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WATERLOPEN
Drs. C. Belpaire

Inleiding: De Groene Hoofdstructuur van Vlaanderen (MINA-PLAN).
De benarde positie van de Vtaamse natuurwaarden is bekend. Zij heeft in
de eerste plaats betrekking op de beschikbare ruimte voor natuur. Het is
daarom van belang grote oppervlakten natuur te beschermen en te ontwikkelen
tot een groene hoofdstructuur, d.w.z. een samenhangend en georganiseerd
geheel van gebieden, waarin een meer intensief beleid inzake behoud en
ontwikkeling

van

de

natuur

aangewezen

is.

De

gebieden

die

voor

natuurbehoud waardevol kunnen zijn, zullen als zodanig erkend en ontwikkeld
worden. Hiervoor zal het beleid gebruik maken van bijzondere, gebiedsgerichte
beleidscategorieën:

natuurkern-,

natuurontwikkelings-,

natuurbuffer-,

en

natuurverbindingsgebieden.
Ook buiten deze groene hoofdstructuur (GHS) kunnen zich natuurwaarden
bevinden, die soms relatief omvangrijk zijn: gebieden die een belangrijke
waarde kunnen hebben in de verplaatsing van planten en dieren tussen
verschillende grotere eenheden natuur van de hoofdstructuur. Maar ook
gebieden die van belang zijn als uitvalsbasis voor planten en dieren in de
omgeving.

Deze

losse,

puntvormige

lijnvormige,

of

vlakvormige

landschapselementen vormen de ecologische infrastructuur in een landschap.
Dit is een verzameling van individuele gebieden of natuurlijke elementen,
verspreid

in

het landelijk gebied,

die van

belang

zijn

voor een

goed

natuurbehoud.
De ecologische infrastructuur zal meestal aansluiten bij de bestaande linten
en

groene

bestemmingen

(inclusief

de

valleigebieden

en

ecologisch

waardevolle agrarische gebieden) in het landschap.
De grotere wateren met hun oevers vormen een natte ecologische
hoofdstructuur in ons gewest, terwijl de kleinere wateren hierop aansluitend
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regionale natte ecologishe netwerken vormen. Deze wateren worden in dit
hoofdstuk verder behandeld.

1 . Kenmerken van waterlopen.
1.1 Natuurlijke waterlopen.

Beken,

rivieren

en

stromen

zijn

natuurlijke

waterlopen.

Globaal

onderscheiden ze zich van andere oppervlaktewateren doordat er ten minste
gedurende een deel van het jaar spontaan water doorstroomt.
In een natuurlijke waterloop zoekt het water de weg van de minste
weerstand. De waterkwaliteit, het debiet en de structuurkenmerken van de
waterloop zijn daarbij onderling afhankelijk.

Deze eigenschappen worden

bepaald door een reeks factoren zoals de geografische ligging, het plaatselijk
reliëf, de ruimtelijke situering in het stroombekken en het substraat. Een
natuurlijke waterloop wordt gekenmerkt door :
- het verval
- het substraat
- de meandering
- het stroomkuilenpatroon
- de vorm van het dwarsprofiel en de oever
- de hydrachemische karakteristieken van het water
Het verval en het substraat van een natuurlijke waterloop zijn afhankelijk
van de geografische ligging. Het verval, samen met het debiet en de vorm van
het dwarsprofiel bepalen de gemiddelde stroomsnelheid van het water. De
meeste natuurlijke waterlopen in Vlaanderen hebben een gering verval en
daardoor

ook

een

lage

gemiddelde

stroomsnelheid.

Deze

gemiddelde

stroomsnelheid beïnvloedt allerlei structuurkenmerken van een natuurlijke
waterloop. Het substraat van de bedding van een natuurlijke waterloop hangt
af van de geologische ondergrond van de streek waar de waterloop doorheen
stroomt. De korrelgrootte van het substraat wordt eveneens bepaald door de
stroomsnelheid. Meestal zijn in Vlaanderen de beddingen zandig of kleiig. Toch
komen in bepaalde waterlopen ook stenige beddingen voor.

/~
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Een natuurlijke waterloop zoekt naar een dynamisch evenwicht; dat
gebeurt in voortdurende

wisselwerking

met zijn

omgeving.

