Voor de bemonstering van polderwateren (Vladslovaart, Zijdelingsgeleed en
Slopgatvaart) werd gebruik gemaakt van sleepnetten. Hierbij wordt een sector (lengte
50 m) van de te bemonsteren waterloop met twee dwarsnetten afgezet. De maaswijdte
van deze netten is l0 mm. Vervolgens wordt het traject tweemaal afgevist met een
sleepnet (lengte 20 m, maaswijdte l0 mm) De gegevens worden dan verwerkt volgens
de methode van de opeenvolgende vangstinspanningen (Seber en Le Cren, L967),
teneinde een schatting van de biomassa per hectare te kunnen maken.
Op de onderzochte waterlopen werden ook waterkwaliteitsgegevens bepaald.
Volgende variabelen werden gemeten .
* temperatuur ("C), met WTW microprocessor oximeter Oxi 96,
* opgeloste zuurstof (mgOrll), met WTW microprocessor oximeter Oxi 96,
* conductiviteit (pS/cm), met WTW microprocessor conductiviteitsmeter LF 96,
* pH, met V'iTW microprocessor pHmeter pH96.
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Meer gedetailleerde waterkwaliteitsgegevens werden verkregen uit de databank
"immissiemeetnet waterkwaliteit oppervlaktewateren" van de Vlaamse
Milieumaatschappij (VMM, I 995).
De geografische ligging van de bemonsteringsplaatsen op de geselecteerde
waterlopen wordt weergegeven in kaart 1. Tabel I geeft per bemonsteringsplaats het
overeenstemmende referentienummer op de kaart, de Lambertcoördinaten en de datum
van bemonstering.
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3. Resultaten
Tabellen 2 en3 geven de vangstresultaten per bemonsteringsplaats.
Aantallen

:

Douvebeek

vissoort in de bemonsterde beken stuks/100

visscn

3d-stekel
baars

l0d-stekel

grondel

bermpje

alver

paling

giebel

karper

baars

blankvoom

1

I)ouvebeek 2
Bassevillebeek

244
62

Polygonebeek

-t

,7,

5

g*

1

Scheriabeek
RcuteÍbcek

407

Bellewaardebeek

80

150

Wijtschaatsebeek

2

Ilanebeek
Fransebeek
Hellegatbeek
Sulferbergbeek

I

Kasteelbeek

Kasteelbeek 2

3**

l2g**

13.3

4.1

Spar{aardebeck

Bakvoordebeek
Paleputbeek

Rivierbeek
Ilertsbergebeek

I4

50

1.8

24.5

2.5

885

Waardammebeek

llomebeek
Jabbeekse Bcek
Verkeerde Beek
Snellegembeek

Walebeek

5

Zerkegembeek
Zarrentrcek

l,uikbeek
Knrisbeek
Korversheek
Broe.nbeek

* : gevangen in diepere (30-40 cm) plas van 5
**: gevangen in 2 diepere (20-40 cm) plassen van2 à3 m2

Tabel 3

: Gevangen biomassa (kglha)

en aantallen (N/ha) per vissoort op de bemonsterde polderVladslovaaÍ

Ziidelingsgeleed
biomassa
snood
snoekbaars
baars
pos

(ke/ha)
82.7
0.39
0.63

4A

46

129

40

554

biomassa

aantal (Nrha)

&e/ha)
0.5

29

29

371

0.63
0.43

200
7388

8C)

tt4

328.08

3877a
57

2.46

114

12.12

80

225.69
0.65

1.24
100.26
130.8

343
8540

80

I 56.01
0.31

29

1.52

40
0.09
0.69

57
114

kolhlci

paling

aantal (N,/ha)

1960

17.8

zeelt
stekelbaars (3d)
grondel

biomassa
(ke./ha)

2.2
49.59

blankvoom
rietvrxrm
brmem
giebel

aantal (N/ha)

I 8000

1.52
1.18

29

l 14

,a

t7l

t1494

4

Tabel

4

geeft een overzicht van de waterkwaliteitsmetingen die tijdens

de

bemonsteringscampagne werden uitgevoerd.
1995).

Tabel 4 : Gemeten rvatcrkwal iteitsvariabelen
tcmp ('Cr)

pH

cond

O2 (mg/l)

(uS/crn)
Douvebeek

I

18

8

3980

tsassevillebeek

t8.2
t6.4

7
7

710

6
4.s
8.8

Polygonebeek

18.5

1

627

3.5

Reutelbeek

16.3

8.3

l8

7.5
7

790

Ilcllervaardebeek

905

7.1

7.5
7.5

l5_50

6.2
3.5

Douvebeek 2

1395

Scheriabeek

Wi jtschaalsebeek

IIansh,Jck

In.3

F'ransebeek

17.5

l00 l

Hellegatheek
Sullerhergbeek
Kasteelbeek I

15.3

8

578

Kasteelbeek 2

22.3

7.5

1330

5.7
7.8

t 6.9
22

7

7

1764
915

5.2

tt

1210

2.3

I -t. -t

7

904

1.6

Zijdelingsgeleed

22.2

8

t283

r

Vladslovaaí

22.9

8

2960

l0

Slopgalvaart

23.8

7.5

149.3

9.4

Spanjaardebeek

Bakvoordetrcok
Paleputbeek

Rivierbeck
Hertsbergebeek

1.2

Waardammebeek
Bomebeek
Jabbeekse Beek

Verkeerde Beek
Snellegernbeek

Walcbeek
Zerkegembeek
Zarrenbeek

Luikbeek
Kruisbeek
Korversbeek
Broenbeek

3.5

5

Kolblei, Zijdelingsgeleed,
lBn

gte-f reqLlentiaverdBling

,9

t

)

