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Dankwoord

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 Vlaamse Gewest. Moge zijn plichtsbesef en
motivatie een voorbeeld zijn voor al diegenen die zijn fakkel overnemen.
De financiële steun van de Provinciale Visserijcommissies van Maams-Brabant
en Limburg, in wiens opdracht dit onderzoek heeft plaatsgevonden, werd ten
zeerste geappreciëerd. Dergelijke initiatieven vanuit het hengelaarsmilieu
dragen iu belangrijke mate bij tot het verzamelen van onmisbare gegevens,
noodzakelijk voor het verdere beheer van di waterlopen in het Vlaamse Gewest.

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 Afdeling Bos en Groen door ir P. Vandenabeele en in het
bijzonder door de technici Willy Dioos, fos Agten, Mark Stouten en facques
Bollen als vanuit de Afdeling Natuur waren onontbeerlijk voor het tot stand
komen van dit werk,

MEDEDELTNGEN

t998-2 5

rBw
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!nleiding

In onderlinge samenwerking tussen de Provinciale Visserijcommissies van
Vlaams-Brabant en Limburg, het Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer er1
de Afdeling Bos en Groen, worden sinds enkele jaren systematisch
visbestandsopnames uitgevoerd in de Provincies Maams-Brabant en Limburg.
Dit gebeurt met het oog op het actualiseren van de kennis inzake het visbestand
op de openbare waters. De resultaten van deze afrissingen 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 aardzijrc 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 praktijk zullen het vooral de
waterkwaliteit en -kwantiteitbeheerders, hengelverenigingen, personen die
werken aan c.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
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waterzuiveringsprcgramóa's. Gezicn h* Demerbekken tot de prioritaire
bekkens behoort en de voorhanden zijnde gegbvcnsmet betrel«king to! de
visstand fragmentair en niet meer actueel warcn, werd dit onderzoek bij
hoogdringendhcid aangevat.
Ha hiemavqlgcud ondeqzoek tracht dan ook op ecn overzictrtelilkc wijze de .
visbceandcu op ècn aantd van de belangrijlctc natcrlopen hinnen dit bekken
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Onderzoek

Materiaal en methoden
Op beken van dit type is het aangewezen elektrovisserijapparatuur te gebruiken
bij visstandsbemonsteringen. Er werd telkens gebruik gemaakt van de éénmalige vangstinspanningsmethode zodat de visbiomassa per eenheid van
oppervlakte hier niet exact kan wórden berekend. De gevangen hoeveelheden
geven echter wel een idee van de minimale aanwezige visbiomassa. Deze wordt
weergegev.en in biomassa per roo m. Op stilstaande waters werd eveneens
gebruik gemaakt van fuiken en kieuwnetten voor het verzamelen van de vissen.
Deze vissen werden op soort gebracht, gewogen; gemeten en nadien terug

vrijgezet.
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 zijl aan tal van invloeden
van buitenaf, *".idoo. *. te Àaken krijgen met eJn zeer dynamisch geheel
waar op relatiefkorte termijn grote veranderingen kunnen in optreden.

In totaal werden 221 punten bemonsterd in het Demerbekken. Op
onderstaande figuur worden deze staalnamepunten weergegeven.
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Staalnamepunten waar het visbestand in het Demerbekken werd bemonsterd in
de periode tussen decemb er rgg2 en februari 1996.
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Visbestandsopname op de Demer

In april 1995 werd een visbestandsopname uitgevoerd op de Demer. In totaal
werden tijdens dezq veldcampagne zz staalnamepunten bemonsterd. Meer
gedetailleerde gegevens in verband hiermee worden in tabel r gegeven.
De aangetroffen vissoorten, gegevens in verband met lengte en gewicht van de
gevangen vissen eí de staalnamepunten waar zij werden aangetroffen, worden
tabel z weergegeven.

In figuur z 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.
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 dan z3 soorten werden hier aangetroffen.
Ook de gemiddelde gevangen visbiomassa per room 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 zz staalnamepunten op de
Demer vis werd gevangen. Hiermee wordt de hypothese dat vis enkel plaatselijk
voorkorpt op de Demer omwille van de nabijheid van zijbeken, vijvers en
dergelijke, 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 eveneèns
regelmatig aangetroffen. De bruine Amerikaanse dwergmeerval en de
Amerikaanse hondsvis kwamen vooral in de bovenloop yoor. Enkelingen zoals
de Chinese zilverkarper en de regenboogforel, soorten die hier geen nàtuurlijke
recrutering kennen, werden eveneens waargenomen.
Interessant was het voorkomen van beschermde soorten zoals het bermpje,
eerder stroomopwaarts en van de'bittervoorn (zz exemplaren) in het meer
stroomafiraarts gelegen gedeelte.
Vermeldenswaard zijn zeker en vast de mooie exemplaren van de snoek die
afen toe werden gevangen,
Uit bovenstaande figuur blijkt dat het visbestand zich op bepaalde plaatsen
schijnt op te hopen (bv. staalnamepunten 6, Z en r9). Niet toevallig zijn dit
trajecten waar het visbestand werd bemonsterd stroomafi,r'aarts een stuw.
Deze stuwen vormen migratiebarrières voor de vissen waardoor zij zich hier
concentreren aangezien zij niet verder stroomopwaarts kunnen trekken.
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TABEL

I

WATERLOOP

DATUM

STAAL.

LAMBERT.

NAME

COORDINATEN

BESCHRI'VING

LENGTE
AFGEVIST

NUMMER

f)emer
l)emer
l)emer
l)emer

t:,lo4l95

23ooto-7679oo

nloqlgs

23032o-r69joo

Demer

f)emer
Demer

f)emer
f)emer

rzlo4lgS

3

22949o-t76350

rzlo4lgs

4

2229oo-r7947o

Blo4l95

5

21606o-r82r4o

,ólo4l95

6

2109ro-r840oo

t2lo4l95
t2lo49s

7

205850-18447o

8

2o244o-t834So

tzlo4lgS

9

zoo6to-18427o

ttlo4lgs

lo

r988oo-18688o

trlo4lgs

ll
t2

r98o9o-r87o4o

nlo4195

13

r9323o-r8820o

llo4lgs
llo4lgs

r4

r9323o-r885oo

Demer
Demer
Demer
Demer
Demer
Demer
Demer
Demer

r5

r9195o-r8870o

llo4l95

16

r9067o-r885oo

nlo4lgs

17

r8685o-r8729o

f)emer
f)emer
I)emer
f)emer
f)emer

rolo4l95
rolo4l95
rolo4l95
rolo4l95
rolo4lgs

r8

r8323o-r8623o

19

r8216o-r8634o

ulo4gS

t966ro-t87o4o

s'Herenhelderen (stroomop E 3r3)
Althoeselt
Bilzen ( Rentfortmolen )
Diepenbeek ( monding Stiemer)
Kuringen (molen)
Kermt (Veldekermolen)

Linkhout (Schulensmeer)
Halen (monding Gete)
Zelem (mondingVelpe)
Diest (Grote Steunbeer)
Diest (monding Zwarte beek)
Diest (monding Oude Demer)
Zichem (achter molen)
Zichem (oude Demer)
Testelt (monding Hulpe)
Testelt (Melkbroek)
Rillaar (Rommelaar)

20

t79o3o-tgSS40^

2t

17458o-18448o

Aarschot (monding Motte)
Aarschot (achter molen)
Betekom (Rivierenbrug)
Rotselaar (monding Winge)

17287o-184250.

Werchter (monding in Dijle)

loom
room
room
room
100m
50m

loom
loom
loom
loom
rSom
100m

loom
100m

room
r5om
200m

loom
loom
loom
100m

loom

FIGUUR 2
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!

o/o

van totaàl aantal gevangen

individuen I

o/o

uan totale afgeviste biomassa

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 room tijdens de

visbestandsopname op de Demer in april r995.
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TABEL 2

S1IALNAMEPUNTEN

vrssooRT

GEMIDDELDB

LENGTB

GEMTDDBLD GBWICHT

max)

in g (min - max)

in cm (min Karpers (Cyprinidae)

Blankvoorn
Riewoorn
Grondel
Karper
Giebel
Vetje
Brasem
Zeelt
Bittervoorn
Chinese zilverkarper
Winde
Kolblei
Blauwbandgrondel

r,3,6-8, tt-t3,ts,t7-22
3,6-to,t1,t8-2o,22

ro.z

Q,-4)

9.5 G-21.4)
6.2 (t.6-14.3\

r,3,6,7,9,1t,r9

(s.l-+t.l)

l.6.+

S-t3,t5,18-22

18.r (o.z-r42.8)

r+ (o.6-r++)
4.9 @.r-28.2)
2ss.5 b..7-rttz)

lz.9 b,z-r3++,8\

t,4,7,9-r2,t4,t5,r7,r8

rr.8 (r.s-+r)
6 (4-7.s\

6,7, ro, u, r9,2r

r9.9 Q.9-47)

199.4 G-24.5)

3-22

z.z (o.s-+.q)

u.8 (r-z+.s)

38.6 (o.9-r83)

ti,tg-22

5.a t5-7.2)

l.z (r.l-6.8)

19

Gz)

5,6,8,9,

13, 19

rz.z

s,7,12,t7-tg, 22

0l-$)

(rqo6)
33.5 b.3-588)

zo

0)

(2.6)

3-r3,rs-22

5,6 (l.z-g.z)

r.8 (o.r-8.1)

7,9,10

g.z (S.l-1.5)

6.9 (o.8:16.4)

l.t7,rg-22

5.8 b,4-7,5)

z.s b.z-5.2)
r.4 (o.5-3.3)

Modderkruipers (Cobitidae)

Bermpje
Stekelbaarzen- ( Gasterosteidae)

Driedoornige

stekelbaars

Tiendoornigestekelbaars

b4,7,8,t2,t3,,17,20

5.3

U-7J)

Baarznn (Percidae)

Baars
Zonnebaars

u.5 (6.8-3o.7).

3,6,7,1o-tj,ti,t7-22

Zonnebaarzen (Cenrarchidae)
4-8, r2-r4, rE, 20

'

,., b.r-s.c)

Ir

(z.l-q6q.6)

2.5

(o.z-r4.2)'

Alen (Anguillidae)

Paling

(ztl-336.2)

7, rr, r8

So.z (q6-Sl.S)

Dwergmeervallen ( Ictaluridae)
Bruine Amerikaanse dwergmeervd 4-ó,8, 9

rl.z (6.8-zo)

+ol $-97.t)

Hondwissen (Umbridae)
Amerikaanse hondwis .

3,4,7

2.6 (s.+-to.z)

6.r (r.3-rz.z)

3, ro, 15, 19

+o.s oz.$-sl)

536 b3.ó-r2ór)

u

(rs.s)

Ggz)

262.8

Snoeken (Esocidae)

Snoek
Forellen (Salmonidae)

Regenboogforel
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Visbestandsopname in het subbekken van de Munsterbeek (Munsterbeek,
Zutendaalbeek, Bezoensbeek, Krombeek en Wilderbeek)

In oktober 1995 werd een visbestandsopname uitg.io.ra in het bekken van de
Munsterbeek. In totaal werden tijdens deze veldcampagne rz staalnamepunten
bemonsterd. Meer gedetailleerde gegevens in verband hiermee worden in
tabel 3 gegeven.
De aangetroffen vissoorten, gegevens in verband met lertgte en gewicht van de
gevangen vissen en de staalnamepunten waar zij werden aangetroffen worden
in tabel 4 weergegeven.

In figuur

3 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.

Binnen het subbekken van de Munsterbeek werd op de Munsterbeek zelf het
hoogste aantal soorten, i.c. r5, aangetroffen. De hoogste gemiddelde biomassa
per room werd echter op de Zutendaalbeek vastgesteld.
Als exoten komen hier giebel, zonnebaars, bruine,A,merikaanse dwergmeerval
en Pinteplnles prontelas, een Amerikaanse elrits-achtige, voor.
Opvallend is de afi,r,ezigheid in het hele subbekkenvan Pseudorasbora parva,
de blauwband ofblauwbandgrondel, een exoot die zich het voorbije decennium
sterk in de watellopen van het Vlaamse Gewest heeft verspreid.
Belangrijk is het voorkomen, op twee plaatsen, van de beschermde beekprik.
Op de Munsterbeek zelf (8 exemplaren op room) en op de Bezoensbeek, waar
deze soort nog in grote aantallen (ro7 exemplaren op 5om) vqorkomt.
FIGUUR 3
35
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25

20
r5
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24
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27

28

29

30
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32

33

34

Staalnamepunten
Aantal

soorten

!

o/o

uan totaal aantal gevangen

individuen !

o/o

van totale afgeviste biomassa

Het aantal aangetroffen soorten, het percentage van het totaal aantal gwangen.vissen en het percentage van de
gevangen biomassa ten opzichte van de totaal gevangen biomassa per staalnamepunt en per room tijdens de

visbestandsopname in het subbekken van de Munsterbeek in oktober 1995.
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TABBL 3
WATERLOOP

DATUM

STAAL.

LAMBERT-

NAMB

COORDINATEN

BE§CHRIryING

LENGT.E

APGEVIST

NR

Munsterbeek
Munsterbeek
Munsterbeek
Munsterbeek
Munsterbeek
Munsterbeek
Wilderbeek
Krombëek
Zutendaalbeek
Zutendaalbeek
Zutendaalbeek
Bezoensbeek

osltolgs
o5ltols5
o5ltol95
osltolgs
o5ltol95

23

2357oo:17732o

Lanaken, Gellikerheide

loom

24

23482c,-176720

Bilzen, Hoefaart

100m

25

234t2o-t7657o

26

z33roo-t7655.o

loom
loom
loom

27

232020-17667U.

oihol95

28

23772o-t7660,0.

oSholgS

29

232ooo-17657o

oSlrolgS

3o

23r4zo-t7630,0.

o6lrolgS

3r

23393o-r8o44o

c,6hol95
o6holgS

32

232|.oo-t78840.

33

z3t87o-t779oo

Munsterbilzen, stroomaf Abertkanaal
Munsterbilzen, Heiken
voor monding Wilderbeek
Munsterbilzen, aari ziekenhuis
Munsterbilzen, vlak vóor monding
Munsterbilzen, Zangerheistraat
Zutendaal, Heiberg
Zutendaal, Watermolenweg
Munsterbilzcn, Sluisstraat

o6hol95

34

23394o-.r7827o

Zutendaal, Grote Heidestraat

r5om
rSom

room
50m

loom
loom
50m

TABEL 4

vrssooRT

STAALNAMEPUNTEN GEMIDDELDE LENGTE
in cm (min - max)

GEMIDDELD GEWICHT

ing(mirt-max)

Karpers (Cl2rinidae)
Blankvoorn
Rietvoorn
Karper
Grondel
Giebel

25,27-29,31-33

rs.s b,s-zz.+)

3r., (o.z-9E.E)

tol

r2.tó (E-23.8)

25-28,32-34

(g,t-r2,7)
(rz.r)
u.r (z-r9.2)

27,28,30,32,33

t+.2 (s.q-rg.l)

25,28,32
32

(ror.z)
r9.o (o.2-59.9)
55.9 b-r09.5)
o.zt (o.z-o.3)

Vetje

25

Brasem

27

(zr)

Zeelt

28

(r8.+)

(c:)

Kolblei

25

rz.S (g-16.S)

zl.6 (l-Sr)

G-z.t)

4.r (2.4-6)

Pinrcphnles pr<ttnelas

Q1-tó\

z.z

27,33

6,s

,(rzo)

Modderkruipers (Cobitidae)
Bermpje
Stekelbaarzen (Gasterosteidac)
Driedoornige stekelbaars
Baarzen (Percidae)
Baars

Zonnebaarzen (Centrarchidae)
Zonnebaars
Dwergrneervallen (Ictaluridae)
Biuine Amerikaanse dwergmeerval

34

ro.3 (8.2-13.5)

g.r (+.ó-r8.+)

2,6-29,3t-34

a.r (r.8-z.r)

o.9 (o.r-ro)

23-25,27,28, j2-34

u.6 (s.6-z+.1\

lo.l (z-zlr)

25,27-29,32

e.8 (5.8-u.e)

rE.9

25,27,2E

13.ó

(8-zo.r)

(3-$)

jz.ó (z-u4)

Snoeken (Rsocidae)
Snoek

27, z8

48.s (:8.2-sE.l)

24,34

u.8 (g.t-rS)

7E9.1 (3oE.l-r2Zo)

Prikken (Petromyzonidae)
Beekprik

MEDEDELTNGEN

1996-2.
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2.8

(r.z-ll)

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

In oktober 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
tabel 5 gegeven.
De aangetroffen vissoorten, gegevens in verband met lengte en gewicht van de
gevangen vissen en de staalnamepunten waar zij werden aangetroffen worden
in tabel 6 weergegeven.