Het . is

een

universeel verschijnsel dat een natuurlijke waterloop in meer of mindere mate
meandert

en/of

een

patroon

van

diepten

en

ondiepten

vertoont

(stroomkuilenpatroon). Dat is te wijten aan het streven naar een minimaal
energieverlies en een zo gelijkmatig mogelijke spreiding van energie over de
hele waterloop. De processen die hier een rol spelen, zijn continue erosie,
materiaaltransport en sedimentatie. Het water is het medium waarin al deze
processen zich afspelen. Door een hogere stroomsnelheid in de ondiepere
delen wordt daar vooral grover materiaal afgezet. In de diepere delen ligt de
stroomsnelheid lager en wordt fijner materiaal neergezet. Als gevolg van een
sterk gedifferentieerde stroomsnelheid in de bochten wordt het sediment
uitgesorteerd in fijn materiaal in de binnenbochten en grof materiaal in de
buitenbochten.
Het dwarsprofiel van een natuurlijke waterloop wordt gevormd door de
bedding en de oevers (fig. 1 ). In de bedding van een natuurlijke waterloop kan
men een zomerbed en een winterbed onderscheiden. Het zomerbed is het deel
van de bedding, dat bij gewoon hoog zomerwaterpeil door de waterloop wordt
ingenomen (fig . 1 a).
Het winterbed is het deel dat bij uitzonderlijk hoog waterpeil in de winter
wordt overstroomd.
uiteenlopende

De

vormen

oever van

hebben.

Door

een

natuurlijke

erosie

en

waterloop

sedimentatie

kan

zeer

komen

in

buitenbochten steilere oevers voor dan in binnenbochten.
De hydrachemische karakteristieken van het water zijn afhankelijk van het
substraat en de oorsprong van het water. In Vlaanderen ontsp.ringt slechts een
beperkt aantal natuurlijke waterlopen uit een bron. De meeste waterlopen
worden echter gevoed door neerslag. Een deel van deze neerslag komt
rechtstreeks in de waterloop terecht. Er is ook watertoevoer via oppervlakkig
doorsijpelend grondwater. De beken en rivieren die zo ontstaan, hebben daardoor een sterk schommelend debiet. Natuurlijke waterlopen hebben echter een
groot bergend vermogen en piekdebieten worden opgevangen in natuurlijke
overstromingsgebieden in het dal.
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Bij een natuurlijke waterloop resulteert de differentiatie van al deze
kenmerken in een groot aantal specifieke biotopen met elk hun eigen fauna en
flora. Vissen vormen een belangrijk onderdeel van de levensgemeenschap van
een waterloop. Algemeen neemt men aan dat waterlopen met een vergelijkbare
breedte en diepte en met eenzelfde verval, in een bepaalde streek een
soortgelijke visfauna

bezitten.

Van

bron tot

monding

onderscheidt men

gewoonlijk vier viszones. Dit zijn respectievelijk de forel-, de vlagzalm-, de
barbeel- en de brasemzone. Vissoorten typisch voor brak water, worden soms
ondergebracht in de spieringzone. De visgemeenschappen, kenmerkend voor
iedere zone, staan vermeld in Tabel 1.
In Vlaanderen behoren de meeste waterlopen tot de brasemzone. Sommige
bovenlopen (bv. uit het Demerbekken) kunnen tot de barbeelzone gerekend
worden. Ook de Grensmaas behoort tot deze zone. De vlagzalm- en forelzone
komen in Vlaanderen slechts voor in enkele waterlopen in de omgeving van de
taalgrens (b.v. de Molenbeek in het Zennebekken ten zuiden van Brussel).