g

lansta

(crt

1

995

Blankvoorn, Zijdelingsgeleed,
lengte-ÍrequBntiaverdeling

t
r

hsts

(cn'{

1

995

Kolblei, Vladslovaarl,
Len gtB-f requentiedistributie

a
.g
t
a

r

E

lèngte {cftt

1

995

Blankvoorn, Vladslovaart, 1 995
Lengte-f requentiedistributie

I
I

.g

t

fq
o

ll

I

t,,
lerule (cr0

Kolblei, SlopgatvaaÉ, 1995
Lengte-frequentiedistributie

E

lengte

(nt

BlanJ<voorn, Slopgatvaad,'l 995
Len gtB-f rBquentiedistributte

.q

t

E

lenste ((tr0

Figuren 1, 2,

3 en 4 geven de lengte-Íiequentieverdeling van een aantal soorten

waarvan de vangst bestond uit meer dan 20 individuen.

Fisuur

I

: Lengte-frequentiedistributie van de blankvoorn- en kolbleipopulatie op het

Zijdelingsgeleed.

Figuur 2 : Lengte-frequentiedistributie van de blankvoorn- en kolbleipopulatie op

de

Vladslovaart.

Figuur 3 : Lengte-frequentiedistributie van de blankvoorn- en kolbleipopulatie op

de

Slopgatvaart.
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Bermpje, Kasteelbeek, 1995
LÈn gtB

{rBkr,ventiELiistr

1

.9

Ë

I
leruta (cítr

i
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Fisuur 4 : Lengte-frequentiedistributie van de bermpjepopulatie op de Kasteelbeek.

ln

bijlage bevinden zich verspreidingskaarten per vissoort, gevangen tijdens

de

bemonsteringen van augustus 1995.
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4. Bespreking
4.1. B,e_ken in het Leiebekken.

x Douvebeek

De Douvebeek ontspringt in Frankrijk en stroomt op Vlaams grondgebied
uitsluitend door de gemeente Heuvelland. Hier heeft ze een breedte van 1 tot 2 meter.
Haar stroomgebied strekt zich uit van Dranouter tot in Warneton.
De §rsico-chemische waterkwaliteit was in 1994 matig tot verontreinigd. De
biologische waterkwaliteit was in 1991 slecht tot goed op de bovenloop (\rl\4M,
1995). De structuurkenmerken van de Douvebeek werden als matig tot slecht
beoordeeld (Nagels et al.,1994 a).
De Douvebeek werd op twee plaatsen bemonsterd. Op staalnameplaats l, ter
hoogte van Zwijnbak, werd over een traject van 50 meter niets gevangen. De hoge
geleidbaarheid (3980 pS) laat geen efiiciënte bemonstering met electrovisserii toe en is
een indicatie voor verontreiniging. Op staalnameplaats 2 (ter hoogte van het
natuurreservaat "Eeuwenhout") werd eveneens geen vis gevangen, ook hier was de
geleidbaarheid relatief hoog (1395 pS). Teneinde de potenties voor visfauna op de
Douvebeek te verhogen is in eerste instantie een verbetering van de waterkwaliteit
noodzakelijk.
rt

Bassevillebeek

De Bassevillebeek stroomt op het grondgebied van de gemeente Ieper

en

Zonnebeke.

In

1991 had de Bassevillebeek een matige biologische waterkwaliteit. De
fusico-chemische waterkwaliteit wordt beoordeeld als matig verontreinigd in 1994
(VMM, 1995). De Bassevillebeek heeft over haar hele lengte zwakke
structuurkenmerken (Nagels et al,1994 a).
In een dieper traject van de Bassevillebeek (poel met L 5 m, B 3 m, D 0.3 m)
werd een autochtone visgemeenschap gevangen bestaande uit riviergrondel (3 ex.),
alver (7 ex.), giebel (5 ex.), karper (l ex.), blankvoorn (8 ex.) en tiendoornige
stekelbaars (244 ex.) aangetroffen. Diepere poelen in de beekbedding bieden refugia
voor de overleving van vispopulaties tijdens perioden met weinig neerslag en lage
waterafizoer. Op de bedding van de Bassevillebeek werd grindbijmenging vastgesteld.
Deze grindbijmenging komt in West-Vlaanderen alleen in de regio van de MiddenWestvlaamse heuvelkam (Geluveld-Beselare-Zonnebeke-Passendale) voor. Mits het
verbeteren van de waterkwaliteit, het vermijden van droogstand en mits vrije migratie
tussen boven- en benedenloop, zijn op de Bassevillebeek potentiële habitats aanwezig
voor grind- en kiezelbroedende vissoorten.