In figuur 4 worden per staalnamepunt het aantal aangetroffen soorten, het
percentage van het totaal aantal gevangen vissen en het percentage van de
gevangen bioinassa ten opzichte van de totaal gevangen biomassa weergegeven.

vrij klein aantal staalnamepunten tijdens dit onderzoek op de
een onderzoek door het Limburgs Universitair Centrum in het
voorjaar van rggl (De Vocht 1993) uitgevoerd op de Stiemer en de Dorpsbeek
te Genk. Tijdens dit onderzoek werd op de Stiemer vooraltiendoornige
Reden van het

Stiemer

ii

stekelbaars aangetroffen. Andere aangetroffen soorten waren: rietvoorn,
blankvoorn, giebel, grondel, bruine Amerikaanse dwergmeerval en zonnebaars.
De auteur.beschrijft de visstand er als marginaal, hoofdzakelijk 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.

rnw l8
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TABEL 5
WATERLOOP

DATUM STAALNAME

LAMBERT-

BESCHRiTING

LENGTE

NUMMER COORDINATEN

APGEVIST

Stiemerbeek

o6ltolgS

35

zz355o-r8oözo

Diepenbeek, Plompaertstraat

100rL

Kaatsbeek

a6lrclgs

36

22872o-tlgt'o

Genk, H. Fordlaan

Kaatsbeek

o6holgS

37

22372O-t79r2O

Diepenbeek, Kempenstraat

loom
loom

TABEL 6

vIssooRT

STAALN

MEPI'NTEN

GEMIDDELDE

LENGTE

in cm (min - max)

GEMIDDELD GEWICHT

ing (min - max)

Karpers (Cyprinidae)
Karper
Blauwbandgrondel
Stekelbaarzen (Gasterosteidae)

(r8sz)

Qs.s)

37

5.1(2.4-7.3)

35,37

1.7

b.5-4.9)

fi

(o.q-2.4)

f)riedoornige stekelbaars
Tiendooinige stekelbaars
Zonnebaarzen (Centrarchidae)

35,37
35-37

4.8 (3.3-5.8)

r (o.:-r.g)

2onnebaars

35-37

4 @,2-rr)

r.6 (o.r-24,2)

37

r5,z (r3,5-tl)

38.6 (zS.g-Sr.l)

35,37

s (t.z-g)

6.3 (4.6-8.6)

5

b.6-5.t)

Dwergmeervallen fctaluridae)
Bruine Amerikaanse dwergmeerval
Hondsvissen (Umbridae)
Amerikaanse hondsvis

FIGUUR 4
100

8o

I
tr
I

7o

6o
5o

40
3o
10

lo

Aantalsoorten
o/o

van totaal aantal gevangen individuen

7o

van de totale afgwiste biomassa

o

l5

36

37

Staalnamepunten
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 room tijdens de

visbestandsopname in het subbekken van de Stiemerbeek in oktober

MEDEDELTNGEN
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raw

Visbestandsopname op de Slangbeek en waterloop nr 615

In het najaar van

1994 werd een visbestandsopname uitgwoerd in het
subbekken van de Slangbeek. In totaal werden tijdens deze veldcampagne z
staalnamepunten bemonsterd. Meer gedetailleerde gegevens in verband
hierriree worden in tabel 7 gegeven.

In figuur 5 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.
Op beide staalnamepunten in dit subbekken werden samen 13 vissoorten
waargenomen. Opvallend is echter de hoge biomassa die telkens werd
vastgesteld. Dit is hoofdzakelijk te wijten aande 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.
De aangetroffen vissoorten, gegevens in verband met lengte en gewicht van de
gevàngen vissen en de staalnamepunten waar zij werden aangetroffen worden

in tabel

I

hieronder weergegeven.

TABEL 7

DATUM sTA LNAME LrMsnhr-

WATERLOOP

BESCTIRIJVING

NUMMER COORDINATEN
Slangbeek

Waterloop nr

615

z8lo9l95
ozltolgS

38

215640-i8328o

39

2184ro-r854oo

LENGTE
AFGEVIST

Kuringen, naa§t L,c.T.B,
Zonhoven, stroomaf Wiwen

room
loom

FIGUUR 5
6o
5o

I
tr
I

4o
3o
20
10

Aantalsoorten
o/o

van totaal aantal gevangen individuen '

o/o

van de totale afgeviste biomassa

o

38

39

Staalnamepunten
Het aantal aangetroffen soorten, het percentage van het totaal aantal gevangen vissen en het percentage van dg
gevangen biomassa ten opzichte van de totaal Bevangen biomassa per staalnamepunt en per room tijdens de
visbestandsopname in het subbekken van de Slangbeek in april 1994.
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TAEBI;8
vlssooRT

STAAIÀ'AMEPUNTAN

GEMIDDEI.DA LENGTE

.

incm (min - max)
Kelpcrs (Cprini&c)
Blanlivoorn
Rietvoorn
Karper
Giebel
Brasem

Trelt
Winde
Blauwbandgrondel
Stckelttàrz€n (Gastcrostcidsc)
Driedoornige stekelbaars

Tiendoomige stckelbaars
Baorzerr (Pcrcidrc)
Baars

Zonnebaarzcn (Ccntrarchtdac)
Zonnebaars
Hondsvisseir (Umbridae)
Ameril..a anse hondsvis

ul

30

(8,2-tz,z)

38,39

2.8 (+.r-s.z)

39

(c.s)

ror

38,39

(5.7-18.4)

GBMIDDELE GEWICHT

in g (min - max)

42.7 G.3-65,31

S,z(o*8a)

(rt)

z5.r

(z,yrr43l

38

e.5 (ó.8-12.8)

8.r (z.E-rg.r)

,8,39

g.8 (6.2-zS,l)

,t., (z.z-tzz)

39

rr.r (u-r4.r)

zz.r(9.7-26,9)
r,9

38' 39

38

(+.s)
(+.r)

(o.r)

38

(ro.r)

(rz,t)

38

r.g

38,3g

(l.c+r.t)

8.e (8-9.i)

38

UEDEDELTNGEN

r99E-2

2l rlw

(r.e)

z,z(o,6-lz,l)
ro.r (6.2-12.3)

Visbestandsopname ln het subbekken van de Zonderikbeek
(Zonderikbeek, Roosterbeek)

In oktober

werd een visbestandsopname uitgevoerd op de Zonderikbeek
In totaal werden tijdens deze veldcampagne ó
staalnamepunten bemonsterd. Meer gedetailleerde gegevens in verband
hiermee worden in tabel 9 gegeven.
1995

en de Roosterbeek.

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

In figuur 6 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 weèrgegeven.

In totaal werden in het subbekken van de Zonderikbeek ri soorten gevangen.
Vooral op de Roosterbeek (r4 vissoorten) werd een grote soortenvariatie
vastgesteld, waaronder 5 exoten en een geteelde vorm van de winde, de
goudwinde.
Opvallend voor het staalnamepunt op de Zonderikbeek is de extreem hoge
visbiomassa per room die werd gevangen. Dit is in hoofdiaak te wijten aan
de grote hoeveelheid giebels die hier werd aangetroffen.
Belangrijk is eveneens het voorkomen van de grote modderkruiper op
de Zonderikbeek, een beschermde en zeer zeldzame vissoort.
TÀBEL 9
WATERLOOP

DATUM STAALNAME

LAMBERT.

BESCHRI'VtNG

LENGTE

NUMMER COORDINATEN

ÀFGEVIST

Zonderikbeek

28lc,9l95

40

2133oo-1Ej95o

Stokooie

Roosterbeek

zSloglgs

4r

228,3'0-r9o24o

Roosterbeek

ozltolgs
ozltolgl.

42

2259zo-t899to

43

z22Í,oo-r87620

Roosterbeek

oz,hol95

44

22t1oo-1872oo.

Roosterbeek

28lo9l9t

45

21927o-t8687o

Houthalen,
Houthalen,
Zonhoven,
Zonhoven,
Zonhoven,

Roosterbeek

rBw 22
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stroomop Hengelhoef
e3r4 aan

afrit 3o

stroomaf Korenmolen
stroomaf Bookmolen
Dellestraat

loom
loom
room
loom
r5om

room

TABEL IO

STAALNAMEPUNTEN GEMIDDELDE LENGTE
in cm (min - max)

VISSOORT

Karpers (Cyprinidae)
Blankvoorn
Rietvoorn
Grondel
Karper
Giebel
Vetje

GEMIDDBLD GEWICHT

ing(min-max)

44

rZ.6 (tl.g-a^S)

lS.8 (zl.z-rZ6.l)

43,44

ro.g (+.8-ro.l)

rg.z (r.:-r:.1)

40,44

8.+ (l.S-16.2)

rr.z (o.l-lg)

45

r8.8 (ro.S-35)
rr.z (+.5-r8.3)

»q.z Qz.g-Sgzl)

40,43-45

j.z-t28.3)

32.9

(+.r-ts)

43,M

7.9 (7.8-8)
rr.r (j-rg.t)
zl.8 (14,2-28.9)

44,45

6.4b.8-8.7)

r (o.r-6.6)

40

(u.6)

(8.2)

40,41,44

4.e (4.8-r)

o.8 (o,5-r.r)

Baars

40,43,44

ts

Zonnebaarzen (Centrarchidae)
Zonnebaars

40' 43-45

8 (z.s-rs.r)

t2 (o,2:64.6)

40,44,45

rz.g (8.S-19.8)

ro.r (o.p-ao.g)

44

Zeelt

40,44,45

Goudwinde
Blauwbandgrondel

q.8

zg.8 (r.Z-gg.Z)

zo8.z

b6.t-t26.8)

Moddeikruipers (Cobitidae)
Grote modderkruiper
Stekclbaarzen (Gasterosteidae)
Tiendoornige stekelbaars
Baarzen (Percidae)

sg.r (8.2-168.q)

b-zz,l)

Dwergmeervallen (Ictriluridae)
Bruine Amerikaanse dwergmeerval
Hondsvissen (Umbridae)
Amerikaanse hondwis

43' 44

2.8

(j.r-ro.j)

6.6 (z.z-8.+)

FTGUUR 6

6o
5o

I
tr
I

4o
3o
20
10

Aantalsoorten
oó van
o/o

totaal aantal gevangen individuen

van de totale afgeviste biomassa

o
4o

4r

42

43

44

45

Staalnamepunten
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 room tiid€ns d€

visbestandsopname in het subbekken van de Zonderikbcek in oktobcr t995.
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Visbestandsopname in het subbekken van de Steenlaak
(Steenlaak en Bolderbergbeek)

In april

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

de Steenlaak.

u

gegeven.

De aangetroffen vissoorten, gegevens in verband met lengte en gewicht van de
gevangen vissen en de staalnamepunten waar zij werden aangetroffen worden
in tabel 12 weergegeven.

In figuur 7 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.
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 vertegenwoordigd wat de hoge percentages ten opzichte van de
totale biomassa zowel als van het totaal aantal gevangen individuen op staalnamepunt 48 verkldart. Voor de tweè staalnamepunten op de Bolderbergbeek
samen maakt de blauwbandgrondel 44o/ovan de totale gevangen biomassa uit
en ten opzichte van het aantal gevangen vissen haalt deze soort zelfs 7zo/o.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 normde gang van zaken.
Vermeldenswaard is echter wel het voorkomen van de bittervoorn (r5 exemplaren op room) op staalnamepunt 48.
TABEL

II

WATERLOOP

DATUM STAALNAME

LAMBERT.

BESCHRIJVING

LENGTE

NUMMER COORDINATEN
^FCEV!ST
46

2to92o-184220,

ozholgS

47

2t'Soo-t872So

Lummen, Tiewinkel
Zolder, Waterlozen

ozhol95

48

213625-r86SSo

Zolder, Bolderberg

Steenlaak

28lc,9l95

Bolderbergbeek
Bolderbergbeek

r8u, 24
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room

room
room

TABEL

12

STAALNAMEPUNTEN GEMIDDELDE LENGTE
in cm (min - max)

vrssooRT

GEMIDDBLD GBWTCHT

ing(min-max)

Karpers (cyprinidae)
Blankvoorn
Rietvoorn
Karper

48

(r6.5)

48

(8.:)

(6.6)
19.z (r8.9-rg.6)
s.8 (o.s-s7)
ro.4 (r.r-49.2)

(+s.8)

47

ro.5 (ro.5-ro.6)

Giebel

46-48

6.r (3.2-18.4)

Zeelt
Bittervoorn
Winde

46-48

zt (q.z-rl)
4.8

48

($-s.5)

r,s (l-z.r)
So.+S (r.r-99.8)

46-48

rztS Q.Z-r9.6)
5.t o.s-7.6)

f)riedoornige stekelbaars

46

+.6 (+.2-s.8)

r.r (o.8-r.4)

Tiendoornige stekelbaars
Zonnebaarzen (Centrarchidae)
Zonnebaars
Snoeken (Esocidae)
Snoek

48

b]-5)

o.z (o.r-r.5)

47,48

Blauwbandgrondel
Stekelbaarzcn (gasterosteidae)

3.s

t.6 (o.z-+.1)

46-48

5.2 (r.7-9.8)

+.+ (o.r-og.t)

48

(z+.c)

(8t.2)

FIGUUR 7

9o
8o

I
tr
I

7o

6o
5o

40
3o
20

lo

Aanraisoonen
o/o

van totaal aantal gevangen individuen

% van de totale afgeviste biomassa

o
46

47

48

Staalnamepunten
Het aantal aangetroffen soorten,

ha

percentage van het totarl eantal gevangen vissen en het pcrccntage van de

gevangen biomassa ten opzichte van de totaal gevangen biomassa per staalnamepunt en per room tiidens de

visbestandsopname in het subbekken van de Steenlaak in april 1994.
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Visbestandsopname in het subbekken van de Mangelbeek (Man$lbeek, Laambeek,
Echelbeek, Broekbeek, Oude Laambeek, Rodebeek, Huttebeek)

In april en september 1995 werden visbestandsopnames uitgevoerd in het
subbekken van de Mangelbeek. In totaal werden tijdens beide veldcampagnes
z6 staalnamepunten bemonsterd. Meer gedetailleerde gegevens in verband
hiermee worden in tabel 13 gegeven.
De aangetroffen vissoorten, gegevens in verband met lengte en gewicht van de
gevangen vissen en de staalnamepunten waar zij werden aangetroffen worden
in tabel 14 weergegeven.