Beekforel

Forelzone

Vlagzalmzone

Barbeelzone

Brasemzone

•••

• ••
•••
••

•
•
•••

•

•

••

• ••

•

•

•••

••

••

• ••

••
• ••

Vlagzalm
Barbeel, Kopvoorn,

Spieringzone

Sneep
Rietvoorn, Blankvoorn
Karper, Zeelt,
Brasem
Snoek, Baars, Paling

•

•

Bot, Spiering

Tabel 1 : Overzicht van een aantal typische vissoorten voor een bepaalde
zone in de waterloop. Hoe meer asterisken, hoe talrijker de soort in
de zone voorkomt.
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Binnen de waterlopen in Vlaanderen die tot brasemzone behoren, is een
fijnere indeling mogelijk. De bovenlopen van de meeste waterlopen hebben een
diepte van 0,2 tot 0,4 m en een breedte van 1,5 tot 3 m. De dominerende
vissoorten zijn hier Tiendoornige en Driedoornige stekelbaars en Bermpje.
Stroomafwaarts wordt de waterloop dieper (van 0,4 tot 1 m) en breder (van
3,5 tot 5 m). Hier zijn de dominerende vissoorten Grondel en Baars. De
benedenloop heeft vaak een breedte van 7 m of meer. De diepte bedraagt
meestal 1 tot 2 m. Hier overheersen soorten zoals Blankvoorn, Baars en in
mindere mate Snoek.
Een analoge fijnere indeling van waterlopen is mogelijk op basis van de
aanwezigheid van typische hogere plantesoorten. Een voorbeeld hiervan wordt
gegeven in Tabel 2 voor de waterlopen van het Netebekken waarbij de relatie
wordt gelegd tussen de aanwezigheid van typische vis- en plantesoorten.

Breedte

Diepte

Desselse Nete
Looiendse Nete

1,5- 3,0 m

20- 50 cm

Kleine Hoofdgracht
Witte Nete

8m

Kleine Nete

12 m

1,0 m

2,0 m

Typische vissoorten

Typische plantesoorten

Kleine modderkruiper

Grote waterranonkel

Driedoornige

Haaksterrekroos

stekelbaars

Grote waterweegbree

Grondel

Grote waterranonkel

Baars

Drijvend fonteinkruid

Baars

Gewoon sterrekroos

Blankvoorn

Haarfonteinkruid
Pijlkruid

Tabel 2 : Karakteristieken van een aantal beken behorend tot het Netebekken
met de erin aanwezige typische plante- en vissoorten.

Wanneer verontreinigende stoffen in een waterloop terechtkomen, worden
ze

door

allerlei

micro-

en

macro-organismen

afgebroken.

In

een

gedifferentieerde waterloop met diverse levensgemeenschappen verloopt dit
proces veel sneller.

Daarom heeft een natuurlijke

zelfreinigend vermogen.

waterloop

een groot
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Een waterloop is een open ecosysteem, dat in nauw contact staat met het
grondwatersysteem van zijn stroomgebied. Een waterloop wordt voor een deel
gevoed met grondwater uit een of meer grondwatersystemen en beïnvloedt
zelf de opwaartse grondwaterstroming in de rivierbegeleidende kwelgebieden.
Ook in het valleimilieu ontstaat hierdoor een grote differentiatie in specifieke
biotopen. De hele vallei rond de waterloop speelt dus een belangrijke rol in het
geheel van natuurlijke processen tussen de verschillende componenten van het
systeem.

1.2 Kunstmatige waterlopen.
Kunstmatige

waterlopen

zijn

door

de

mens

met

een

bepaald

doel

aangelegd. Door dit doel hebben ze meestal een typische vormgeving: kanalen,
poldersloten en afvoersloten. In tegenstelling tot natuurlijke waterlopen hebben
ze een sterk gereguleerd verval en ontbreekt elke vorm van meandering. Zelfs
indien bochten voorkomen is het typische stroomkuilenpatroon niet aanwezig.
De vorm van het dwarsprofiel en de oever is vastgelegd en vertoont weinig of
geen

variatie.

ontbreekt

De

differentiatie

meestal.

levensgemeenschappen

Daarom
van

een

die

een

komen

natuurlijke
de

natuurlijke

waterloop

verschillende
waterloop

kenmerkt,
specifieke

niet

voor.

Een

kunstmatig aangelegde waterloop heeft een beperkter zelfreinigend vermogen.
De wisselwerking met de omgevende vallei is veel minder uitgesproken.
Daarom is het waterbergend vermogen van

een

kunstmatig

aangelegde

waterloop vaak beperkter.