* Polygonebeek, Scheriabeek en Reutelbeek
De Polygonebeek en de Scheriabeek zijn beide zijbeken van de Reutelbeek, die
ontspringt in Zonnebeke en via Wervik naar Menen stroomt, waaÍ ze in de Leie
uitmondt.

ln 1994 was de Reutelbeek §rsico-chemisch zwaar verontreinigd. In 1991 was
de biologische waterkwaliteit slecht tot zeer slecht (VMM, 1995). De bovenlopen van
de Reutelbeek (waaronder de Scheriabeek en de Polygonebeek) hebben matige tot

Ít

zwakke structuurkenmerken. Meer stroomafwaarts heeft de Reutelbeek zwakke tot
zeer zvrakke structuurkenmerken §agels et al, 1994 a). De Scheriabeek had in 1991
een slechte biologische waterkwaliteit, die van de Polygonebeek was toen zeer slecht
(vMM, lees).
Op het tijdstip van de bemonstering bleek de Scheriabeek bijna droog te staan
(warme en droge zomer van 1995), zodat er niet gevist kon worden. De
Polygonebeek en de Reutelbeek werden wel bevist. Populaties van tiendoornige
stekelbaars werden gevangen op diepere plaatsen in de beekbedding. Grindbijmenging
in de bedding werd vastgesteld in de Reutelbeek en in de Polygonebeek. Deze
grindbijmenging voorziet in potentiele habitats voor grind- en kiezelbroedende
vissoorten.
4.2. Beken en polderwateren in hqt IJzerbekken.

* Bellewaardebeek, Wijtschaatsebeek en Hanebeek
Bellewaardebeek ligt volledig op het grondgebied van leper. De
Wijtschaatsebeek ontspringt in Heuvelland en loopt verder door leper. Beide beken
monden via een collector uit in de leperlee. De bron en de bovenloop van de
Hanebeek ligt in Zonnebeke. In Langemark-Poelkapelle mondt ze via de Steenbeek en
de St.-Jansbeek (Martjevaart) uit in het Kanaal Ieper-IJzer.
De fysico-chemische waterkwaliteit van de Bellewaardebeek was in 1994
verontreinigd, die van de Wijtschaatsebeek was verontreinigd (bovenloop) tot zwaar
verontreinigd (benedenloop). De Hanebeek had, in 1994, een verontreingde
waterkwaliteit (VMM, 1995). De Bellewaardebeek heeft matige tot zwakke
structuurkenmerken. De Wijtschaatsebeek bezit structureel nog enkele waardevolle tot
zeer waardevolle trajecten. Nabij haar monding heeft ook de Hanebeek nog een
waardevolle structuur (Nagels et al,1992).
De Bellewaardebeek werd stroomopwaarts van de slibvang, in de buurt van
Potijze, bemonsterd. Er werd een groot aantal eerstejaars giebels gevangen (150 ex. /
100 m) en driedoornige stekelbaars (80 ex. / 100 m) aangetroffen. Op de
Wijtschaatsebeek werd slechts één giebel gevangen. Op de Hanebeek werd geen vis
gevangen. Vooral deze laatste twee waterlopen moeten, genen hun waardevolle
structuurkenmerken en mits sanering van de waterkwaliteit, mogelijkheden kunnen
bieden voor een meer gediversifieerde visstand.

De

* Fransebee§ Hellegatbeek en Sulferbergbeek
Deze waterlopen ontspringen in de heuvels van de gemeente Heuvelland en
monden uit in de Grote Beek.

De Hellegatbeek en de Sulferbergbeek hadden in T993 een matige biologische
waterkwaliteit (VMM, 1993). Structureel gezien zrjn deze beken waardevol tot zeer
waardevol (Nagels et a|,1992).
Alleen de Fransebeek kon bemonsterd wordeq maar er werd geen vis
gevangen. De waterkwaliteit bleek vrij matig. De Hellegat- en de Sulferbergbeek
konden niet bemonsterd worden wegens een te laag waterpeil (warme en droge zomer
lee5).