In figuur E 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,
In het bekken van de Mangelbeek werden in totaal r8 vissoorten gevangen.
Vooral de Laambeek en een klein zijbeekje van de Laambeek te Rekhoven
bleken zeer soortenrijk te zijn. Ook hierkomen een aantal exoten voor,
waaronder de blauwbandgrondel.
Belangrijk is echter het voorkomen van de beekprik in de Laambeek
(staalnamepunt 5o).
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 stroo.mafiraarts de
molen worden vastgesteld.

rrcuun

8

7o

60
5o

4o
3o
20
10

o

49

5(1

jr t2 jl

54 SS 56

,7 58 t9 60 61 62 63 64

65 66 67

68

.69 70 71 72 73 74 75

Staalnamepunten

Aantal

soorten

A

Vovan totaal aantal gevangen

individuen !

o/o

,an totale afgeviste biomassa

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 peÍ room tijdens de

visbestandsopname in het subbckken van de Mangelbeek in

rsw 2ó

1995.
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TABEL 13
WATERLOOP

DATUM STAALNÀME

LAMBERT-

BESCHRIJVING

NUMMER COORDINATEN
Laambeek

o4lo4l95

49

223.73.o-t9o83o

Houthalen, Bergstraat

Laambeek

o,4o495

5o

22258o-r8988o

Houthalen, Tenhaagdoorn
Houthalen, Brelaarheide
Houthalen, naast oprit E3r4
Zolder, Vogelzang
Zoldei, Weyerman

Laambeek

o4lo4l95

51

2zt4oo-t897oo

Laambeek

o4o49s

52

22o5oo-r89Elo

Laambeek

o4lo4l95

53

2168oo-188570

Laambeek

04049s

54

214rro-18817o

Laambeek

o4lo4l95

55

2t341o-r88r7o

Laambeek

4o495

56

2133oo-r88roo

Laambeek

oqlo4gs
o4odgs
orlo495

57

2u85o-r8Z65o

58

2ror8o-r8667o

59

22o2Eo-r89340

zgloglgS
oslo+l95

6o

2t9420-192950

6t

zr88zo-rbr8+o

62

21688o-18978o

63

2t46to-t88'7o

Huttebeek

oslo4lgs
oslo+l95
osloqlgs

64

223790-r9o790

Rodebeek

oslo4gs

6S

22045O-r9OOOO

Zijbeek Laambeek
Mangelbeek
Mangelbeek
Mangelbeek
Mangelbeek

o5lo4l95
zgloglgs
z9lo9l95
zgloglgs
zgloglgs
z9logl95
zgloglgs
z9lo9l95
zgloglgs
z9lo9l95
zgloglgs

66

2ror8ö-r8ó78o

67

220960-t93'2o

Laambeek
Oude Laambeek
Echelbeek
Echelbeek
Echelbeek
Echelbeek

Mangelbeek
Mangelbeek
Mangelbeek
Mangelbeek
Oude meander
Broekbeek

68

219340-l93r4o

69

21837o-t9t92o

7o

21586o-r9125o

v

2t3no-tgo44o

72

2to74o-t884zo

73

2093io-rSZooo

74

2o7l8o-r8558o

75

20937o-187360.

76

21925o-r933ro
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LBNGTE

AFGEVI§T

Zolder, stroomop molen
Terlaemen, stroomaf molen
2older, Viversel'
Lummen, Rekhoven
Zonhoven, nabij r3r4
Houthalen, Guldensporenlaan
Houthalen, Houthalenberg
Zolder, de Drij 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
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loom
loom
100m

loom
100m

toom
room
loom
loom

loom
100m

loom
loom
100m

loom
100m
100m

loom
loom
room
100m

toom
loom
room
100m
100m

loom
loom

TABEL T4

STAALNÀMBPI'NTEN

vIssooRT

GEMIDDSLDE

LENGTB

GBMIDDELD GEWICHT

in cm (min - max)
Kerpere

(min - max)

m

(Cprinidac)

Blankvoorn
Rietvoorn
Grondel
Giebel
Vetje
Zeelt
Kolblei
Winde
Blauwbandgrondel

56-58,63,66

16.z 18.6-26.6)

5E.s (6-269.3)

56,t8,66,V
jo,5r,58, j9,6ó

8,r (l.zaq.q)
ro.8 (4.4-rz.E)

a.9 b.5-2c.,4)

55-58,64,66

9.6 (2.9-zo.r)

rt.lI,i-zz.s)

56-59,66

5.9 Q,t-7,5)

s6,s8,63,64,66

rr.l

6.r

z 4o.l-+.+)

,

(6-18)

66

(8.2)

56,57

r1.9 (6.6-zz,5)

56-j8,66

6 (1.+-rz,s)

Moddcrkruipcrs (Cobidd.€)

(oa-*8)'

t61 Q.l-8t.8)
(a.8)
Sq @.6-16g)

2,4 (o,z-ro,4)
J

Bermpje

50,64

9.6 (E.Z-ro.z)

8.r (S.g-ro.8)

zj

4.2 (3.8-4.5)

o.8 (o.ó-o.9)

s6-s9,64,66,70-72,75

5.s G-7.5)

S4-5E,63,66

ro.+ (8.:-r+.s)

§tckelbaarzcn (Gasterostcidac)
,Driedoornige

stekelbaars

Tiendoornigestekelbaars

u

(o.6-+.1)

Boarzcn (Pcrcidae)

Baars

r+.8 (S.Z-18.2\

Zonnebaarzcn (C$trarchidae)

Zonnebaars

. 5r,j6,s9,64,66

5,3

0.9-87)

z.j (o.r-ro.9)

Dwcrgmeervallen ( Ictaluridae)

Amerikaansehondsvis

'

s7,66

r+.: (8.r-zo.j)

50,Sr,61,64,66,68,70-72,75

6.2 (+.r-ro.l)

Bruine Amerikaanse dwergmeerval
Hondsvissen (Umbridae)

Sg.z

(t+.8-gl.l)

3.5 @.7-14.4)

§noeken'(Esocidae)

Snoek

r,6,66

18.+

(r+.8-e.t)

+6.1 (r8.s-g6.+)

Prikken (Petromyzonidae)

Beekprik

50'
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r4.40r.4-r7)

NroeoeLrNGEN t99E-2

4.7 Q.4-67)

Visbestandsopname in het subbekken van de Herk (Herk, Mombeek,
Herkebeek en Oude Herk)

In november en december 1995 werd een visbestandsopname uitgwoerd in het
bekken van de Herk en de Mombeek. In totaal werden tijdens deze
veldcampagne r8 staalnamepunten bemonsterd. Meer gedetailleerde gegevens
in verband hiermee worden in tabel 15 gegeven.
De aangetroffen vissoorten, gegevens in verband met lengte en gewicht van de
gevangen vissen en de staalnamepunten waar zij werden aangetroffel worden

in tabel 16 weergegeven.
In figuur 9 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 weergegeÍen.

In het subbekken van de Herk werd in totaal de aanwezigheid van 16
verschillende vissoorten vastgesteld. In de Herk werden niet minder dan r5
soorten gevangen en in de Mombeek u. 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 vormen molenstuwen ernstige
migratieknelpunten (o.a. staalnamepunten 83,93 en 94 in figuur 9).
TABEL T5
\^/AT€RLOOP

DATUM STAALNAME

LAMBERT.

BE§CHRTJVING

Herkebeek
Oude Herk
Momtreek
Mombeek
Mombeek
Mombeek
Mombeek
Mombeek

Herk
Herk
Herk
Herk
Herk
Herk
Herk
Herk
Herk
Herk

urrr,

LENGTE

ercrvisr

NUMMBR COORDINATEN
othzl95

77

2t59oo-r6657o

Borgloon, Gotem

15Om

3olllgS

78

2t2o7o-t7897o

Hasselt, Stevoort

100m

o4hzl95
o4hzl95

79

222.850,-16287o

8o

223ooo-t66520

o4hzl95
o4hzl95

8r

22287o-t687So

82

224t2O-17275U^

o4ltzl95

83

22r35o-t743oo

Tongeren, Widooie
Tongeren, Herkwinning
Gors-Opleeuw, vistrappen
Wintershoven, stroomaf molen
Wimmertingen, Luimertingenmolen

o4trzl95

84

216520-t76020

Hasselt expressweg

loom
loom
room
toom
loom
loom

orhzlgs

85

2t372o-t6oz7o

Mechelen-Bovelingen

100m

othzlgj

86

21442o-t63S5o

Heers, Mittekovenmolen

100m

orhzl95
orhzl95
orltzl95

87
88

2t6o'o-t673zo
zti2!o-t667So

Hoepertingen, Ham
Berlingen, Nieuwe Molen
Wellen, molen
Alken-centrum, molen
St.-Lambrechts-Herk, molen
Stevoort, Dorpsmolen
Stevoort, Elsaertmolen
Herk-de-Stad, molen

a

89

2r8o7o-t7o37o

3olll95
3olll95

9o

21622o-t745oo

91

21440O-rn7OO

3olllgS

92

2u820-17895o

3olll95

93

2ro57o-17957o

3olul95

94

2o652o-t&tno

16
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loom
100m

room

loom

loom
loom
loom

loom

STAÀLNAMEPUNTEN GEMIDDELDE LENGTE
in cm (min - max)

vrssooRT

GEMIDDELD GEWICI{T

in g (min - max)

Karpers (Cyprinidae)

Blankvoorn
Rietvoorn
Grondel
Karper
Gietrel
Vetje
Brasem
zeelt
Winde
Blauwbandgrondel

77,8r,.9,84, 88, 89, 93, 94
8r,83,89,93,94

g.g (+.8-z+.6)

r4.6 (r-2o9.5)

la

24.9 b,5-77.7)

G.4-r7.9)

8.q (o.S-6r.6)

77,84,89,9r,9j,94

8.+ (+.r-r6.1)

83,8E,89,9j,94
77,81,83,84,88,89,93,94

r4.5 O.r-24.5)

83,94

6.6 (s.+'t.+)

9j
83,84,93,94

tt.6s bl.6-rl.t)
rl,l 0.g-2r,6)

93

(zs,g)

(zro.z)

82-84,93,94

7.7 G-9.2)

t.r (r.+-8)

rt.z

8o.r (8-z6r)

b-2t]\

37.4

b.4-r77.5)

2.4

0.4i.5)

lt,S @8.8-t+.2)
ao.8 (6-13:.1)

Modderkruipers (Cobitidae)

modderkruiper
Bermpje
Grote

94

(r2.6)

(ro.r)

94

rr.z (7.r-r2.8)

rl (z.g-ri.l)

Stekelbaarzen (Gasterosteidae)

Driedoornigestekelbaars 77,79-81,83,85-89,93,94
Tiendoornige stekelbaars 77, 8o, 8r, 83, 84, 86-89, 9r, 93, 94
Baarzen (Percidae)

4.9 b.2-6.7)

b,5-7.2)

r.3 @.4-rlz.5)

Baars

13.r (Z-r8.8)

:2.6 (S.z-88)

88,93,94

5.3

r,4 (o.3-3)

Zonnebaarzen (Centrarchidae)

Zonnebaars

83, g+

6.2

z.r (o.s-lg.r)

b.l-tt.+)

FIGUUR 9
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Staalnamepunten
Aantal

soorten

l-l

o/, van

totaal aantal gevangen

individuen

!

o/o

van totale afgeviste biomassa

Het aantal aangetroffen soorten, het percentage van het totaal aantal gwangen vissen en het percentage van de
gevangen biomassa ten op-zichte van de totaal gevangen biomassa per staalnamepunt en per room tiidens de

visbestandsopname in het subbekken van de Herk en de Mombeek in november 1995.
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Visbestandsopname in het subbekken van het Snijken
(Snilken en Omleidingsgracht)

In november

werd een visbestandsopname uitgevoerd op het Snijken
In totaal werden tijdens
deze veldcampagne 3 staalnamepunten bemonsterd. (tabel rZ)
1994

en de Omleidingsgracht nabij het Schulensmeer.

De aangetroffen vissoorten, gegevens in verband met lengte en gewicht van de
gevàngen vissen en de staalnamepunten waar zij werden aangetroffen worden
in tabel r8 weergegeven.

In figuur ro 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.
In totaal werden over de 3 staalnamepunten

7 vissoorten aangetroffen.
De driedoornige stekelbaars heeft hier veruit het overwicht. Belangrijk is
het voorkomen van dé grote modderkruiper, een beschermde en zeer zeldzame soort, in het Snijken

TABEL T7
WATERLOOP

DATUM STAALNAME

LAMBERT-

BBSCHRIJVING

LENGTE

NUMMER COORDINATEN
Snijken
Omleidingsgracht
Omleidingsgracht

AFGEVIST

oThrlgS

95

2o655o-1845oo

Schulen, langs spoorweg

othrl95

96

2o54oo-r8365o

oTlulgS

97

206650-r84zio

Schulensbroek
voor monding

room
room
room

r.l.rEr, r8
vIssooRT

STAALNAMEPUNTEN

GEMIDDELDE LENGTE

in cm (min - max)

GEMIDDELD GEWIC}IT

ln

(min - max)

Karpers (Cyprinidae)

(o.g-l)

95

5.9 (4.5-6.9)

Giebel

95,96

a.r (z-s.8)

Zeelt

95-97

s.r (1.8-6.r)

1,6 (6,2-2o,4)
z (o.z-l.z)

95

(zz.l)

@.+)

95-97

(
5,r)
(+.8-6.2)
s,s

r.r (o.8-r.8)

95

(ro)

(ro.8)

Rietvoorn

Modderlruipers (Cobitidae)
Grote modderkuiper

r.8

Stekelbaarzen (Gasterosteidae)

f)riedoornige stekelbaars
Tiendoolnige stekelbaars

95

(r.:)

Bàarzen (Percidae)
Baars
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Visbestandsopname op de Gete en de Grote Gete

In december r99z werd een visbestandsopname uitgevoerd op de Gete
en de Grote Gete. In totaal werden tijdens deze veldcampagne 9 staalnamepunten bemonsterd. Meer gedetailleerde gegevens in verband hiermee

worden in tabel 19 gegeven.
De aangetroffen vissoorten, gegevens in verband met lengte en gewicht van de
gevangen vissen en de staalnamepunten waar zij werden aangetroffen worden

in tabel 20 weergegeven.

In figuur u worden per àtaalnamepunt 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.
In het subbekken van de Gete werden tijdens dit onderzoek

6

vissoorten

aangetroffen.

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 reÍntroducties in het kader van het jaarlijks herbepotingsplan.
Eveneens in het oog splingend is het feit dat eens stroomafiuaarts 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 dezelfde 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 Zétrud-Lumay.
Hier werd giebel (t ex.), karper (r ex.), driedoornige stekelbaars (49 ex.),
blankvoorn (25 ex.), grondel (3 ex.), bermpje (go ex.) en baars (ó ex.) aangetroffen. Tevens kwam er beekforel (z ex.) en kopvoorn (r5 ex.) voor, beide
soorten aÍkomstig uit reïntroducties van respectievelijk het Waalse en het
Vlaamse Gewest. Op de tweede staalnameplaats werd beekforel (7 ex. waaronder r juveniel), driedoornige stekelbaars (r ex.) en bermpje (73r ex.) waargenomen. Het bermpje, een beschermde vissoort in het Vlaamse Gewest, is
hier duidelijk de belangrijkste soort.
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TABEL T9
WATERLOOP

DATUM STAALNAME

LAMBERT-

BESCHRIJVING

LENGTE

NUMMER COORDINATEN
Grote
Grote
Groté
Grote

Gete
Gete
Gete
Gete

Grote Gete
Grote Gete
Grote Gete
Gete
Gete

rslr2l92
r5hzlgz
rshzlgz
rShzlgz
r1hzlgz

r5hzlgz
r5hzlgz
r6hzlgz
t6hzlgz

AFGEVIST

98

187125-162475

Hoegaarden brouwerij

100m

99

r873So-t6z725

Hoegaarden achter molen

room

100

1878oo-r6335o

101

1895oo-r6495o

Klein Overlaar molen
Ring - Uilenvlucht

to2

t934oo-16757o

Utsenaken

103

t9787o-rTozÍ.o

Drieslinter

104

2oo8oo-t7t72o

t26

2Ot92O-172750

Rotemwinning
Budingen

loom
loom
loom
loom
loom

t27

2o33ío-179820

Ertsenrijk

125m

8om

TABEL 2()

STAALNAMEPI.,NTEN GEMIDDELDE LENGTE
in cm (min - max)

vrssooRT

Karpers (Cyprinidae)
Blankvoorn
Grondel

GEMIDDELD GEWTCI{T

ing(min-max)

99

8.r (s.r-23)

9.9 (r.r-r73.r)

98,99

7.2 (4.r-t7.2)

s.4b.4-49.2)

Bermp.ie

98-roo

9 Q.s-14.3)

Stekelbaarzen (Gasterosteidae)
Driedoornige stekelbaars
Baarzen (Percidae)

98, 99

5 (2,4-8.5)

t.+ (o.r-2.91

Baars

98,99

r9.r (rr.5-25)

to7,6 (t7,5-2t6.8)

Forellen (Salmonidae)
Beekforel

98-roo

9.8 (6.7-r2.8)

g.g (2.8-22.6\

Modderlauipers (Cobitidae)

FIGUUR

7.1

(o.6-2r.8)

II
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Staalnamepunten
Het aantal aangetroffen soorten, het percentage van het totaal aantal gevangen vissen en het percentage van de
!íevangen biomassa ten opzichte van de totaal gevangen biomassa per staalnamepunt en per room tijdens de
visbestnndsopname van het subbekken van de Gete in december r99u.
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Visbestandsopname in het subbekken van de Kleine Gete (!(leine Gete,
Dormaalse beek-Molenbeek, Zevenbronnenbeek, Melsterbeek, Cicindriabeek
en Molenbeek)

In dècember r99z 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 r5
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 tabel 2r gegeven.
De aangetroffen vissoorten, gegevens in verband met lengte en gewicht van de
gevangen vissen en de staalnamepunten waar zij werden aangetroffen worden

in tabel 22 weergegeven.