2. Functies van waterlopen en hun valleien.
Reeds

eeuwenlang

geeft de mens waterlopen

en

hun

valleien

zeer

uiteenlopende functies, die elkaar veelvuldig in tijd en ruimte overlappen :
- waterlopen: scheepvaart, drinkwater, irrigatie en drainage, industriewater,
afvoer van afvalstoffen, recreatie, visserij, energiewinning
- valleien: landbouw, bosbouw, bewoning, industrie, recreatie
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Elke

functie

stelt

een

aantal

eisen

(randvoorwaarden)

aan

de

structuurkenmerken van de waterloop en de kwaliteit en kwantiteit van het
water. Het is duidelijk dat de verschillende functies elkaar hierbij kunnen
beïnvloeden. Zo kunnen ingrepen, om een versnelde waterafvoer in een
bepaald deel van de waterloop te realiseren, een invloed hebben op de ecologische functie. Dit kan gebeuren op de plaats van de ingreep zelf, maar ook in
andere delen van het stroomgebied. Bovendien kunnen ingrepen in een bepaald
deel van het stroomgebied een weerslag hebben op de beoogde functie in
andere delen van hetzelfde stroomgebied. Rechttrekken van waterlopen kan de
waterafvoer op de plaats van de ingreep versnellen, maar overstromingen
veroorzaken in stroomafwaarts gelegen gebieden.
Het meervoudig gebruik van waterlopen brengt de ecologische functie van
waterlopen en valleien in het gedrang. Juist deze natuurlijke werking van een
waterloop

en

de

wisselwerking

met

de

vallei

zijn

bepalend

voor

de

aanwezigheid van verschillende levensgemeenschappen met een typische
fauna en flora.

3. Ingrepen in de waterlopen.
3.1 Waterkwantiteit en structuurkenmerken.
Mensen

passen

reeds

lang

waterlopen

aan

ten

behoeve

van

hun

economische belangen. Vroeger ging het meestal om kleinschalige ingrepen,
zoals het aanpassen van de waterloop voor energiewinning door watermolens.
Deze aanpassingen bestonden bijvoorbeeld uit het plaatselijk uitdiepen of
opstuwen van de waterloop en het omleiden van overtollig water. Toch
werden hiervoor soms grotere ingrepen uitgevoerd zoals het verleggen van de
waterloop naar de rand van de vallei om voldoende verval te krijgen. Op
beperkte schaal werd er ook gedraineerd in vochtige valleien of geïrrigeerd op
drogere plaatsen. De meeste landbouw vond plaats op de hoger gelegen,
drogere gronden. In de valleien waren vooral hooiweiden te vinden die vaak
overstroomden. Ondanks deze plaatselijke en kleinschalige ingrepen behield de
waterloop nog op vele plaatsen zijn natuurlijk uitzicht en gedifferentieerd
karakter. Hij kon dus naar behoren zijn ecologische functie uitoefenen.

/
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Het

huidige

beheer

van

de

waterloop

omvat

allerlei

civiel-

en

cultuurtechnische ingrepen op grotere schaal. Deze ingrepen omvatten zowel
inrichtings- als onderhoudswerken.
Voorbeelden van dergelijke inrichtingswerken zijn de normalisatie en
kanalisatie van waterlopen. Normalisatie heeft tot doel de waterloop een meer
continu verloop te geven zowel in de lengterichting als in het dwarsprofiel. Zo
kan een betere waterafvoer met een hogere waterdiepte gegarandeerd worden.
Hiervoor legt men bodemkubben aan, diept men drempels uit en vinden
baggerwerken plaats. Kanalisatie bestaat in het verhogen van de waterstand
door het opwerpen van vaste of beweegbare stuwen. Om het de schepen
mogelijk

te

maken

de

verschillende

stuwpanden

te

bereiken,

worden

schutsluizen gebouwd.
Ook op onbevaarbare waterlopen voert men inrichtingswerken uit: het
rechttrekken, verbreden en uitdiepen van de oorspronkelijke waterloop, het
plaatsen van stuwen en sluizen, het verstevigen van oevers, het aanleggen van
dijken en wachtbekkens. Door al deze werken probeert men het waterbergend
vermogen te verleggen van de vallei naar de waterloop zelf. Vaak probeert
men dit te realiseren in een welbepaalde door de mens gekozen bedding.
Recent werden ook hogere eisen gesteld aan landbouwgronden in de
valleien.