9

x Kasteelbeek, Spanjaardebeek, Bakvoordebeek en Paleputbeek

Al

deze beken stromen voornamelijk op het grondgebied van de gemeente
Torhout. Via de Krekelbeek monden zeuit in de Handzamevaart.
De bovenloop van de Kasteelbeek heeft een matige waterkwaliteit. In 1994
overschreed alleen het nitraat-nitietgehalte regelmatig de basiskwaliteitsnorm (VMM,
1995). De benedenloop is zwaaÍ verontreingd (VMM, 1993). De structuurkenmerken
van de Kasteelbeek zijn zwak tot matig (Nagels et al, 1992). De Spanjaardebeek werd
in 1991 als zeer zwaaÍ verontreingd beoordeeld (VMM, 1993). In 1993 had deze beek
een biotische index van 2 wat overeenkomt met een zeer slechte waterkwaliteit.
Nochtans heeft de Spanjaardebeek waardevolle tot zeeÍ waardevolle
structuurkenmerken (Nagels et al, 7992). De Paleputbeek is momenteel verontreinigd
(\44M, 1995), de structuur is waardevol §agels et al, 1992). De Bakvoordebeek
was in 1994 zwaar verontreinigd (VMM, 1993) en heeft een matige structuur (Nagels
et al,1992).
De Kasteelbeek werd op twee plaatsen bemonsterd. Telkens werd er bermpje
gevangen. In het Wijnendalebos werd er een aanzienlijke populatie (150 ex.)
aangetroffen in twee diepere trajecten (L 4m, B 2m, D 0.4m en L 8m, B 2m, D 0.3m)
van de beek. De lengte-frequentieverdeling (figuur 4) van de bermpjespopulatie
fluctueert tussen 3.5 en 12.5 cm. De aanwezigheid van kleinere individuen geeft een
aanwijzing voor natuurlijke rekrutering. In de benedenloop werden slechts enkele
bermpjes (4 ex. / 100 m) gevangen. De verspreiding van deze soort, welke voor WestVlaanderen als uitzonderlijk dient beschouwd te worden, neemt af en beperkt zich tot
slechts enkele plaatsen, m.n. de Kemmelbeek (Germonpre et al, 1993), de Vleterbeek
(Denayer, 1995), de Bornebeek en de Jabbeekse Beek (Bruylants, 1989). Het
behouden van deze restpopulatie van bermpje op de Kasteelbeek kan prioritair gesteld
worden en vereist beschermingsmaatregelen op het vlak van waterkwaliteit en
structuurkwaliteit van de beek.
De Spanjaardebeek, de Paleputbeek en de Bakvoordebeek bleken zeer z.lvaaÍ
verontreinigd door huishoudelijk afvalwater afkomstig van Torhout en Lichtervelde.
Vermits deze beken fungeren als open riolen werden ze niet bemonsterd. Ondanks de
nog waardevolle structuurkenmerken worden de potenties van deze beken voor de
visfauna volledig vernietigd door de uiterst slechte waterkwaliteit. Sanering van de
waterkwaliteit en maximaal behoud van de structuurkenmerken van deze potentieel en
structureel waardevolle waterlopen verdient prioriteit.

* Zarrenbeek, Luikbeek en Kruisbeek
De Zarrenbeek stroomt door het grondgebied van Kortemark en Diksmuide,
waaÍ ze uitmondt in de Handzamevaart. De Luikbeek en de Kruisbeek zljn
bovenlopen van de Zanenbeek De Luikbeek loopt door Hooglede en Staden, de
Luikbeek ligt volledig op het grondgebied van Staden.
De Zarrenbeek had in 1993 een zeer slechte biologische waterkwaliteit.
Fysico-chemisch was de waterloop in 1994 ztNaaÍ verontreinigd (VMM, 1995). De
Zarrenbeek heeft in Kortemark nog zeer waardevolle structuurkenmerken (Nagels et
al, T992). De Kruisbeek had in 1993 een matige biologische waterkwaliteit (VMM,
1995), de structuurkenmerken zljn zwak tot matig §agels et al, 1992). De Luikbeek
is in 1994 Ssico-chemisch zwaar vervuild en heeft een slechte tot zeer slechte
biologische waterkwaliteit (VMM, I 995).
De Zanenbeek bleek bij de terreinevalutie (augustus 1995) te zwaar vervuild.
De Luikbeek en de Kruisbeek bevatten te weinig water (droge zomer 1995) Deze
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beken werden niet bemonsterd. Omwille van de nog zeer waardevolle
structuurkenmerken op de Zarrenbeek dient aandacht besteed te worden aan
waterkwaliteitssanering en behoud van de structuurkenmerken.