In figuur rz 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 gevangenbiomassa weergegeven.
In het subbekken van de Kleine Gete werden tijdens dit onderzoek r3
verschillende vissoorten aangetrpffen.
Het voorkomen van de beekforel wordt hier in stand gehouden door
reïntroducties 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 3angetroffen,
waarschijnlijk afkomstig van uitzettingen in het Waalse Gewest.
Opvallend is ook in dit subbekken dat de vissen zich schijnbaar concentreren
stroomafiraarts de stuwen van watermolens.
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 rnet de K.U.Leuven in het
kader van een ander onderzoek nog enkele visbestandsopnames op de Kleine
Gete uitgevoerd in dezelfde periode. Vermits toen nog enkele
vermeldenswaardige vangsten werden gedaan, worden deze hier kort
besproken.
In september r99z werden op de Kleine Gete te Eliksem 3 exemplaren van de
blauwbandgrondel gevangen. In oktober r99z werden van deze exoot 6
exemplaren te Wange gevangen. Dit waren de eerste meldingen van de
blauwbandgrondel in het Demerbekken.
In december r99r en in april r99z 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 aanwezighei{
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
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populatie kon hier niet worden uitgemaalt.
In december r99r 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 regelmatige 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 Hélécine, waar brasem
(l ex.), giebel (3 ex.), kalper (7 ex.), graskarper (r ex), driedoornige stekelbaars
(3 ex.), blankvoorn (523 ex.), grondel (8 ex.) en baars (39 er) werd gevangen
tijdens z opeenvolgende vangsten in hetzelfde traject, en te Jadche-la-Marne,
meer stroomopwaarts, waar driedoornige stekelbaarc (2263 ex.), blankvoorn
(r 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 meeit voorkomende

soort.
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TABBL

2I

WATBRLOOP

DATUM STAALNAME

LAMBERT.

BESCHRIryING

NUMMER COORDINATEN

Gete
6lnl9z
Gete
r6,llzlgz
t6lt2lg2
Gete
Gete
ríhzlgz
Gete
Élplgz
ríltzlgz
Gete
Melsterbeek oTlttlgj
Melsterbeek o7lrtl95
Melsterbeek oTlttlg;Melsterbeek ' oTlrrlgs
Melsterbeek oTlulgs
Melsterbeek oTlrrlgs
Melsterbeek oTlrtlgs
Melsterbeek oTlrtlgs
Melsterbeek oTlrtlgj
Kleine
Kleine
Kleine
Kleine
Kleine
Kleine

ro,

194725-t629oo

Ezemaal

loom

ro6
to7

r9r45o-ró3ó5o

Eliksem Koningsmolen
Overhespen - Neerhespen

100m

1o8

2oo6oo-168ooo

ro9

2or600-ró94oo

llo
lll

2O2OOO-17O4OO

2088Zo-1625ro

l12

209090-ró3ooo

r975oo-1648oo

Helen - Bos
Zoutleeuw achter'molen
Pompstation watering
Kerkom b.St.Tr. Bosberg
Kerkom b.St.Tr. pompstat.
Zeppercn Hamveld

1r3

21O4rO-17O1OO

tr4

2onto-t7o67o

1r5

20633o-1zl08o

rr6

205690-r72o5o

Metsterenmolen
Runkelen St. Niklaas hoeve
Binderveld

717

20,44ro-173850

Grazen

rr8

20375o-t768to

Geabas

1r9

2o388o-1Z93oo

Zevenbronnenbeek o8/u/95
Zevenbronnenbeek o8/rr/95

120

2O2t5O-tí72OO

t2l

2ot8oo-tÍ727o

Herk-de-Stad Stijlveld
Voor Kleine Hamberg
Achter Kleine Hamberg

Dormaalsebeek o&ltrlgs
Dormaalsebeek o&lttlgs

t22

2oro4o-r585ro

VoorWalsbets

723

2ooo2o-16246o

Rumsdorp achter molen
Voor Dormaal
Zoutleeuw voor monding
Kerkom bij St.-Truiden
Melveren
Gingelom
Stroomaf molen Maasrode
Stroomaf Grevensmolen

beek oSlulg5
beek oSlulgs
Cicindria
16loz196
Cicindria
16loz196
Molenbeek ftlozl96
Molenbeek t6lozlg6
Molenbeèk 16loz196
Dormaalse
Dormaalse

LENGTE

AFGEVIST

124

2or3oo-1658ro

t25

20126o-16855()

2t7

zo7360-162780

218

208480-r69ooo

219

2o4ooo-róo94o

220

20'484o-t6'7oo
2o62to-t6867o

221
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loom
room
50m

ioom
7om
100m

loom
50m

toom
100m

8om

IBW

50m
100m
50m
50m

30m

loom
loom
.loom
100m

toom
100m

room
rQom

TABE,L22
vIssooRT

GEMIDDELDELENGTE GEMIDDELDGEWICIIT

STAALNAMEPUNTEN

in cm (min -

max)

in g (min - max)

Karpers (Cyprinidae)

Blankvoorn
Rietvoorn
Grondel
Giebel
Vetje
Zeelt
Blauwbandgrondel

8.r (5.r-zl)
2.6 (+.6-18.5)

ro8-uo,1r6
ro8-uo, u6

106,

g.g
7.5

(r.r-rzl.r)
b.9-95)

roó,u6,u9

7.2

(4.r-tl.z)

5.4

rt6,t22

16.z

(g.z-28.t)

gz.6 (lZ-+56)

b.4-49.2)

6.+ (s,8-t)
r5,8 (ro.r-23.7)
7.1 (4.r-9.5)

n.6 (rS.z-t98,3)

s (+.s-r4r)

Z.r (o.6-2r.8)

5 O,4-8.5)
s.z (r.s-6.q)

r.4@.4-9.7)

116

19.r (u.5-25)

rol.6 (r2.5-2t6.8)

1c,6,107

q.8 (6.2-12.8)

g.g (2.8-22.6)

1o9, rro, 116

u6
rr6-u9

z.r (r,2::.)
4.1 (o.6-9.8)

Modderkruipers (Cobitidae)

Bermpje

106, ro9,

u6, uZ, 12j

Stekelbaarzen (Gasterosteidae)
Driedoornige stekelbaars ro5-uo, rr3,

r:^4, tr6, tt7, rtg -122, r25,
Tiendoornige stekelbaars ro8-1ro, rr3, r14,116, rr9, r25
Baarzen (Percidae)

Baars

z't

8

r.+

(o.t-l.g)

Forellen (Salmonidae)

Beekforel
Regenboogforel

106

32.4

$z-32.8)

429

Qr6-442\

FIGUUR 12
35

3o
25

20

l5

lo
5

o

ro5 to6 ro7 lo8 1o9

rro lu u2 ll3 rr4 u5 rró rr7 rr8 rr9

L2o r,.r

tzz Lt3 rz4 tzs 2r7 2r8 2r9 2zo

22r

Staalnamepunten
Aantal

soorten !

o/o

van totaal aantal gevangen

individuen I

o/o

vantotale afgeviste biomassa

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 room tijdens de

visbestandsopname van het subbekken van de Kleine Gete in december 1992, november 1995 en februari 1996.
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Visbestandsopname op de Velpe

In april 1993 werd een,iisbestandsopname uitgevoerd op de Velpe. In totaal
werden tijdens deze veldcampagne 9 staalnamepunten bemonsterd. Meer
gedetailleerde gegevens in verband hiermee worden in tabel 23 gegeven.
De aangetroffen vissoorten, gegevens in verband met lengte en gewicht van de
gevangen vissen en de staalnamepunten waar zij werden aangetroffen worden
in tabel 24 weergegeven.

In figuur 13 worden per staalnamepunt het aàntal 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.
Tijdens de visbestandsopname op de Velpe werden r5 verschillende vissoorten
gevangen. Opmerkelijk zijn de belangrijke populaties van bermpje, maar vooral
van de grondel op staalnamepunten r34 en r35. 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 room) 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 in tabel z5 weergegeven.
FTGUUR 13
5o
45

40

I
tr
I

35

lo
25

20
r5

lo

Aantaisoorten
oó

van totaal aantal gevangen individtren

o/o

van de totale afgeviste biomassa

5

o

r28 r29 r3o r3r r3z r33 r34 r35

86

Staalnamepunten
Het aantal aangetroffen soorten, het percentage van het totaal aantal gevangen vissen en het percentage van de
stafiamepunt en peÍ room tiidens de

gevaàgen biomassa ten opzichte van de totaal gevangen biomassa per

visbestandsopname op de Velpe in april 1993.
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TABEL 23
WATERLOOP

DATUM §TAALNAME TJ\MBERT.
NUMMER COORDINATEN

BESCHRIryING

LENGTE
AFGEVIST

Velpe
Velpe
Velpe
Velpe
Velpe
Velpe

2ilo9l9:

128

rEr93o-1683oo

t29

r8483o-r7o2lo

Net voor duikcr ondcr E4o
Roo$eek- Schaapweld

50m

zrloglgl
zrlogl93

130.

r8608o-rZoToo

Bijvoorde

50m

zrlqlgl

13r

r8785o-rnr5o

Baan.Aarschot - Tienen

50m

zrloglg3

132

Achtermolcn BunSeek

room

ztlory.lgS

133

r9ro2a-rv92o
:934jo-r74roo

ztloglgl
zilogl9,
zrloglgl

134

196690'-176360

r35

201160-18o78o

136

2oo73o-183650

Achter molen Hocledcn
Achter molen Vroente
Velpen
Achter Trlkcrmolen

tom

Velpe
Velpe
Velpe

tom

50m
50m

toom

TABEL24
vIssooRT

Karpers (Cyprinidae)
Blankvoorn
Rietvoorn

STAALNAMEPUNTEN

GBMIDDELDE LENGTE

GBMIDDELD GEWICHT

.in cm (min . max)

ln (min - max)

8a

132-136

b.5-2r.7)

U:3 (ro.r-r5.z)
ro.+ (z.r-ti.8)

136

Grondel
Karper

r33, 136

r.ó (i.r-5.8)

Giebel

,3,2-,].6

8.2

Brasem

Zeelt
Bittervoorn
Blauwbandgrondel

r32-136

st.z (o.s-zls)

ls.,

Gz.5-52.5)

rz.+(2,3-zf.6)

134

41 (42-42)

r32,r34

tz.t hz-ll.s)

3.t (2.4-3.9)
:1.8 (o.8-slo)
rozr (932-rrro)
2l,g.r (r,:.-s4s)

r32-r34

6.s G.z-z.l)

+.6 (r.S-ro.r)

r36

0.c)

(s.z)

t32-136

q (+.ó-r1.8)

6.8 (o.5-2r.4)

r28, 130-136

s.r (z.g-s.8)

r.l (o.z-2.8)

(z.t-ro.l)

Modderkruipers (Cobitidae)
Bermpje
Stekelbaarzen (Gasterosteidae)

I)riedoornige stekelbaars
Baarzen (Percidae)
Baars

13r-136

9.7

G.s-r+7)

ro.5 (z.z-39.6)

Zonnebaazen (Centrarchidae)
Zonnebaars

133.

G.z)

(6.2)

r3o,132, r34, r35

U.6 (tr-6+)

zn.6 (tz-6q)

z8.r (z+.9-1r.6)

z8o.l (err-36r.9)

Alen (Anguillidac)
Paling

Forellen (Salmonidae)
Regenboogforel

133,

r34

TAREL25
vIssooRT

gewicht in g (aantd)

zlrgt.t b3o8)

Grondel
Paling
Baars

AozS.ó (r8)
4ozo.r (349)

Gietrel

zgn.+ (E8)

Bernpje

z8o6 (sqq)

r!w 40

MEDEDELTNGEN 1998-2

Vlsbestandsopname in het subbekken van de ZwaÉe Beek (Zwarte Beek,
Zwart Water, Vloot, Abtsgracht, Houwercbeek)

In het voorjaar van 1994 werd een visbestandsopname uitgevoerd op de Zwarte
Beek. In totaal werden tijdens deze veldcampagne 13 staalnamepunten
bemonsterd. HetZwart Watpr, de Houwersbeek, het Moot en de Abtsgracht
werden bemonsterd in het najaar van 1994. Hier werden 8 staalnamepunten
bemonsterd. Meer gedetailleerde gegevens in verband hiermee worden in
tabel z6 gegeven.
De aangetroffen vissoorten, gegevens in verband met lengte en gewicht van de
gevangen vissen en de staalnamepunten waar zij werden aangetroffen worden
in tabel 2Z weergegeven.

In het subbekken van de Zwarte Beek werden niet minder dan z3 verschillende
vissoorten aangetroffen. Vooral de Zwarte Beek zelf, met 2r soorten ligt hiervan
aan de basis. Qp 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 zijn 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 5om 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, dp bruine Amerikaanse dwergmeerval en de
Amerikaanse hondsvis.
Weer valt hier op dat stroomafr,traarts de migratieknelpunten hoge
visdensiteiten worden aangetroffen.
Ter hoogte van de monding van de Leigracht in de Zwarte Beek; werd eveneens
een belangrijke visbiosrassa 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.

In figuur r4 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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TABEL 26

DATUM STAALNAME

WATERLOOP

LAMBERT.

BESCHRI'VING

LENGTE

NUMMER COORDINATEN
Zwart
Zwart
Zwart
Zwart

Water
Water
Water
Water

Houwersbeek
Houwersbeek
Abtsgracht

Vloot
Zwarte Beek
Zwarte Beek
Zwarte Beek
Zrvarte Beek
Zwarte Beek
Zwarte Beek
Zwarte Beek
Zwarte Beek
Zwarte Beek
Zwarte Beek
Zwarte Beek
Zwarte Beek
Zwarte Beek

13l'tol94

r37

2o2Eoo-r8342o

t:,hol94

138

2o25oo-rEj65o

l3ltol94

139

20o5jo-1845oo

B.hol94
t;,hol94

140

20oo50-r858jo

r4r

20315o-r83r5o

zo29oo-t8327o

AFGEVIST

Linkhout, stroomaf duiker
Linkhout, Vloedbrug
BaanZrlk-7,elem
Monding Zwarte beek
Schulensbroek
Linkhout, voor duiker

loom
toom
loom
toom
loom

l:,lrcl9q

142

c7lrtl94
07lrtl94

r43

20365o-r8315o

r44

203o5o-r833oo

29lql94

r45

21636o-r98r6o

29lo3l94

r46

2rS640-198olo

z9lc?,l94

r47

2t4060-19728o

29lql94

148

2t3r7o-r964ro

z9lql94
z9lql94

r49

2u43o-195r6o

150

2rt43o-r9't6o

Schulensbroek
Linkhout, stroomaf Schulensmeer
Natuurreservaat
Natuurreservaat
Natuurreservaat
Achter varkenskwekerij
Voor Stalse molen
Aóter Stalse molen

zglotlgq
orlo4l94
orlo4l94

r5r

2o8S7o-t92740

Hek

r52

207760-t973ro

Achter Gestelse molen

r53

2o57oo-r8848o

Geenrode

orlo4194

r54

2032Eo-r8654o

Bakel voor brug

otlo4194

155

2or06o-18585o

Gennepstraat voor brug

room
room
toom

orlo4l94
oiloqlsq

156

r989ro-r8685o

Zelem verloren brug

room

157

r9886o-r869oo

Monding Leigracht

50m

loom
loom
50m
50m
50m
50m

loom
25m
50m
100m

50m

FTGUUR T4

.15

3o
25

.20
15

IO
5

o

r37 rl8 139 r4o r4r 142 143 r44 145 t46 r47 r48 r49 rjo r5r r52 153 t5,4 l5t lt6

157

Staalnamepunten

Aantal

soorten !