Vochtige valleigronden en zelfs moerassen werden gedraineerd.

Terzelfdertijd nam de urbanisatie in de valleien toe.
Andere

belangrijke

ondoordringbaar

maken

ingrepen
van

waren

grote

het verharden

landoppervlakten

en

voor

(woningen,

neerslag
wegen,

industrieterreinen) en het aanleggen van uitgebreide rioolstelsels. Al deze
aanpassingen hebben ingrijpende effecten op het natuurlijke systeem van de
vallei en van de waterloop zelf.
Om de afvoercapaciteit van waterlopen te behouden voert men geregeld
onderhoudswerken uit. Deze werken kunnen bestaan uit een slijkruiming , een
kruidruiming of het maaien van taluds. Het spreekt vanzelf dat deze werken
rechtstreeks een sterk verarmend effect op de levensgemeenschappen in en
rond de waterlopen hebben.
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3.2 Waterkwaliteit.
Vroeger was waterverontreiniging zo goed als on bestaand. Hier en daar
kwam echter wel een beperkte hoeveelheid afvalstoffen in de waterloop
terecht.

Meestal

waren deze afvalstoffen van organische oorsprong en

gemakkelijk afbreekbaar.
Door een sterke uitbouw van het rioolstelsel (met concentratie van het
afvalwater) en door een grotere urbanisatie, industrialisatie en intensivering
van de landbouw in de valleien nam de vervuiling van de waterlopen en hun
valleien steeds toe.
De

vervuiling

van

waterlopen

wordt

grotendeels

veroorzaakt

door

puntlozingen van riolen. In landelijke gebieden is er ook het diffuus doorsijpelen
en afspoelen van meststoffen uit landbouwgronden.
Lozingen van afvalwater kunnen een grote invloed hebben op de fauna en
flora in de waterlopen. De kwaliteit van het water wordt niet alleen bedreigd
door organische belasting, maar ook door allerlei andere verontreinigende
stoffen zoals pesticiden en zware metalen. In principe is een aantal van deze
effecten wel omkeerbaar door het zelfreinigend vermogen van een waterloop.
De snelheid waarmee dit gebeurt, is sterk afhankelijk van de aard en de
hoeveelheid van het geloosde water. Bovendien zijn vele van de tegenwoordig
gebruikte stoffen persistent.
3.3 Ecologische gevolgen.
Bovenvermelde

inrichtings-

en

onderhoudswerken

beïnvloeden

de

natuurlijke relatie tussen de waterloop en zijn vallei. Vaak neemt het totale
waterbergende vermogen van het valleisysteem met de daarin stromende
waterloop

af.

Omdat

evenwichtsteestand

de

kunnen

waterloop
daarenboven

opnieuw
erosie,

evolueert

naar

materiaaltransport

een
en

stroomafwaartse sedimentatie toenemen.
Deze werken veroorzaken een belangrijke vermindering aan variatie in een
aantal

structuurkenmerken

van

de

waterloop.

De

natuurlijkheid

van

de
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waterlopen wordt sterk aangetast. Door de aanvoer van grote hoeveelheden
riool- en draineringswater wordt het natuurlijke debiet verhoogd. Meestal
worden de piekdebieten ook geaccentueerd.
Het rechttrekken van een waterloop vermindert de lengte van de oevers en
de beschikbare oppervlakte voor natuurlijke levensgemeenschappen. Zeer hoge
debieten en verhoogde erosie kunnen fataal zijn voor visbroed en jonge vissen,
en kunnen drift van macro-invertebraten veroorzaken. Verhoogde concentratie
aan gesuspendeerde stoffen kan leiden tot troebelheid. Dit fenomeen kan de
waterplantengroei afremmen. Verhoogde sedimentatie kan de verspreiding en
de densiteit van macro-invertebraten beïnvloeden en de voortplanting van
vissen

het

in

gedrang

brengen.

Stuwen

en

sluizen

kunnen

de

migratiebewegingen van vele vissoorten onmogelijk maken.
In een waterloop, gereguleerd voor de afvoer van grote debieten, kunnen
tijdens een droge periode in de zomer zeer lage stroomsnelheden optreden.
Vaak worden de fauna en flora, aangepast aan stromend water vervangen
door soorten die typisch zijn voor stilstaande waters. Dergelijke soorten
worden tijdens piekdebieten gemakkelijk meegespoeld en kunnen zich moeilijk
handhaven.