* Korversbeek en Broenbeek
De Korversbeek stroomt in hoofrlzaak op het grondgebied van de gemeente
Houthulst en is via de St.-Jansbeek en Martjevaart een zijbeek van het kanaal IeperIJzer. De Broenbeek stroomt door Staden en Langemark-Poelkapelle. Ter hoogte van
de grens Houthulst-Langemark-Poelkapelle vloeit ze samen met de Korversbeek.
De Korversbeek had in 1994 een matige f,rsico-chemische waterkwaliteit. De
Broenbeek was in 1994 verontreinigd tot ztr^taar verontreinigd, de biologisch
waterkwaliteit is zeer slecht (VMM, 1995).
Zowel de Korversbeek als de Broenbeek werden niet bemonsterd wegens een
te laagwaterpeil (droge zomer 1995).
* Zijdelingsgeleed en Vladslovaart
Het Zijdelingsgeleed en de Vladslovaart worden typologisch ingedeeld bij de
polderwaterlopen. }Iet Zljdelingsgeleed is gelegen op het grondgebied van Diksmuide
en gaat naar het noordwesten toe over in de Vladslovaart (benedenloop).
De Vladlovaart was in 1994 fysico-chemisch verontreinigd en heeft een matige
biologische waterkwaliteit. Het Zijdelingsgeleed heeft in 1994 een slechte biologische
waterkwaliteit (VMM, 1995). Zowel de Vladslovaart als het Zrjdelingsgeleed hebben
nog trajecten met zeer waardevolle structuurkenmerken (Nagels et al., 1992). Bij de
bemonstering was opvallend dat in polderwatererq ondanks de extreme droogte tijdens
de zomer van 1995, nog voldoende water aanwezig is zonder noemenswaardige hinder
voor vispopulaties.
Op het Zijdelingsgeleed werden 8 vissoorten gevangen waaronder snoek en
zeelt. Deze soorten zijn voor hun levenswijze sterk gebonden aan submerse aquatische
vegetatie. Opvallend is het grote aandeel van kolblei in de totale gevangen biomassa
(66.1 %) en de afivezigheid van rietvoorn. Uit de lenge-frequentieverdeling van
blankvoorn (figuur l) kan afgeleid worden dat het grootste deel (98 o/o) van de
gevangen voorns eerstejaars zijn. Tengevolge van het waÍïne voorjaar en zomer in
1995 is de natuurlijke rekrutering en de groei van de blankvoorn zeer goed. Opvallend
is het bijna volledig ontbreken van individuen groter dan 12 cm (ouder dan 1 jaar). De
jaarlijks optredende vissterfte op de Vladslovaart en het Zijdelingsgeleed (t.g.v.
uitspoeling riolering bij hoge neerslag) is oorzaak van de afivezigheid van blankvoorns
ouder dan I jaar. Deze jaarlijkse biotoopbelasting verhindert de ontwikkeling van een
stabiel visbestand opgebouwd uit meerdere jaarklassen. De lengte-frequentieverdeling
van kolblei toont eveneens een goede natuurlijke rekrutering in 1995 en de beperkte
aanwezigheid van meerderejaars individuen. De totale berekende visbiomassa (341
kdha) is een normale densiteit voor een polderwaterloop van het blankvoornlkolbleitype. Op basis van de aantalsverhouding brasemachtigen/voornachtigen (9.2 I 1) is het
visbestand op het Zijdelingsgeleed verbrasemd, in hoofclzaak toe te schrijven aan de
kolbleipopulatie. De biomassaverhouding witvis/roofizis bedraagt 3 I l. Deze
verhouding lijkt te laag (normaal7 I 1), maar wordt sterk beïnvloed door de vangst van
2 grote snoeken. Snoekbevissing kan regulerend werken bij het normaliseren van de
witvis/roofuis biomassaverhouding op het Zijdelingsgeleed.
Recent werd door het Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer gestart met het
ontwikkelen van een waardebeoordeling van de visstand van waters op basis van een
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index voor biotische integriteit van vispopulaties, kortweg visindex (Ercken, 1994 ;
Vanden Auweele, 1995 en Peeters, 1995). Op basis van de vangstgegevens werd de
visindex voor de brasemzone (Vanden Auweele, 1995) berekend : de score (3.6) geeft
aan dat het Zljdelingsgeleed een goed viswater is. De Visindex voor Biotische
Integriteit van de Stilstaande Waters (Ercken, 1994), berekend voor het
Zijdelingsgeleed, geeft een score van 2.8, wat overeenstemt met een krititsch viswater.
Op de Vladslovaart werden 9 vissoorten gevangen met onder andere rietvoorn
en grondel. Deze soorten wijzen op een behoorlijke waterkwaliteit, alhoewel de hoge
zuurstofconcentraties (oververzadiging door algenbloei) een indicatie zijn voor
eutrofiëring. De totale berekende biomassa (620 kglha) is (te) hoog voor een nietverbrasemde polderwaterloop. De lengte-frequentieverdelingen van kolblei en
blankvoorn (figuur 2) tonen populaties met een goede vertegenwoordiging van de
jaarklassen 0+ (goede natuurlijke rekrutering in 1995) maaÍ een onvoldoende
vertegenwoordiging van l* vissen of ouder. Oorzaak zijn ook hier de jaarlijkse
vissterften ten gevolge van het uitspoelen van rioleringen tijdens neerslagperioden. Op
basis van de aantalsverhouding brasemachtigen/voornachtigen (0.23 I l) is het
visbestand op de Vladslovaart niet verbrasemd. Nochtans is er een goed bestand
brasemachtigen (kolblei en brasem) aanwezig (tabel 3). De biomassaverhouding
brasemachtigen/voornachtigen is 0.711. De biomassaverhouding witviVroofuis
bedraagt l0.9ll en is te hoog (te weinig roofuis). Snoek werd niet gevangen,
snoekbaars en baars vertegenwoordigen het roofuisbestand. Door de eutrofiëring en de
jaarlijkse vissterfte op de Vladslovaart kan het roofizisbestand zich niet ontwikkelen
met stabiele oudere jaarklassen alhoewel natuurlijke rekrutering van snoekbaars en
baars wordt vastgesteld. lmmers, 75 yo van de snoekbaarzen en alle baarzen zljn
éénzomerig (0+). Een stabielere waterkwaliteit is nodig om deze roofvissen te laten
doorgroeien en om een evenwichtige witvis/roofvis te kunnen realiseren.
Op basis van de visindex voor de brasemzone (Vanden Auweele, 1995) wordt
de Madslovaart als een matig viswater (indexscore 3.3) beschouwd. Volgens de
methode van Ercken (1994) wordt de Vladslovaart als kritisch-slecht (indexscore 2)
beschouwd. In het najaar van 1994 werd de Madslovaart met fuiken bemonsterd. De
visindex (score 1 9) op basis van deze fuikbemonsteringsmethode beoordeelt de
Madslovaart als een slecht tot matig viswater (Peeters, 1995). De variaties inzake de
waardebeoordeling van deze waterlopen geeft aan dat verder onderzoek naar het
standaardiseren van de visindex als beoordeling van de biotische integriteit van
vispopulaties noodzakelijk is.