7o van

totaal aantal gevangen

individuen !

o/o

uan totale afgeviste biomassa

Hèt 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 loom tijdens de

visbestandsopnames in het subbekken van de Zwarte Beek in 1994.
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TABBL2T

STAALNAMEPUNTBN GEMIDDELDE LENGTE
in cm (min - max)

vIssooRT

GEMIDDELD GEWICHT

(min - max)

ln

Karpers (Cyprinidae)

Blankvoorn
Rietvoorn
Grondel
Karper
Giebel
Vetje
Winde
Brasem
Z,eelt
.
Bittervoorn
Blauwbandgrondel

t46,t4g,r1z,t56,t17

tz (6-tz.l)

zr.t @-st.6)

139,144,156

5.4 Q-7.7)

r46-t1o,ts2

g.4 G.2-r7.9)

r.8 (o.6-+.6)
9.r (0.4-43.4)

l5,2,r11-t17

zt.z0.q-s)

24r.6 (5.5-968)

r3g,t4o,t42,t'2,ri4-r17

r+ (z.r-3r)

tso,rsz

6.1Ql-z)

16.z

(ol-szl)

z.t (o.t-3)

r4o

Gr.s)

Gto)

ti6,t57

8.8 (8.8-s.E)

s.7 G.3-6.r)

r4o,142,t44,15,6

E.cb.s-uJ)

z8.g (o.6-zzs.r)

tlr6,tï7

4.8 6.9-5.6)

t

9,140,757

5.3

0.5-7)

r,r (o.6-r.7)

r.l (ol.-2.8)

Moddcrlruipers (Cobitidae)

modderkruiper
Bermpje

Grote

(zg.g-68.g)

142

2t.468.6-aaA)

t4s-tso,tsztt17

8.1 G.g-rz.z)

5.6 (o.4-16.2)

5.7 b.2-7.5)

z,s (o.:-s.6)

5.2.(4.2-6.5)

v@.s-z.s)

S+.2

Stekelbaarzen (Gasterosteidae)

Driedoornigestekelbaars r39,r4o,t5o-r52,ti,4-ts7

stekelbaars

Tiendoornige
Baarzen (Percidae)

Baars
Pos

r4o,t5t,r13,t17
14o,142,144,rs4-ts7

8.2

b-zo)

157

(n.s)

4o,t42,t44,t52,r57

+.6 (z.S-rz,.z)

9,3 (r.6-roz.3)

(zs.s)

Zonnebaanen (Centrerchidae)

Zonnebaars

3

(o.z-lr.l)

Alen (Anguillidae)

Paling
.

t42,154

Snoeken (Esocidae)
Snoek

t4o)r44
Dwergmeervallen (Ictaluridae)
Bruine Amerikaanse dwergmeervd 146, r48-15o, rj6
Hondsvissen (Umbridae)
Amerikaanse

hondwis

59.5

($-86)

44o,3 Q8;"8321

zo.t b6.S-u.S)

52.4(26.5-76.7)

ro.4 (2.8-13.2)

16.g (5.2-6j.r)

t4S-147

8.2 (6.5-ro.r)

z,z (z.z-r2,3)

145-148

r+.+ (ro.+-rq.s)

,,2 (r.8-rr.z)

Prikken (Petromyzonidae)

Beekprik
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Visbestandsopname op de Begllnebeek

In oktober 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 tabel z8 gegeven.
De aangetroffen vissoorten, gegevens in verband met lengte en gewicht van de
gevangen vissen en de staalnamepunten waar zij werden aangetroffen worden
in tabel 29 weergegeven.

In figuur r5 worden per staalnamepunt het aantal aangetroffen sciorten, het
percentage van het totaal aantal gevangen vissen en het percentage van de
gevangen biomassa ten opzichte van de totaal gevangen biomassa weergegeven.
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 blauuöandgrondel kon hier
nog niet worden vastgesteld.

ressr

z8

WATERLOOP

DATUM STAALNAME

.

LAMBERT.

BESCHRIryING

NUMMÉR COORDINATEN

LENGTE
AFGEVIST

Begijnetreek

qllrcl95

r5E

r943ro-r8o9oo

Begijnetreek

qllrcl9j

r5g

r9456o-r817oo

Waanveld
Hermansheuvel

Begijnebeek

qllrcl9s

r95120-r829oo

Assent

Begijnebeek

qllrcl95

r6o
r6r

r9Z53o-184140

Begijnebeek

ql,lrcl95

162

r97450-r8488o

Kloosterberg
Kloosterberg

100m

toom
room

loom
toom

TABEL 29
vrssooRT

STAALNAMEPUNTEN GEMIDDELDE LENGTE
in cm (min - max)

GEMIDDELDGEWICHT

in g (min - max)

Karpers (Cyprinidae)
Blankvoorn
Rietvoorn
Grondel
Karper
Giebel
Stekelbaarzcn (Gostcrosteidae)
Driedoornige stekelbaars
Tiendoornige stekelbaars
Baarzen (Percidae)
Baars

r59, 16r, 162

rr.r (2.9-17.3)

rg (o.r-zs.+)

r6r

zo.S (S9.8-8r.2)

r59, 16r, 162

rE.r (rZ.z-r9)
g.g (z.z-tS.t)

r6r.

19 67.5-to.5)

r35 (ror.z-168.7)

rl+

r59, 16r

(8.1-rS.6)

rr.z (o.r-6o,6)

+l.z (ro.z-7t)
r.o (o.5-z.r)

159, 16r, 162

+.r (2.6-+.E)
4.2 (4-4.5)

o.6 (o.6-o.6)

159

7.8 (7.8)

r.5 (5.5)

16r, 162
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Staalnamepunten
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visbestandsopname op de Bcgijncbeck in oktober
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Visbestandsopname op de Hulpe-ZwaÉ 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 in verband hiermee worden in tabel 3tr gegeven.
De aangetroffen vissoorten, gegevens in verband met lengte en gewicht van de
gevangen vissen en de staalnamepunten waar zij werden aangetroffen worden

in tabel3r weergegeven.
In figuur 16 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.
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 t/m ró8) 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.

TABEL 30
WATERLOOP

Hulpe-Winterbeek
Hulpe-Winterbeek
Hulpe-Winterbeek
Hulpe-Winterbeek
Hulpe-Winterbeek
Hulpe-Winterbeek
KIeine Beek
Kleine Beek
Middelbeek

DATUM
o4hol95
o4hol95
o4holgs
o+hol95

STAALNAME

LAMBERT.

NUMMER

COORDINATEN

BESCHRIJVING

LENGTE
AFGEVIST

r63

zo782o-t967oo

Beverlo, stroomop Albertkanaal

50m

164

2or670-r91ooo

Baan Deurne-Vleugt

50m

r65

,9147o-t89o5U^

166

l95joo-18840o

odtolgs

167

19362o-189ooo

o4lrol95
o4lrol95
o4holgS

ró8

t9z2ío-1890So

Net voor monding Kleine Beek
Molenstede-centrum
Baan Averbode-Zichem
Testelt, voor spoorweg

169

2or82S-r9o9oo

Baan Deurne-Vleugt

17r)

19767o-t89too

o4hol95

tn

20177O-l9t1OO

Net voor monding Zwart Water
Baan Deurne-Vleugt

raw {6

ueoroELrNGEN !996-2

50m

loom
100m

room

loom
loom
loom

TABEL 3T

vrssooRT

STÀALNAMEPUNTEN

GEMIDDELDE LENGTE

in cm (min - max)

GEMIDDELD GEWICHT

ln

(min - max)

Karpers (Cyprinidae)
Blauwbandgrondel
Stekelbaarzen (Gasterosteidae)
Driedoornige stekelbaars
Tiendoornige stekelbaars
Tnnnebaarzen (Centrarchidae)
Zonnebaars

17o,w

4.5 Q.2-4.7)

o.9 (o.5-r.z)

170

5 G,4-5.4)
4.e ba-6.4)

r.z (o.9-r.5)

169-w
169-w

6.1G.z-z.t)

3.8 (r.8-6.e)

r (o.r-r.z)
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Staalnamepunten
Het aantal aangctroffen soorten, het percentage van het totaal aantal gevangen vissen en het percentage van de
gevangen biomassa ten opzichtc van de totaal gevangen biomassa per staalnamepunt en per room tijdens de

visbestandsopname in het subbckken vari de Hulpe in oktober 1995.
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Vlsbestandsopnime op de traÍbcck

'

In maart 1995 werd.ecn visbestandsopname uitgooerd op de Iaarbeck
In totaal werden tijdens dcrveldcampagnc 2 staehamcpuntcn bcmonsterd.
Mecr gcdetailleeró gegwens in rrcrbàd-hicrmcc ruordó iir ubct 32 gcgsvcn.
Tijdcns deze visbestandsopname r,rnrden gcen visscn garangcn. Dit hccft
ongctwijftld te'maken met de sleclltc waterkwaliteit van dc Iaarbcelc
De Heinc afrnetingen van de waterloop dic cen lpg buffcrcnd vcrmogcn tot
gcvolg hebben, hebben als gwolg dat bij de geringstc vervuiling h4 vi§leven
er onrnogelijk wordt.

TLBELS2
WATENLOOP

D TUl §TA IJ{AUB

I.AUEBTT-

B!§CHnIwTNG

NUl.IíEl

Iaerbak
Iaerbcck

rl,loilgl,
rl,lq8,l»

tn,
173

.LBNGTS

ÀFGAvl§T

$9oo-r87610
tlzlzo-t87B ó

rrw 48

Kafcnfik

1()0m

voorrnonding

r@ln

urozoelrxc;x r99&z

Visbestandsopname op de Weerderlaak

In maart 1995 werd een visbestandsopname uitgevoerd op de Weerderlaak.
Op deze beek werden z staalnamepunten bemonsterd. Meer gedetailleerde
gegevens in verband hiermee worden in tabel 33 gegeven.
De aangetroffen vissoorten, gegwens in verband met lengte en gewicht van
de gevangen vissen en de staalnamepunten waar zij werden aangetroffen
worden in tabel 3i4 weergegeven.

In figuur r7 worden per staalnamepunt het aantal aangétroffen soorten, het
percentage van het totaal aantal gevangen vissen en het percentage van de
gevangen biomassa ten opzichte van de totaal gevangen biomassa weergegeven.

Op de Weerderlaak werden, gezien de kleine afrnetingen van de waterloop
slechts z staalnamepunten bemonsterd. De Weerderlaak is een kleine
afrrateringsgracht gelegen in de Demerbroeken te Aarschot. De waterkwaliteit
is er goed, maar in de late zomermaanden valt de waterloop wel eens droog,
wat het visbestand uiteraard niet ten goede komt.
Tijdens onze visbestandsopname werden toch 7 verschillende vissoorten aangetroffen, waaronder de bittervoorn, een beschermde soort. Ook een aantal
exoten werden gevangen, zoals de zonnebaars, de blauuöandgrondel 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 onderzoelc In dergelijke gevallen is het raadzaam 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. Zokan 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.
TÀBEL 33
WATERLOOP

DATUM STAALNAME

LAMBERT.

BESCHRIryING

NUMMER COORDINATEN
Weerderlaak
Weerderlaak

LENGTE
AFGEVIST

r5lcal95

174

rE136o-r8653o

bij Oude Motte

50m

rslollgs

175

l84j4o-r863oo

nabij pompstation

50m

METTEDELTNGEN
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TABBL34
STAALNAMEPT'NTEN GEMIDDBLDE LENGTE
in cm (min - max)

vrssooRT

GEMIDDELD GEWICHT

ln

(min - max)

Karpers (Cyprtnldac)
Blankvoorn
Giebel

r74, 175
174

4.2 b.t-5.2)
(6.+)

Bittervoorn

t74

G.s)

Blauwbandgrondel
Stekelbaarzen (Gasterosteidee)
Driedoornige stekelbaars
Tiendoornige stekelbaars
Zonnebaarzen (C€nmrchidae)

174

4.2 b-s.4)

174,r75

6.2 (5.7-6.9)

174tr75

5.9 G.3-67)

Zoinebaars

175

3.r

o.6 (o.z-r)

(q.z)
(o.a)
o.7 (o.r-r.4)

l.r

(r.r-+.6)

z.r

6r)

(ri.z)

o.8 (o.8)
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Staalnamepunten
Het aantal aangetroffen soorten, hct percentage nan hct to'aql aatrtal gevangeo vissen en het percentage van de
gevangen biomassa ten opzichte van de totaal gwangen biomassa per staalnamepunt en per room tijdens de

visbestandsopname op de Weerderlaak in maart 1995.

rBw

50
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Vlsbestandsopname op de Grote laak
1995 werd een visbestandsopnÍrme uitgwoerd op de Grote Laak. Op
deze waterloop werd omwille van de zeer slechte waterkwaliteit slechts r

In maart

staalnamepunt bemonsterd. Meer gedetailleerde gegwens in verband hiermee
worden in tabel lS gegeven.

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

TABEL 35
WATENLOOP

DATUM §TAALNÀMB I'IMBERT.

BA§CHRI'VING

NUMMER. COORDINATEN
Grote Laak

rslo3,lg1 :176

186910-187ó50 Langdorp,

HEDEDELTNGEN

LBNGTE
APGEVIST

r99t-2 5l

de Hulst

tlw

loom

Visbestandsopname op de Kleine Laak

In maart

1995 werd een visbestandsopname uitgevoerd op de Kleine Laak.
Op deze beek werden z staalnamepunten bemonsterd. Meer gedetailleerde
gegevens in verband hiermee worden in tabel 3ó gegeven.

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

In figuur r8 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.
Op de z staalnamepunten van de Kleine Laak te Langdorp (Aarschot) werd vis
gevangen. Ook de Kleine Laak, die een oude afiuateringsgracht is yoor 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.

rerer

36

WATERLOOP

DATUM STAALNAME

LAMBERT-

BESCIIRIJVING

NUMMER COORDINATEN
Kleine Laak
Kleine Laak

rslollgS

177

tB5760-t8a4o

tslollgs

178

1853oo-r87090

LENGTB

AFGEVIST

Langdorp, Donk
Langdorp,'achter kerk

room
loom

TABEL 37

vrssooRT

STAALNAMEPUNTEN

GEMIDDELDE LENGTE

in cm (min -

max)

GEMIDDELD GEWICHT

in g (min - max)

Karpers (Cyprinidae)
Rietvoorn
Karper
Giebel
Vetje
Stekelbaarzen (Gasterosteidae)
Driedoornige stekelbaars
Tiendoornige stekelbaais

wrt78

6.2 (s.z-6.8)

177,178

'ro.z (9.8-ro.6)

tn,v8
t77

w

rn
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6.r

(s.t-t)

z (t.S-2.6)
r9.3 (18,5-zo.r)
2.9 (t.g-4)

5.4b.6-7.2)

t.t (o.z-l.g)

6.t G.c-t)
6.r (s-t,s)

3.7 @.2-6.4)
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Staalnamepunten
Het aantal aangetroffen soorten, het percentage van hct totaal aantal gerrangen vissen cn het percentage van de
gevangen biomassa ten opzichte van de totaal gevangen biomassa pcr staalnamepunt en per room tijdens de

visbestandsopname op de Kleine Laak in maart 1995.
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Visbestandsopname ln het subbekken van de Motte (Grote Motte, Brede Motte,
Tieltse Motte en enkele afwaterlngsgrachten van het Walenbos)

In maart 1993 werd een visbestandsopname uitgevoerd op de Motte en enkele
van haar zijbeken. In totaal werden tijdens deze veldcampagne r7
staalnamepunten bemonsterd. Meer gedetailleerde gegevens in verband
hiermee worden in tabel 38 gegeven.
De aangetroffen vissoorten, gegevens in verband met lengte en gewicht van de
gevangen vissen en de staalnamepunten waar zij werden aangetroffen worden
in tabel 39 weergegeven.

In figuur 19 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.
In het subbekken van de Motte werden 9 vissoorten aangetroffen. Op de drieen tiendoornige stekelbaars na zijn de grondel en het bermpje, een beschérmde
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 waterkwditeit, de migratieknelpunten
en lage waterniveaus die plaatselijk afzonderlijk, al dan niet tesamen, het tot
stand komen van een interessanter visbestand verhinderen.

rener,38
WATERLOOP

DATUM STAALNAME

LAMBERT-

BESCHRI'VING

NUMMER COORDINATEN

LENGTE
AFGEVIST

16lcal93

779

r84j9o-18oooo

16loal93

18o

r85580-r8ro8o

t6lo],l93

18r

r857jo-r8125o

Houwaart, Heuvel
Houwaart, meanders Brede Motte
Houwaart, Brede Motte

t6lqll93

r82

r8585o-r8123o

Brede Motte, Elst

l,ólotlgl

r83

r8596o-r8r29o

Brede Motte, Elst

t6lqlgt

r84

r864lo-rBr63o

Rafelsbroek

Mottt

t6lq:,l93

r85

r8Z2oo-18291o

Motte
Motte
Motte
Motte
Motte

16lo3l93

r86

r8Zj60-18365o

rBlollg3

787

r6628o-18587o

rBlq:,l93

r88

r84zo-1858oo

tïlq:,lgS

189

r83790-r8558o

r$lqll93

r83260-r8S9ro

Walenbos
Walenbos

192

r85ooo-r8o56o

Walenbos
Walenbos

t&loll93
t9lollgS
tSlollgS
rBlqll93

r90
r9r
r93

r8583o-rErr4o

194

r859jo-r82o8o

Boekhoutmolen
Rillaar, meanders stroomaf rz
Rillaar, meanders Konijnenberg
Aarschot, nabij zagerij De Motte
Aarschot, achter molen Schoonhoven
Aarschot, oude demerarm
Walenbos stroomop Kwade Poel
Walenbos Kwade Poel
Walenbos aan vijvertjes
Walenbos, Elst

Tieltse Motte

t6lql93

195

rEr/jo-r82o8o

Tielt-Winge, Boekhout

Motte
Motte
Motte
Motte
Motte
Motte

r849oo-r8o26o

rEw
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50m

loom
loom
room
ropm
loom
loom
loom
100m

room
8om
100m

loom
50m

loom
100m
100m

TABEL 39

vrssooRT

GEMIDDELDELENGTB GEMIDDELDGBWICHT
in g (min - max)

STAALNAMEPUNTEN

in cm (min -

max)

IGrpers (Cyprinidae)

Blankvoorn
Rietvoorn
Grondel
Giebel

(8.9-t7.j)

(l.z-61)

r83, r88

14.2

r83, r89

r82, r83, r8j, 186, r89, r93

7.4 G.5-11.3)
rz.r (j.3-14.6)

to.z (2,6-15,6)
rZ.6 (S.l-r+.6)

r83, 186, r89

rz.r (9.2-r5.3)

27.4bL4-$)

r8o, r8r, t83-r86, r89, l9r, r93,195

g.E (r.Z-r:.8)

ro.r (o.3-27)

+o.+

Modderlrruipers (Cobitidae)

Bermpje

Stekelbaarzen (Gasterosteidae)

Driedoornigestekelbaars
Tiendoornigestekelbaars

lZ9-181,183-189,r9r,193-r9j

5.t (1.3-7.5)

r79-18r,r83-r89,191,193-195

S.r

(l.r-6.1)

r.6 (o.z-ó)

r,r (o.z-2.4)

Baarzen (Percidae)

Baars

r89

u.4 (rr.4)

189

7.6 (7.6)

15

(r5)

Zonnebaarzen (Centrarchidae)

Zonnebaars

8 (8)

FIGUUR T9
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Staalnamepunten

Aantal

soorten
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o/o
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OO

van totalè afgwiste biomassa

Het aantal aangetroffen soorten, het percentage van het totaal aantal gevangen vissen en het pcrccntage van de
gevangen biomassa ten opzichtevan de totaal gevangen biomassa per staalnamepunt en per room tijdens de

visbestandsopname in het subbekken van de Motte in maart 1993,
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Vlsbestandsopname op de taak
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 tabel 40 gegev.en.

In maart

De aangetroffen vissoorten, gegevens in verband met lengte en gewicht van de
gevàgen vissen en de staalnamepunten waar zij werden aangetroffen wor'den
in tabel 4r weergegeven.

In figuur zo worden per staalnamepunt het aantal aangetroffen soorten, het
percentage van het totaal aantd gevangen vissen en het percentage van de
gevangen biomassa ten opzichte van de totaal gevangen biomassa weergegeven.
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
zeerlaag. Dit heeft te maken met de slechte waterkwaliteit en het periodisch
plaatselijk droogvdlen tijdens het droge seizoen. Meer stroomafwaarts, 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 u verschillende soorten g€vangen op de Laak. Als exoten
werden hier de giebel, de blauwbandgronàel eíde zonnebaars aangetroffen.
Ook een exemplaar van de bittervoorn, een beschermde soort, werd hier
gevangen.
TABBI,40
1^/ATERLOOP

DATUM STAALNAME

LAMBERT.

BESCHRIJVING

NUMMER COORDINATEN
Laak

r4ollgs

r96

1719oo-r8órjo

Wagenbrug, voor monding in Dijle

Laak

r+lo8l95

r97

r7z95o-t857oo

Laak

198

174620-r,85750

Laak

r+lollgS
rdoalgs

Monding Bruggelandenbeek
Vondelbrug

r99

1761oo-t8s72o

Baan Werchter-Betekom

Laak

14ollgs

200

r79ooo-r85Eoo

Laak

ulollgS

201

rErojo-r86770

Nabij Betekom-centrum
Àarrhot, Wit Toreke

rrw Jó

urororLrNccN

LENGTE

AFGE\,IST

r99E-2

loom
room
.100m

loom
loom
room

TÀBEL 4I
vtssooRT

STAALNAMEPUNTEN

GEMIDDBLDE LENGTE

in cm (min Karpers (Cyprinidae)
Blankvoorn

2OO,2Ol

6.q (l.9-ro.Z)
13.6 (s.r-18)

2OOr 2Ot

Giebel
Vetje

max)

GEMIDDELD CEWICI{T

in g (min - max)

b.+-to.6)
$.7 0.6-9.4)

S.Z

200

+.6 (+.r-s.r)

Bittervoorn

2o0

G.z)

r.r (o,8-r.5)
(r.s)

Goudwinde

200

6+.0)

Kolblei

200

Blauwbandgrondel
Stekelbaarzen (Gasterosteidae)

200

(rr.8)
6.1G.g:t.s)
5.4G-6.7)

2.4 G-3.3)
r.S (o.6-2.ó)

Driedoornige stekelbaars

199-2O1

6.3 (5.3-6.4)

2.9 (r.4-3)

Tiendoornige stekelbaars
Baarzen (Percidae)

199-2O7

Baars

201

8.5 (8.5)

j.e (5.e)

Zonnebaarzen (Centrarchidae)
Zonnebaars

200

8.r (8.s)

ro.g (ro.9)

FIGUUR 20

9o
8o

I
tr
I

7o

6o
5o

4o
3o
20

lo

Aantalsoorten
o/o

van totaal aaptal gevangen individuen

o/o

van de totale afgeviste biomassa

o

t96

r97

r98

200

199

20r

Staalnamepunten
Het aantal aangetroffen soorten, het perccntage van het totaal aantal gevangen vissen en hct pcrcèntagc van de
gevangen biomassa ten opzichte van de totaal gevangen biomassa per staalnamepunt en per room tijdens de

visbestandsopname op de Iaak in maart

19915.
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Visbestandsopname in het subbekken van de Winge (Wingebeeh MolenbpekWinge, Kraalwinkelbeek, Kleine Losting, Grote Losting)

In april 1994 werd een visbestandsopnamè uitgevoerd in het subbekken van de
Winge. In totaal werden tijdens deze veldcampagne r5 staalnamepunten
bemonsterd. Meer gedetailleerde gegevens in verband hiermee worden in
tabel 4z gegeven.
De aangetroffen vissoorten, gegevens in verband met lengte en gewiéht van de
gevangen vissen en de staalnamepunten waar zij werden aangetroffen worden
in tabel 43 weergegeven.

In 6guur zr worden per staalnamepunt het aantal aangetroffen soorten, het
percentage van het totaal aantal gevangen vissen en het percentage van de
gevangen biomassa tqn opzichte van de totaal gevangen biomassa weergegeven.
In het subbekken van de Winge werden in totaal 19 vissoorten aangetroffen.
Vooral de hoofdstroom, de Molenbeek-Winge is soortenrijk met r7
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 stroomafrnaarts de molen van
Vlasselaar en stroomafiraarts de stuw aan het domein Ter Heide (meer van
Rotselaar) op de Winge zelf en ter hoogtevan de visteelWijvers van Gemp op de
Kraaiwinkelbeek.
TABÉL 42
WATERLOOP

DATUM STAALNÀME

LAMBERT.

BESCHRIryING

NUMMER COORDINATEN
Wingebeek
Wingebeek
Wingebeek
Kraaiwinkelbeek
Kleine Losting
Molentreek-Winge
Molenbeek-Winge
Molenbeek-Winge
Molenbeek-Winge
Molenbeek-Winge
Molenbeek-Winge
Molenbeek-Winge
Molenbeek-Winge
Molenbeek-Winge
Grote Losting

LENGTE

AFGEVIST

rzlo49,

2o2

r87r8o-r76r6o

203

t86950-rn26|o^

monding Vosselbeek
monding Slakkebeek

50m

r2la4lgs
rzlo4lgs

204

fi57jo-ryv4o

St, foris-Winge, aan weegbrug

50m

rzlo4lgs

205

18399o-t7762U.

Nabij vijvers van Gemp

50m

rzlo4l.95

206

183o5o-r8o58o

St.-Pieters-Rode, Baronsheide

50m

tzlo4lgS

207

t84o8o-t7762U^

Gempmolen

50m

tzlodgs
rzlo495

zo8

r8385o-rz/66o

Bensberg

6om

209

r8295o-r804oo

St.-Pieters-Rode

50m

rzlodgS

2to

r8r12o-r8o78o

50m

,3,lc,494
rslo+l9q

2tl

r8ojoo-r81ooo

2r2

r784oo-r8o8ro

213

17646o-t8o13o

2t4

t75730-t8t98o

tllodg+
tllodg+
rllo4g+
nlo4gq

2t5

t7497o-183360

Stroomaf Heilige Geest Molen
Stroomaf Blauwmolen
Oude Molen van Vlasselaar
Stroomop ez
Voor monding Grote losting
Nabij Rotselaar meer

216

r7845o-r8r03o

Vlasselaar

rsw !8
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50m

50m
50m
50m

loom
l20m
50m

T^BEL 43
vIssooRT

STAr.LNAMBPUNTEN

Karpers (Cyprinidae)
Blankvoorn
Riewoorn
Grondel

GEMIDDELDE LENGTE

GEMIDDELD GEWICHT

in cm (min - max)

ing(min-max)

2o5, 20,6,2o8,2tz-2t5

,3G-25)

3r.5 (o.5-zo9)

2O5r 2t2r 2t5

to,6 (s.l-z+.6)
8.6 (+-rs.z)

rs.z (o.g-r8s.s)

206,2rt-2r6

Karper
Giebel
Goudvis
Vetje

zfi

2r2,213

(o.r-9,6)

8.r

go2 (r,2-29r5)

gr.g (g.l-zgz.q)

.212, 2t4,215

t6.6 (8,9-zS.S)

212

q(u)

5r (5r)

2t5

7.3 Q.6-E)

3.4 O.2-4.7)
6.8 (46-q)

Brasem

q.r

215

7*elt
2O5»

(8.r-ro.l)

zl.z (to.l-18.5)
è.t b.s-t.t)

2O5,275

Bittervoorn

(q.l-sz)

21O,2r4,215

16Z.S

0ql-gz6)
(o.6-6.t)

l.r

210

3 (3)

o.r (o.r)

272|2t5

t8.6 (Z.S-zS.S)

s8.+ (r.8-rgo.e)

2r5

j.6 (5-6)

r,z (o,7-r,4)

20,6,2tt-2t'

g.+ (s.r-u.g)

2.8 (r-zo.g)

f)riedoornige stekelbaars

2O5, 20,6,20,8-216

s.8 \1.4-7.5)

z.+ (o.r-s.l)

Tiendoornige stekelbaars
Baarzen (Percidae)

2tt

6 (6)

zo5,2o8-zt2,zts

Goudwinde

Kolblei
Blauwbandgrondel

Modderkruipers (Cobitidae),
Bermpje
Stekelbaarzen (Gasterosteidae)

1.7

nl

b.7)

Pos

215

rr,z (z,l-zl,S)
ro.9 (1o.4-il.5)

rz.+ (r+.8-r9.5)

Zonnebaarzen (Centrarchidae)
Zonnebaars

2t5

8,r (6-r2.3)

u.3 (2.5-31.r)

212

s7 G7)

$2($2)

Baars

(4.2-3ot)

Alen (Anguillidae)
Paling
FIGUUR

2I

6o
5o

40
3o
20

ro
o

zoz 2o3 zo4 LoS 206 2o7 2o8 2o9 2ro zrt

2r2 213 214 2tS

216

Staalnamepunten

Aantal

soorten [

7o van

totaat aantal gevangen

individuen lo/ovantotale

afgeviste biomassa

Het aantal aangctroffen soorten, het percentage van het totad aantal gevangen vissen en het percentage van de
gevangen biomassa ten opzichte van de totaal gevangen biomassa per staalnamepunt en per room tijdens de

visbestandsopname in het subbckken van de Winge in april

1994.
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Bespreking van de visbestanden
op enkele stilstaande waters
gelegen in het Demerbekken

I

Het Schulensmeer
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 Sèhulensmeer (Belpaire et al. rgSq). Het Schulensmeer i§

In het najaar van

een wachtbekken langs de Demer te Linkhout dat.bij kritieke waterstanden
wordt gevuld en later, bij lagere waterstanden terug gedeeltelijk,wordt leegge-

laten in de Demer.
Over een periode van 3 maanden werd gedurende 35 dagen het visbestand
effectief bemoristerd. De merk-terugvangst techniek werd hier gebruikt.
In totaal werden 8ór5 vissen gevangen behorende tot 23 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+q+ kg/ha.

x:oeorrrxcrr r99E-z
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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, zeer waarschijnlijk.
De kleine modderkruiper is een zeldzame soort in Maanderen, 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 dezc soort zeer hoge eisen stelt aan zijn habitat, is het nietverwonderlijk
dat hij 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 Domeln 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 zi)d,evan 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 r5
verschillende vissoorten aangetroffen. In totaal werd ro9.z kg vis gevangen
(63or individuen).
Opvallend was dat het merendeel 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.
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 tabel 44.
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TABEL 44

vtssoonT

AÀNTAL

GEVANGEN

GEMIDDILDE

EXEMPLAREN

BIOMÀ§SA

LENGTE

GEWICHT

in cm (min-max)

in g (min-max)
ro.2 (05.-23o)

GEI'ANGEN

GEMIDDELD

Blankvoorn
Rietvoorn

1u8

tt4z9.8
6t9t.z

to.z (4-27,9)

r48

tz.l G-lo)

4r.8 (r-4ro)

Winde
Grondel

129

8óo9.4

r8.r (1.8-26.4)

66.1 G.g-zoz.g)

Giebel

Karper
Kroeskarper

I

9

rr (u)

4
2t

3085

lz.8 (zg.l-ls)

s (s)
Zlr,z (5+8-9zz)

14284.9

9,3$,5-44)

68o.2 (ro.7-r3oo)

6

7237,9

18.+ (6.2-zS.g)

8

ro.5

4.e b.7-5.s)

Brasem

I

r4oo

Kolblei,

to42

4385.1

Q]-29.5)

zo6.l G.yq4o)
r.l (o.s-z)
r4oo (r4oo)
+.2 (o.Z-l8S)

7*elt

184

2to42,2

rs.p (r.r-+o.8)

u4.4 (o.5-ro33)

Baars

3528

21729,6

8.r (6.r-ró.2)

6.2 (z-+l.g)

4

23,6

$.2-8.8)

5.s o.5-7.7)

r04

r4544

3

1224

Bittervoorn

Pos

Snoek
Paling

47.7 Q7.7)
7.7

7.7

z,6.r (z,S-54)
s4.3

Go.5-79)

rlg.8 (z.r-ro6z)
+o8 (gs.z-gts)