Zowel

op de

Vladslovaart

als het

Zijdelingsgeleed werden

bij

de

visbemonsteringen verscheidene exemplaren zwanemossels, Anadonta cygnea, (met
natuurlijke rekrutering) gevangen. Met betrekking tot het herstel van
bittervoornpopulaties, is de aanwezigheid van znvanemossel op de Vladslovaart en het
Zrjdelingsgeleed een basiscriterium bij de habitatevaluatie en de habitatgeschiktheid van
dit water. Bittervoorn is immers afhankelijk van zwanemossels voor de reproductie.
Een verbetering van de waterkwaliteit is echter nodig vooraleer het herstel van de
bittervoornpopulatie kan worden overwogen.
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* Slopgatvaart
De Slopgatvaart is een polderwaterloop op het grondgebied van Diksmuide en
Lo-Reninge. De bovenloop gaat over in de Sint- Machuitsbeek. De Slopgatvaart
mondt uit in de Beverdijk. De biologische waterkwaliteit was in 1993 goed (VMM,
1995). De structuurkenmerken van de Slopgatvaart worden als waardevol beschouwd
(Nagels et al., 1992).
Op de Slopgatvaart werden 10 vissoorten gevangen. Het grootste deel van de
biomassa bestond uit blankvoorn (23%) en kolblei (74 %). De lengtefrequentieverdeling van kolblei toont de goede natuurlijke rekrutering tijdens 1995
(dubbele paai) met een goed uitgebouwde 0+ jaarklasse en de aanwezigheid van
oudere jaarklassen (figuur 3). De lengte-frequentiedistributie van blankvoorn (figuur 3)
wordt gedomineerd door éénzomerige (0+; vissen. Blankvoorns van één jaar of ouder
zijn slechts in beperkte aantallen aanwezig. De vangst van snoek, rietvoorn en grondel
is positief alhoewel deze populaties ten opzichte van de totale visbiomassa eerder
beperkt zijn (tabel 3). De aanwezigheid van eenzomerige snoekbaars op de
Slopgatvaart illustreert de uitbreiding van deze vissoort in het lJzerbekken, incl. de
poldergebieden rond de lJzer. Op basis van de aantalsverhouding
brasemachtigen/voornachtigen (1.5/1) is het visbestand in beperkte mate verbrasemd.
Op basis van de biomassaverhouding brasemachtigen/voornachtigen (3/l) is de
verbraseming, als gevolg van de aanwezigheid van grotere kolblei, meer uitgesproken.
De biomassaverhouding witvis/roofuis bedraagt 13411 en is totaal onevenwichtig. Pos
komt als kleinere roofuissoort in grotere aantallen voor dan kleine baars en domineert
het roofuisbestand (58% van roofuisbiomassa). Nochtans kan op basis van de aantallen
(200 ex./ha) niet van een verpossing gesproken worden. De oorzaak van het
onevenwichtig roofuisbestand moet vermoedelijk gezocht worden in de relatief hoge
bevissingsdruk op grote roofizissen als snoek en snoekbaars op de Slopgatvaart. Om
een evenwichtiger witvis/roofuis verhouding te realiseren dient regulerend te worden
opgetreden in de bevissingsdruk of dient het rooftisbestand ondersteund te worden via
aanvullende bepotingen.

Volgens de visindex voor de brasemzone (Vanden Auweele, 1995) kan het
visbestand op de Slopgatvaart als goed beschouwd worden. Volgens de visindex voor
stilstaande wateren (Ercken, 1994) is de visstand van de Slopgatvaart kritisch.

Alhoewel in november 1993 bittervoorn werd uitgezet op de Slopgatvaart
werden in 1995 geen bittervoorns teruggevangen. De aanwezigheid van zwanemossel
noodzakelijk voor de natuurlijke rekrutering, de aanwezigheid van aquatische
oevervegetatie en de goede biologische waterkwaliteit voldoen nochtans aan de
habitatgeschiktheidseisen voor rekrutering en overleving van bittervoorn.
4.3 Beken in het bekken van de Gentse kanalen.