Enkele oude afgesneden DemermeandeÍs tussen Aarschot en WerchteÍ

In augustus 1995 werd door Vanden Auweele et al. (rqgS) een inventarisatie
gemaakt van de nog bestaande Demercoupures tussen Diest en Werchter. Op
die oude meanders die nog waterhoudend zijn en eigendom gebleven zíjnvan
het Maamse 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 vreemd aan.
De soortendiversiteit daarentegen is gering. De belangrijkste soorten zijn
blankvoorn, giebel en zonnebaars. Enkel in één meander gelegen te Rotselaar
bleek nog een vrij evenwichtig visbestand voor te komen. Zeldzame of
beschermde soorten werden niet aarigetroffen. Op de twee meanders gelegen te
Aarschot werd snoekbaars aangetroffen. Dit is waarschijnlijk te wijten aan
uitzettingen.
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Enkele algemene beschouwingen
betreffende de visstand
in het Demerbekken

Algemene vasbtelllngen
Over alle zzr staalnamepunten samen genomen werd op 16: hiervan (Zl%)
de aanwezigheid van vis vastgesteld, gaande van een enkele stekelbaars

tot

soortenrijke en zeldzame visbestanden. Op 16 (zS%) plaatsen kon echter totaal
geen vislwen worden waargenomen (zie figuw in bijlage 6). Slechte
waterkwaliteit, €en totaal ontbreken van natuurlijke structuurkenmerken,
migraticknelpunten 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 dan nog het voörkomen
van telkens twee rassen vastgesteld (giebcl-goudvis en winde-goudwinde).

urororlrrcrx r99E-r 6!
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Historlsche gegevens getoetst aan het huidlg 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 ofherbepotingen die zowel de soortenrijkdom als de densiteit drastisch
kunnen beïnvloeden. Maar ook minder duidelijke veranderingen treden op in
dergelijk dynamisch qrsteem meestal op middellange termijn die voor het
visbestand zowel gunstig als ongunstig kunnen zijn. Bijvoorbeeld onder invloed
van het veranderen van de structuurkenmerken ofeen verbetering van de
waterkwaliteit, enz.
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 vergelijking te maken tussen het
huidige visbestand en gegevens betreffende het visbestand in het Demerbekken
van'enkele tientallen tot roo jaar terug. Uiteraard zíjn deze gegevens zeer
fragmentair. Zij stellen ons echter toch in staat een vrij degelijk beeld te
vormen, zij het dan vaak niet op het vlak van de densiteiten, dan toch van de
soorten-diversiteit binnen het visbestand,.dat vroeger in het Demerbekken
voorkwam.
Of dez* 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 werde;r normaliter niet uitgezet zodat over het voorkomen
van deze soorten toch een aantal interessante gegèvens 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 om zijn resistentie, kreeg rake klappen (An., r9o8).
Dat het Demerbekken woeger bekend stond als zeer visrijk (Le petit pècheur,
r9o9) moge blijken uit een artikel uit het nummer van Pëche et Pisciculture
van r5 mei r9o9 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 I maart r9r3 dringt één van de auteurs er
bij de autoriteiten op aan vaker controles uit te voeren tegen stroperij in het
Demerbekken. De stroperspraktijken bestaan er uit telkens weer overvolle
netten met vis boven te halen, te sorteren en de mooie exemplaren per stuk

rsw 6ó
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te verkopen. Indien geen kopers voor de kleinere vis opdagen worden deze
gewoon op de oever achtergelaten (Rutgeerts, r9r3 a).
In 1897 werd door Bàmps en Geraets een inventarisatie opgemaakt van de
voorkomende vissoorten in Limburg. De gegevens aangaande het Demerbekken werden door ons uitgeselecteerd en hieronder weergegeven.
TABBL 45

rx crnlBts,
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vooRKoMEN (ser!íps

Baars

Algemeen in het Demerbekken

Driedoornige stekelbaars
Tiendoornige stekelbaars

Algemeen in het bemerbekken

Grondel

Algemeen in het Demerbekken

Zeelt

Algemeen voorkomend

Barbeel

Aangetroffen in alle waterlopen van de Provincie
Algemeen in de Provincie
Zeer algemeen in vijvers en rivieren
Algemeen in het Demerbekken
Algemeen in het Demerbekken
Algemeen in het Demerbekken
Àlgemeen in hgt Demerbekken
Àgemeen in ha Demerbekken
In de Herk en andere zijbeken op de linkeroever van de Demer
In de Herk en een aantd andere zijbeken van de Demer
In vijvers en beken in de demervallei
Vooral in zijbeken op de rechteroever van de Demer
Enkel in rustige waters

Alver
Brasem

Rietvoorn
Blankvoorn
Snoek

Paling
Beekprik
Rivierdonderpad
Kwabaal
Grote modderkruiper
Bermpje
Karper
Kroeskarper
Vetje

1897)

Algemeen in het Demerbekken

Enkel in rustige waters
Enkel aangetroffen in de Begijnepoel (kleine plas) te Hasselt

Pos

In de Demer en een aantal zijbeken, vooral in de Zonderikbeek
Eerder zeldzaam in het Demerbekken, wel in dc buurt van Schulen
Uitsluitend in de Herk

Zr.eprik
Rivierprik

Aangetroffen op de Demer te Aarschot
Aangetroffen op de Demer te Schulen

Kopvoorn
Serpeling

Rutgeerts (r9r3 a en b) maakt melding van vangsten van v(x)rn, zeelt, grondel,
paling, kwabaal, kopvoorn en vooral veel snoek (tot 3.5 kg/stuk) op de Demer
te Aarschot. Op de Winge komt heel veel grondel voor. Meer stroomafiraarts
tussen Werchter en Betekom wordt veel gehengeld op brascm en karper.
De Motte. bleek in die tijd eveneens visrijk te zijn.
Rousseau et al. (rgr:) maken melding van de vangst van ecn Europese steur op
de Demer te Aarschot. Op dat og€nblik was dezc soort in België reeds zeer

zeldzaam.
Steven (r9zo) Uesctrrilft de toestand rran een aantal van onzc ruatcrlopen voor,
tijdens en na de EersteWereldoorlog. Buiten de oprcmmingvan een aantal
soorten die hierboven reeds werden aangehaald, maakt hij ook melding van
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beekforel in de bovenloop van de Gete te fodoigne. 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

In 19z6 (An.) werd melding gemaakt van vissterfte op verschillende ryaterlopen
in het Demerbekken. De auteur schrijft dat: 'mème les Silures étaient parmi les
victimes'. Van het geslacht Siluraswas in België woeger enkel Silurus ghnis
inheems, de Europese meerval. Aangezien zowel de bruine Amerikaanse
dwergmeerval als de zwarte Amerikaanse dwergmeerval tot een ander geslacht
behoren (Ictalurus) en deze soorten in het Frans respectievelijk barbotte brune
uit dat het hier wel degelijk
en barbotte noir genoemd wàrden, gaan wij ..
over de Europese meerval gaat.

r-

Door ïmmermans (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 3oo kg/ha. Vermits deze afgesneden meanders werden leeggepompt
was hier echter eerder sprake van een visredding, wat er in de praktijk 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.

r§u,46
vIssooRT

FREQUENTIE VAN VOORKOMEN

Driedoornige stekelbaars
Serpeling
Rivierdonderpad
Grondel
Bermpje
Blankvoorn

Zeer algemeen
Zeer algemeen tot algemeen

Algemeen
Algemeen
Algemeen
Algemeen

Pos

Redelijk
Redelijk
Redelijk
Redelijk

Tiendoornige stekelbaars

Redelijk zeldzaam

Snoek

Trldzaam
Trldzaam
Z*ldzaam
Zrldzaam

Baars

K'opvoorn
Kwabaal

Bruine Am. dwergmeerval
Zeelt

Karper'

algemeen
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 niaken tussen de abundantie vroeger en nu. Natuurlijk lijken een
aantal gegevens soms tegenstrijdig omwille van factoren die tijd- en plaatsgebonden zijn, maar algemene tendensen kunnen toch worden weergegeven.
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Voor de beoordeling van de,abundantie werd omwille van praktische redenen
dezelfde terminologie als bij Timmermans (1957) aangehouden, namelijk de
categoriën zeer algemeen, algemeen, rede$k algemeen, redelijk zeldzaam,
zeldzaam en niet meer voorkomend.
De categoriën van de abundantie van de vissoorten werden in het huidige
onderzoek op volgende wijze in§edeeld:
- zeer algemeen: de vissoort komt op meer dan 6o staalnameplaatsen voor
- algemeen: de vissoort komt op meer dan 40 en tot maximaal óo van de
onderzochte staalnamepunten voor.
- rèdelijk algemeen: de vissoort komt op meer dan 20 en tot maximaal 4o
van de onderzochte staalnamepunten voor.
- redelijk zcldzaam: de vissoort komt op meer dan 10 en tot maximaal zo
van de onderzochte staalnamepunten voor
- zsldzaar* de vissoort komt op minstens r en tolrnaximaal ro van de
onderzochte staalnamepunten voor.
- komt niet meer voor: de vissoort werd op geen enkel van de staalnamepunten waargenomen.
TABEL 47
vIssooRT

VROEGER

NU

Baars

Zeer algemeen

Zeer algemeen

Driedoomige stekelbaars

Zeer algemeen

Zeer algemeen

Tiendoornige stekelbaars
Grondel

Algemeen

Zrer algemeen

Algemeen

Algemeen

Zeelt

Algemeen

Barbeel

Algemeen.

Redelijk algemeen
Komt niet meer voor
Komt niet meer voor
Redelijk zeldzaam
Algemeen

Alver

Algemeen

Brasem

Zeer algemeen

Rietvoorn
Blankvoorn

Zeer algemeen
Zeer algemeen

Zeer algemeen

Snoek

Zeer algemeen

Paling
Beekprik

Zeer algemeen

Redelijk zeldzaam
Redelijk zeldzaam
Znldzaam
Komt niet meer voor
Komt niet meer voor

Rivierdonderpad
Kwabaal
Grote modderkruiper
Bermpje
Karper
Kroeskarper
Vetje

Algemeen
Algemeen
Algemeen
Redelijk algemeen
Algemeen

Redelijk algemeen

Algemeen

Komt niet meer voor

Kopvoorn

Zeldzaam
Redelijk algemeen

Serpeling

Redelijk algemeen

BeeKorel
Zeeprik
Europese meerval
Europ€se steuÍ

.

Redelijk algemeen

Komt niet meer voor
Komt niet meer voor
Trldzaam

Z.eldnam

Pos

Rivierprik

Zrldzaam
Algemeen

Algemeen

Zr.lld:zram

.

Komt
Komt
Komt
Komt

Zrldzaam
Zrldzaam
?

Zrldzaam
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Zeldzaam
niet meer
niet meer
niet meer
niet meer

voor
voor
voor
voor

I

Zoals uit bovenstaande tabel kan worden opgemaakt, zijn van de z8 vissoorten
waarvan historische gegevens van hun voorkomen in het Demerbekken
beschikbaar zijn bp dit ogenblik u soorten zo goed als verdwenen oftotaal
uitgestorven. Zij werden gedurende dit toch wel uitgebreid onderzoek alleszins
niet meer aangetroffen. Sommige daarvan waren tot enkele decennia terug
algemeen voorkomend. De beekforel wordt er enkel nog aangetroffen op die
plaatsen waar hij geregeld wordt uitgezet in het kader van de herbepotings-

plannen.
Opgemerkt dient echter wel dat op de grote stilstaande waters zoals het
Schulen§meer en het Domein ter Heide te Rotselaar een aantal bijkomende
soorten werden aangetroffen tijdens vroeger 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 bijvooöeeld nog de kroeskarper aan. In het Schulensmeer werd de
aanwezigheid van l«oeskarper, snoekbaars en alver vastgesteld. In het
hengeltijdschrift van de Verenigde Vissers Schulensmeer dd. oktober 1994
(Nijns, 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 vroeger niet in het Demerbekken voorkwamen, eRnu wel worden aangetroffen.
Rutgeerts (r9r3, b) maakt bijvoorbeeld melding van het feit dat hengelaars als
maar vaker zonnebaars met de lijn vangen, volgens de auteur een'aquariumvis'
en hij vraagt zich dus afwaar 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 kan plaatselijk wel in hoge aantallen voorkomen.
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Ernstige problemen kunnen worden verwacht bij soorten die zich vrij goed
aan tal vanbiotopen kunnen aanpassen of met andere woorden weinig eisen
stellen aan het milieu. Dergelijke soorten verspreiden zich vaak over een groot
àreaal en komen na verloop van tiid 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 oflarven en dergelijke.
In het Demerbekken is dit bijvoorbeeld het geval voor soorten als de giebel,
de zonnebaars en de steeds verder oprul&ende blauwbandgrondel.
In onderstaande tabel worden een aantal aangetroffen exoten in het
Demerbekken opgesomd met hun frequentie van voorkomen.

f,lfnf,48
vIssooRT

NU

Giebel
Goudvis

Zeer algemeen
Z.eldzaam

Chinese zilverkarper

Z.eldnam'

Blauwbandgrondel

Algemeen
Zeldzaam

Pimephales promelas

Zonnebaars
Bruine Amerikaanse dwergmeerval
Amerikaanse hondsíis
Regenboogforel

Algemeen

Redelijk zeldzaam
Redelijk algemeen
Zeldzaam

Opvallend is toch wel het grote aantal plaatsen waar de blauwbandgrondel werd
aangetroffen. Gezien zijnvrij recente introductie (geschat wordt ongeveer een
ro-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.
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FIGUUR 22

Staalnamepunten waar de blauwbandgrondel werd aangetroffen gedurende het
onderzoek.
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Beschermde en andere zeldzame vlssoorten ln 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 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 vroeger algemeen
voorkwamen in het Demerbekken (Bamps en Geraets, 1897) werd de aanwezigheid :van deze soort op slechts 7 van de zzr staalnamepunten vastgesteld.
Dit heeft te maken met de hoge eisen op het gebied van waterkwaliteit en
structuurkenmerken die deze soort aan zijn habitat stelt. Op de zeldzame
plaatsen waar de bee§rik nog voorkomt, komt hij dan meestal wel in relatief
hoge aantallen voor.
In het subbekken van de Zwarle beek werd deze soort aangetroffen in de
bovenloop van de Zwarte beek zelí ter hoogte van het militair domein van
Leopoldsburg en in het natuurreservaat. Talrijke exemplaren werden gevangen
op staalnamepunten r45, 146,t47 ent48,
In het subbekken van de Munsterbeek werd de beekprik gevangen op de
Munsterbeek zelf (staalnamepunt 24,8 exemplaren op room) te Bilzen en in
de Bezoensbeek te Zutendaal, waar nog een belangrijke populatie voorkomt
(ro7 exemplaren op 5om).
Op de Laambeek te Houthalen werden eveneens enkele individuen gevangen
(staalnamepunt jo, 4 exemplaren op room).
In bijlage 5 worden de plaatsen waar de beekprik werd aangetroffen op kaart
weergeSeven.

Het bermpje, eveneens een beschermde soort behorende tot de familie van
de modderkruipers, komt nog vrij frequent voor in het Demerbekken. Op
44 staalnamepunten 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 (rq8q) 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
vveergegeven.

De aanwezigheid van bittervoorn werd tijdens dit onderzoek op r7 plaatsen
in het Demerbekken vastgesteld. Vooral op het stroomafiraarts gedeelte van
de Demer zelf, de Velpe en in het bekken van de Winge werd deze beschermde
soort nog aangetroffen. Daarnaast werd zijn aanwezigheid ook vastgesteld op
de Bolderbergbeek (staalnamepunt 48).
Tijdens een onderzoek van Bruylants et al (r9E9) 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
niet voorhanden. Dit heeft waarschijnlijk te maken met het feit dat op een
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dergelijke kleine vissoort vroeger niet gericht werd gevist.
In bijlage 5 worden de plaatsen waar de bittervoorn werd aangetroffen op

kaart weergegeven.
Ook de grote modderkruiper werd enkele malen gevangen tijdens de
bemonsteringen. Deze soort is vrij moeilijk te vangeí 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 Vlaamse Gewest, aangezien zíjn natuurlijk biotoop bestaat uit vegetatierijk, ondiep, stilstaand of
traagstromend water met slijkerige bodem. Daar waap 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 aangetroffen op de Herk te Herk-deStad (r exemplaar op room), het Snijken te Schulen (r exemplaar op room),
de Houwersbeek te Linkhout (4 exemplaren op 5om) en op de Zonderikbeek
te Stokrooie (r exemplaar op room).
In bijlage 5 worden de plaatsen waar de grote modderkruiper werd aangetroffen
op kaart weergegeven.
Naast de beschermde vissoorten, zijn er nog een aantal soorten die blijkens

dit onderzoek als zeldzaam in het Demerbekken mogen worden bestempeld.
Opvallend is daar vooral het voorkomen van paling en snoek. Beide soorten
kwamen volgens de historische gegevens vroeger zeer 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 dezè 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 schaàrser worden vàn prooivis, het verdwijnen van
zijn paaigebieden (afi,r,ateringsgiachten 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 soortefl 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 werden 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
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grondgebied, waar de beekforel woeger van nature vookwam, dragen er toe bij
dat deze soort hier niet volledig verdwijnt.

in de historische gegevens geen melding wordt gemaakt met
betrekking tot het Demerbekken is de winde. Toch werd deze soort tijdens dit
onderzoek op 14 plaatsen aangetroffen.
Een soort waarvan

Een aantal uitheemse soorten die zich alnaargelang de soort om één ofandere

reden niet kunnen voortplanten, systematisch uitgeselecteerd worden ofslechts
recentelijk zijn geintroduceerd 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.