* Rivierbeeko Hertsbergebeek, Waardammebeek en Bornebeek

De Rivierbeek en de Waardammebeek stromen op het grondgebied van
Oostkamp. De Hertsbergebeek en de Bornebeek situeren zich op het grondgebied van
Aalter.
In 1994 was de Rivierbeek §rsico-chemisch z\laar verontreinigd. De
biologische waterkwalteit was zeer slecht. De Hertsbergebeek is fysico-chemisch
a^taaÍ verontreinigd en is biologisch van slechte kwaliteit. De Waardammebeek had in
L994 een zeeÍ slechte biologische waterkwaliteit en is fusico-chemisch TvttaaÍ
verontreinigd. De Bornebeek had in 1994 op de benedenloop een matige biologische
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waterkwaliteit, ter hoogte van Bulskampveld een slechte kwaliteit (\MM, 1995).
Belangrijk voor de Rivierbeek, de Hertsbergebeek en de Waardammebeek zijn de
uiterst waardevolle structuurkenmerken. De Bornebeek heeft matige tot zwakke
structuurkenmerken (Nagels et al, 1994 b).
Tijdens de terreinevaluatie bleek de Rivierbeek stroomafivaarts van het
industrieterrein "Kampveldstraat" zeer sterk vervuild te zljn, ter hoogte van de
Walbrug was er een sterke geurhinder. Het water was er zwart ten gevolge van een
lozing. De waterkwaliteit van de benedenloop van de Rivierbeek was hierdoor
dermate slecht dat hier geen bemonsteringen werden uitgevoerd. De Rivierbeek werd
wel stroomopwaarts van de uitmonding van de Hertsbergebeek bemonsterd. In de
buurt van kasteel Rooiveld werd geen vis gevangen ten gevolge van de de slechte
waterkwaliteit (op het moment van de bemonstering werd slechts 1.2 mg Orll
gemeten). De Waardammebeek werd niet bemonsterd wegens de visueel slechte
waterkwaliteit. De Hertsbergebeek werd zowel door zwart-grijs rioolwater als door
een roodbruin, visceus effluent ter hoogte van het industrieterrein "Kampveldstraat"
vervuild. Bij de bemonstering verder stroomopwaarts, ter hoogte van hoeve "ten
Duivenhuize" werd uitsluitend drie- en tiendoornige stekelbaars gevangen. Het
weinige water dat tijdens de zomer 1995 nog in de Bornebeek stond was vervuild
(benedenloop : rioolwater van wijk "Stuivenberg" ; bovenloop : negatieve beïnvloeding
vanuit het provinciaal domein "Bulskampveld"). Volgens Stoops (pers. med., 1995)
komt op de Bornebeek nog giebel, paling, bermpje, drie- en tiendoornige stekelbaars
voor. De aanwezigheid van bermpje op de Bornebeek (Bruylants et al., 1989) kan
echter niet meer bevestigd worden.
Momenteel wordt het grote potentieel voor een gediversifieerde visstand van
deze structureel nog zeer waardevolle beken teniet gedaan door de zeer slechte
waterkwaliteit. Naast aandacht voor een maximaal behoud van de nog aanwezige
structuurkenmerken van deze beken met nog een relatief hoge graad van natuurlijkheid
is een prioritaire en dringende sanering van de waterkwaliteit vereist teneinde de
ekologische waarde van deze beken opnieuw te herstellen.
4.4 Staalnameulaatsen in het bekken van de Polders.

* Jabbeekse

Beeko Verkeerde Beek" Snellegembeelq Walebeek en Zerkegembeek

Beek ontspringt in Zedelgem en loopt via Jabbeke naar het
Kanaal Gent-Oostende. De Verkeerde Beek, de Snellegembeek, de Walebeek en de

De

Jabbeekse

Zerkegembeek zijn zijbeken (bovenlopen) van de Jabbeekse Beek.
De Jabbeekse Beek was in 1994 verontreinigd. De biologische waterkwaliteit
was plaatselijk matig tot zeer slecht (\MM, 1995). De structuurkenmerken van de
Jabbeekse Beek zijn overwegend nwak tot plaatselijk waardevol. De
structuurkenmerken van de zijbeken zijn nrrak (Nagels et al, 1994 b). De Walebeek
(opwaarts riooluitmonding) heeft in 1994 een goede biologische waterkwaliteit
(VIVÍM, 1995). Bij de visstandbemonstering wordt ter hoogte van de riooluitmonding
een uiterst lage opgeloste zuurstofconcentratie (1.2 mgll) gemeten.
Op de Jabbeekse Beek werden enkel vervuilingstolerante vissoorten gevangen,
m.n. tien- en driedoornige stekelbaars. tn 1986 werd op de bovenloop nog bermpje
gemeld en werd één beekprik gevangen (Coussement et al, 1988), een indicatie voor
een goede waterkwaliteit. Ook Bruylants (1989) vermeldt beekprik en bermpje voor
deze lokatie. In 1995 worden deze soorten, als gevolg van de slechte waterkwaliteit,
niet meer gevangen. Op de Walebeek werden eveneens uitsluitend vervuilingstolerante
vissoorten gevangen, i.c. drie- en tiendoornige stekelbaars en paling. De aanwezigheid
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van paling wijst op migratiemogelijkheden vanuit het Kanaal Gent-Oostende alhoewel
uitmondingen van vervuild rioolwater de migratiemogelijkheden naar bovenlopen
ernstig kunnen hinderen.
De Verkeerde Beek, de Snellegembeek en de Zerkegembeek werden niet
bemonsterd vermits deze beken tijdens de droge zomer 1995 te weinig water bevatten.
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5.

ts-e_sluit.