Oozaken van de teloorgang van het visbestand ln 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 r9r3 a en b, Steven rgzo) 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 (rnc-richtlijnen) als
gewestelijke (Besluit van de Maamse Executieve van zr 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. BinnCn
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 ovirblijvende visbestand. Belangrijk in deze tontext is dat biide
huidige saneringen van de waterkwaliteit, en deels terecht, vooral rekèning
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, nauwelijI<s of
niet worden aangepakt en in sommige gevallen zelfs nog verslechteren.
Toch worden gedurende de laatste z 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.
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Een tweede factor die een belangrijke invloed heeft gehad op de achteruitgang
van het visbestand is de normalisatie van de waterlopen in het algemeen,
waaraan 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 afi,rrisselende hoge en lage waterstanden met variërende
stroomsnelheden. Dit leidt tot het ontstaan van een grote variatie aan biotopen
in en langs natuurlijke waterlopen. D9 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 waterafroer te garanderen. Als gevolg hiervan heeft men in vele
gevallen een strikte afbakening gecreëerd tussen het watermilieu en het
Iandmilieu, waarbij 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 vèranderingen zijn opgetreden, vaak ten
nadele van de meeste levende organismen en in het bijzonder van het
visbestand. 7-o àjnde 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 en zeldzaam geworden. Natuurlijke overstromings- .
gebieden, 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 beinvloedt, 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. Zolangechter de
waterkwaliteit voldeed en de piekdebieten niet te hoog werden, leverde dit niet
al te veel problemen op. Bij het verslechtèren van de waterkwaliteit en het
meespoelen van vissen bij piekdebieten om voornoemde redenen kwam hierin
echter vérandering. De meeste laaglandvissen kunnen hieraan, bij gebrek aan de
nodige schuil- en rustplaatsen, slechts tijdelijk het hoofd bieden en migreren
passief mee stïoomafiuaarts. 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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lnteressante waterlopen aÍgaand op het visbestand, prlorltelten voor herstel
Naast de prioriteiten gesteld in de typologie studie van het Demerbekken
(Schneiders et al r99r) 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 aangepakt en kunnen de overgebleven
en van verdwijning gevrijwaarde populaties gebruikt worden in het kader van
herïntroducties.
De visserijbiologische gegevens die een rol spelen bij het selecteren van een
aantal prioritair tesaneren waterlopen kunnen van uiteenlopende aard zijn:
visbestanden met hoge natuurlijke densiteiten, hoge soortendiversiteit, de
aanwezigheid van beschermde soorten, de iianwezigheid van andere zeldnmè

soorten, enz.
Het voorkomen van interessante visbestanden gaat in de praktijk 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
?J'jn.

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 praktijk 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 hoofdader 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
visbestands-opnames op de Demeraan 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 rrisbestanden 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.
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Op ziózclf in dc hqidige toestand mindlr wmrdcvol maar met de nodtge
potenties íaar de toekomst toe zijn het bekken van de Grote Gete en de Kleine
Gete omwille van het snelstromend karaktci en de daarmee gepaard gaande
typisctre vlrsoorten en het bekken van dc Herlq cen rraterloop öc vrocger wijd
vcrmaard uas om zijn dcns visbcstand cn riike soqrtendiversitcit.
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Bijlage 3: Thbel met voor de
verschillende vissoorten:

- het aantal staalnamepunten waar de soort werd aangetroffen
- het totaal aantal gevangen individuen tijdens het.onderzoek
- de totale biomassa gevangen tijdens het onderzoek
vrssooRT

Karpers
Blankvoorn
Rietvoorn
Grondel
Karper
Giebel
Goudvis
Vetie
Braseni

AANTAL

TOTAAL AANTAL

TOTALE BIOMASSA

STAALNAMEPUNTEN

INDIVIDUEN GEVANGEN

cBvnlcsN (rx c)

7O

1857

46018.4

'595

47

3270

59

789s,9
33970.9
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25n3.5

75
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111965.5

5r.

1

1
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609.r

l3

727

rr286.4
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r65

846r;5
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69
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I

I

r9oó

Chinese zilverkarper
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Bijlage z: Lijst van de aangetroffen vissoorten met de wetenschappelijke naam

vIssooRT

WETENSCHAPPBLIJXB

Ihrpcrs

Cprinidae

Blanlvoorn
Riewoorn
Grondel

kardilus

Karper
Giebel
Goudvis
Vetje
Brasem

NAAM

Rutilus rutilus
erythrophthalmus

Gobio gobio

Cyprinusurpio
Caras§us aurdtus

§blio

Car4Atsius auratus

auratus

kucaspius ilelineaus
Abramisbrama

Znelt
Bittervoorn

Tinutinca
Rlrodeus

*riceus amarus

Chinese zilverkarper

Hyp opth

al mkh th1,s m ol i

Winde

Leuciseusidus

Goudwinde

kucixus iilus orfus

Kolblei

Blicca bjoe*na

Blauwbandgrondel

Pxudorwbora pnrua
Pimephala promelu
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raw

trix

Modd&krutpcrr

Cótdd.c

Bermpje
Grote modderkruipcr

Noenachdwffiatulus

Miqumwfwilis

Stiftfilrà

Stdclbanzco
Driedoomigc stckclbaars

Gwurosuus aculelrus

Tiendoornige stcldbeers

Pttttgitius

'

Burzm

Pacafuuhtilis

Baars'
Pos

pttgítius

Pcrddecr

Gynwtqhdwqnua

.

Zonnóorilco

GcmutLidrc

Zonnóaare

Wlrisgfufl§
engffiAr

AIGII

Paling

Anguillaaryuílla

Dwcr3psvrllcn

Ictrlurilrc

Bruine Anrcrikeanr dwcrgnccnral

Ictalutunrtdoas

Hondrviscn

Umbridr

Arncrikaarue hondcvis

Unbrapygttrw
Ercddrc

SnocitcÍr

,

Snoek

For,c[cn

Regnnboogfacl

Ewtu;kil
Solnonidrc

.Mrydwsny**s

'

Bee|dorel

fulttrotnllr-falio

Priulo

fcmmponifrc

Bekprik

Lanpnaplinoi

t
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r5&líz

Begijncbeek
Be&kenven deHulpc
: Hulpe-Zwart water-Grote beck-Wiriierbcek
Kleine beek
Middelbeek

w

Igrbcek

im-vl

Weerderlaak

t74-175

Grotcleek

176

Klcinclse&

vt-t7t

Belrtcn rnrn de Motte
Motte

r79-r9o

t63-rr
ró3-168

t69-r7o

r79-r%
r9l-r94

Afiratcringpgrachten Walenbos
Tieltsc Motte

r95

I.rak

t,96-20r

BdrkenvrndcWingc

,oi2-r,t6

Wingebeek
Kraaiwinkelbeek
Kleine losting
Molenbeek-Winge
Grote losting
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Bijlage r: Lijst met de nummering
van de staalnamepunten per waterloop

Demer

r-22

Bekkcn van de Munsterbeek
Munsterbeek
. Wilderbeek
Krombeek

23-34

zl-zB
29

3o

Zutendaalbeek

3l-3'

Bezoensbeek

34

Bekken vrn dc Stienrcrbeck
Stiemerbeek
Kaatsbeek

35

Be}kcn vrrn dc Slangbcck

38-39

35-37
36.37

Slangbeck

30

nr.

39

615
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Bekten van de Zonderikbeek

40

Roosterbeek

4r-45

Bekkenvande §teenlaak

46-48

§teenlaak
Bolderbergbeek

+6
47-48

Bekken van de Mangelbeek
Laambeek

49-76
49-58

Oude Iaambeek

59

Echelbeek

6o-ó3

Huttebeek

6+

Rodebeek
Ziibeek Laambeek

6j
66

Mangelbeek
Oude meander Mangelbeck

75

Broekbeek

Z6

Bekken van Herk en Mombeek
Herkebèek

Oude Herk
Mombeek

6z-zq

7794

v.
Z8

79-84

Herk

8s-gq

Bekkenvanhet Snijken

95-97

Snijken
Omleidingsgracht

95

96-97

BekkenvandeGetc

.

4o,-45

Zonderikbeek

98-rz7 I zr7-zet,
9E-ro4

Grote Gete
Kleine Gete
Melsterbeek

11r-r19

Zeveóronnenbeek

120-t2t

Dormaalsebeek
Cicindriabeek
Molenbeek

tzz-rz5'
219-22t

Gete

rz6-tz7

ro5-rro

zr7-ztB

Velpe

t2&r16

Bckkcn van de Zwarte beck

137.r57
137-r4o

Zwartwater
Houwersbeek
Abtsgracht

r4r-t42

Moot

144

Zwarte beek

r45'r57
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tsijlage 4: Thbel met de gemiddelde
visdensiteiten per loom en het aantal
aangetroffen vissoorten per waterloop

WATBNLOOP

AANTAL

GEMIDDBLDE GEVANGEN

AANGETtrOFFEN

vts!toMAssA

prr roox (c)

§ooxTEN'

2'

43il.7

rt

r47+7

Munsterbeek
Wilderbeek

1t

rvo.9

3

í3.3

Krombcek
Zutendaalbcck

I

2rt

9

2O0O

Dcmcr
Bddrcn vrn dc Munrtcrbcch

''

Bezoensbeek

Bel«ken von dc Sticmcrbcck

5
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7

r2,..t

Stiemerbeck

5

16.g

Kaotsbeek

7

roóaj

r3

3tzt4

Bd&cn vmdcSLn,bek
Slangbcck

ll

1t89.7

órt

7

106.t2

nr.

.
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Bckken van de

Zondcribock

3n,

Zonderilöeek

u53o.6

R;;;;ilJ'
Bekken van

2164.9

deStccnldk

433.7

Steenlaak

r52.5

Bolderbergbeek
Bekken van de Mangelbedr

574,3

527.4

tt94.66

Laambeek

Oude Iaambeek

381.1

Echelbeek

24,t

Huttebeek

2t9.6

o

Rodebeek

Zijb€ek Laambeek
Mangelbeek
Oude meander Mangslbeek
Broekbeek
Bel&cn van Herken Mombeek
Herkebeek

2669,3
56,z

260,4

o
r613
475.7

Oude Herk
Mombeek

22óg

Herk

1625,4

o

Bekken van het Sniiken
Snijken
Onrleidingsgracht
Bekken van de Gcte

r8o.9

,*o.4
r5t,2
427,1

Grbte Gete
Kleine Gete
Melsterbeek
Zevenbronnenbeek
Dormaalse beek
Cicindriabeek
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+49,9
509.3'
86.5

2$.4
o

Molenbeek

L5

Gete

o

Velpe

844r.9

Bekken van de Zrrartc bcek
Zwart water
Houwersbeek
Abtsgracht

r8r5.4

4ol.4
744.4

o

Vloot

78o.7
2730,3

Zwarte beek
Begtjnebeek
Bd«ken van deHulpe
Hplpe-Zwart water-Grot€ be€k-Winterbeek
Kleine beek
Middelbeek
I.aarbeek

976,4

Wcerderlaak
Grotc laak

t72.6

13.4

o
37,1

2f.6
o
o
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Bijlage 5: Figuren met de
rt.Aí"*eprinten waar beschermde
vissoorten in het Demerbekken
werden aangetroffen
tijdens dit onderzoek
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Staalnamepunten waar de beekprik werd aangetroffen in een onderzoek naar
de visstand in het Demerbekken
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staalnamepunten waar het bermpje werd aangetroffen in een onderzoek
de visstand

in het Demerbekken
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FIGUUR

Staalnamepunten waar de bittervoorn werd aangetroffen in een onderzoek naar
de visstand in het Demerbekken
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Staalnamepunten waar degrote modderkruiper werd aangetroffen in een
onderzoek naar de visstand in het Demerbekken
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Staalnamepunten waar het vetje werd aangetroffen in een onderzoek naar de
visstand in het Demerbekken
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Bijlage 6: Figuur met de staalnamepurlten waar tijdens dit onderzoek
wel en niet vis werd gevangen
in het Demerbekken
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FIGUUR

Staalnamepunten waar tijdens dit onderzoek wel en niet vis werd gwangen in
het Demerbekken
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Samenvatting

Sedert enkele jaren worden systematisch visbestandsopnames uitgevoerd op
de openbare waters in het Vlaamse Gewest. Dit gebeurt met het oog op het
actualisereri 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 terugbij te sturen of te
beschermen. Deze maatregelen kunnen van velerlei aardzijn: initiatieven met
het oog op het optimaliseren van de structuurkenmerken, het verbeteren van
de waterkwaliteit, herintróducties 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 ontbrekèn 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 zzi staalnamepunten bemonsterd. Op 165 hiervan
(75o/o) werd, de aanwezigheid van vis vastgesteld, gaande van een enkele
stekelbaars tot soortenrijke en zeldzame visbestanden. Op 56 (z5Vo) plaatsen
kon echter totaal geen visleven worden waargenomen. Plaatselijk te slechte
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waterkwaliteit, het ontbreken van natuurlijke structuurkenmerken, migratieknelpunten of een te geringe waterdiepte liggen meestal aan de basis hiervan.
In totaal werd het voorkomen van z8 verschillende vissoorten in het
Demerbekken vastgesteld. Van twee soorten werd het voorkomen van telkens
twee rassen vastgesteld (giebel-goudvis en winde-goudwinde).
Van de z8 vissoorten waarvan historische gegevens van hun voorkomen in
het Demerbekken beschikbaar zijn,zijn op dit ogenblik ll 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 algemeqn 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 soorten, in.totaal 9, die vroeger niet in
het Demerbekken voorkwamen, er nu wel worden aangetroffen. 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 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 oflarven 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,
[aterlopen of subbekkens waar op grond van de aangetroffen visbestanden
in het Demerbekken prioritair een degelijk beschermings- en herstelbeleid in
de praktijk 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 hoofdader 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.
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Andere waterlopen waar belangrijke visbestanden ofpotenties werden vastgesteld zijn het sub_bel&en van de Motte, de Velpe, het subbekken van de
Winge, de Zwarte beek, het subbekken van de Munsterbeek en de l"aambeek.
Op zichzelf in de huidige toestand minder waardevol maar met de nodige
potendes naar de toekomst toe zijn de Grote Gete en de Kleine Getg omwille
van hun snelstromend karakter en de daarmee gepaard gaande tlpische
vissoorten en het bekken van de He.rk, ecn waterloop diè vroeger wijd vermaard
wari om zijn dens visbestand en rijke soortendiversiteit.
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bosontwikkeling en bosecologie
bosbehoud, bosuitbreiding en bosbescherming
standplaatsonderzoek
bosboomveredeling en selectie
genetisch onderzoek

houtkwaliteit en houtproduktie
houttechnologie
lucht-, water- en bodemverontreiniging i.f.v. het bos
natuurotrtwikkeling in bossen

wildbeheer en jacht
populatieonderzoek van wildsoorten
ziekteproblemen bij wild en vis
zoetwatervisteelt en onderzoek
visbestanden en visbeheer

wild-

en visbeheer i.f.v. natuurbehoud

landschapsontwikkeling i.f.v. wildbeheer
natuurtechnische maatregelen aan waterlopen i.f.v
visbestand en natuurontwikkeling