Het onderzoek naar waardevolle en zeldzame restpopulaties van vissen in
West-Vlaanderen spitst de aandacht toe op de bovenlopen van. al dan niet structureel
waardevolle, beekstelsels, op beken in geografische regio's met grindbijmenging
(potentiële paaiplaatsen) en enkele structureel waardevolle polderwaterlopen.
Bermpje werd aangetroffen in de Kasteelbeek te Torhout. In West-Vlaanderen
werd deze beschermde vissoort recent nog gevonden op de Vleterbeek en de
Kemmelbeek. Op woegere vindplaatsen (Bornebeek en Jabbeekse Beek) werd deze
soort in 1995 niet meer aangetroffen. Gezien de zeldzaamheid van bermpje in lVestVlaanderen is het van belang de nog resterende populatie(s) op de Kasteelbeek
maximale bescherming te bieden. De goede waterkwaliteit, de structuurkenmerken van
de Kasteelbeek en de habitatvereisten voor bermpje (ondiepe stroomversnellingen met
stenige bodem, stroomkuilen in bedding, ondiepe vegetatierijke en zanderige
oeverzones) dienen maximaal behouden en zo mogelijk ontwikkeld te worden.
Op structureel waardevolle polderwaterlopen (Zijdelingsgeleed, Vladslovaart
en Slopgatvaart) komt nog een aanzienlijke (200 tot 650 kg/ha) en matig
gediversifieerde visstand voor met dominante typesoorten als blankvoorn en kolblei.
Ten gevolge van het warme voorjaar in 1995 is de natuurlijke rekrutering van witvis
zeer goed. Nochtans werden op de drie onderzochte polderwaterlopen zeer weinig
maatse blankvoorns (> 15 cm) gevangen. Het visbestand op het Zijdelingsgeleed en de
Slopgatvaart is verbrasemd. De roofirispopulatie (i.c. snoek en snoekbaars) op de
Vladslovaart en de Slopgatvaart is ondermaats en onevenwichtig en wordt beïnvloed
door de afivezigheid van voldoende paaimogelijkheden voor snoek (ondiepe,
vegetatierijke oeverzones en submerse aquatische vegetatie) en de intensieve bevissing
op snoek en snoekbaars. Het ondersteunen van het roofuisbestand door bepoting enlof
door beheer en ontwikkeling van de paaihabitats voor snoek is noodzakelijk om de
witvis/roofuis ratio in evenwicht te brengen. De onstabiele waterkwaliteit en de
jaarlijkse vissterfte op de Vladslovaart en het Zijdelingsgeleed ten gevolge van
riooloverstorten geeft aanleiding tot weinig gestructureerde vispopulaties met
onvoldoende oudere (meerjaarse) vissen.
Grindbijmenging, kenmerkend voor de geografische regio van de ZuidWestvlaamse heuvelkam, werd vastgesteld in de bedding van de Bassevillebeek
(Ieper), de Reutelbeek (Zonnebeke) en de Polygonebeek (Zonnebeke). Vissen werden
gevangen in diepere stroomkuilen in de beekbedding waarin ze overleefclen tijdens
droogstand van de beek. Op de Bassevillebeek is nog een natuurlijk visbestand
aanwezig. Grind in de bedding van beken biedt potentiële paaimogelijkheden voor
vissoorten welke paaien boven een grind- of stenig substraat (o.a. alver). Het
ontwikkelen van de potenties van de grindregio ten behoeve van vissoorten welke
specifiek reproduceren in een grindbedding, vereist het saneren van de waterkwaliteit,
het vermijden van droogstand en het wegwerken van migratieknelpunten tussen
bovenlopen en hoofrlstroom teneinde regionale migratie binnen het stroombekken toe
te laten. Diepgaander onderzoek naar de potenties van beken langs de ZuidWestvlaamse heuvelkam voor de visfauna is aangewezen.
In bovenlopen van beekstelsels komt, in vergelijking met polderwaterlopen, een
lagere densiteit en diversiteit aan vissen voor. Op het merendeel van de onderzochte
beken worden de vispopulaties negatief beïnvloed of Àjn afwezig door een (zeer)
slechte waterkwaliteit. Door deze slechte waterkwaliteit komen de potenties van
structureel nog waardevolle beken als habitat voor voor vissen niet of onvoldoende tot
hun recht. Dit geldt in het bijzonder voor de Spanjaardebeek (Torhout), de
Paleputbeek (Torhout), de Bakvoordebeek (Torhout), de Rivierbeek (Oostkamp), de
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Waardammebeek (Oostkamp), de Hertsbergebeek (Aalter), de Zarrenbeek
(Kortemark), de Wijtschaatsebeek (Heuvelland en leper) en de Jabbeekse Beek
(Zedelgem) welke (sterk) verontreinigd worden door huishoudelijk en/of industrieel
afizalwater. Het herstel van het visbestand is slechts mogelijk mits prioritair een
doorgedreven sanering van de waterkwaliteit, naast het maximaal behoud van de nog
waardevolle structuurkenmerken.
Droogstand is een andere beperkende factor voor de visstand (vb. Fransebeek,
Hellegatbeek, Sulferbergbeek, Scheriabeek). Het ichtyofaunistisch belang van deze
structureel waardevolle beken kon tijdens de droge zomer 1995 niet ten gronde
ingeschat worden. De frequentie en interlerenties van droogstand op deze beekstelsels
en de interferenties met de visfauna zullen in een ruimer tijdskader moeten worden
ingeschat.
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