4. Integraal waterbeheer.
4.1 Algemeen.

Om een verantwoord multifunctioneel gebruik van waterlopen en hun
valleien

in

de

noodzakelijk.

De

toekomst

mogelijk

hoofddoelstelling

te
van

maken,
dit

is

een

integrale

integrale

waterbeheer

aanpak
is

de

waterlopen en hun valleien zodanig in te richten of te beheren dat ze voldoen
aan alle menselijke gebruiksfuncties en hun natuurlijke ecologische functie
behouden

of terugkrijgen.

Dit impliceert een

belangenafweging

en

een

samenwerking tussen de verschillende beleidsinstanties in de planvorming.
Belangenafweging betekent het opstellen van een hiërarchie van functies, met
keuzen over hoofd- en nevenfuncties omdat niet overal alle functies in dezelfde
mate aan bod kunnen komen.

'
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Integraal waterbeheer zou in eerste instantie een geïntegreerde inrichting
en beheer van de waterlopen moeten omvatten, waarin men rekening houdt
met de natuurlijke ecologische functie en met de menselijke gebruiksfuncties.
De menselijke gebruiksfuncties hebben reeds geruime tijd heel wat aandacht
gekregen bij de beleidsinstanties. Toch wordt er recent ook meer rekening
gehouden met de ecologische functie van de waterloop.
4.2 Ecologisch herstel van waterlopen.
Een geïntegreerd beleid inzake waterlopenbeheer leidt tot maatregelen,
gericht op een duurzaam multifunctioneel gebruik van de waterloop. Dit vraagt
een mentaliteitsverandering op beleidsniveau.
Een maximale ecologische waarde kan niet in elke waterloop op elke plaats
nagestreefd worden. In eerste instantie gaat men uit van het behoud van nog
aanwezige ecologische waarden ('stand still' principe).
Het herstellen van de ecologische waarden op alle plaatsen waar het mogelijk
is zonder dat men aan de menselijke gebruiksfuncties raakt, zou een tweede
basisprincipe moeten zijn.
Om een aanvaardbare ecologische waarde in een waterloop te bereiken,
moeten de structuurkenmerken ervan aan bepaalde voorwaarden voldoen. Bij
de uitvoering van alle inrichtingen beheerswerken moet men rekening houden
met het behoud van zo natuurlijk mogelijke structuurkenmerken van de
waterloop. Men kan ook trachten zoveel mogelijk de natuurlijke variatie in deze
structuurkenmerken te herstellen. Om dit te bereiken, zijn diverse ingrepen in
het stroomgebied mogelijk zoals een andere aanpak van de ruimingen, het
heraanleggen van oevers, het hergraven van de oorspronkelijke rivierbedding
en het creëren van overstroombare gebieden.
Ook met betrekking tot de waterkwantiteit houdt men nu vaak alleen
rekening met de menselijke gebruiksfuncties van de waterloop. Voor het
bereiken van een grote ecologische waarde is een zo snel mogelijke afvoer van
het water niet altijd raadzaam. In bepaalde gevallen kan men zelfs kiezen voor
het ophouden van het water in bepaalde delen van de waterloop zodat de
vochtige valleigebieden

niet ontwateren.

Op die

manier

kan

kanalisatie

bijdragen tot het instandhouden van deze valleigebieden en tot het verhogen

~
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van

het

grondwaterpeil.

Soms

zijn

zelfs

gecontroleerde

natuurlijke

overstromingen mogelijk of kan men speciale wachtbekkens aanleggen. Ook bij
de verdeling van debieten over verschillende rivieren en kanalen moet men
rekening houden met de ecologische functie.
Een

algemene

basiskwaliteit

van

het

water

blijft

nochtans

een

noodzakelijke voorwaarde om een aanvaardbare ecologische waarde in alle
waterlopen te bereiken (besluit van de Vlaamse regering van 21 oktober
1987). In waterlopen met een respectievelijke functie als vis-, schelpdier-,
drink- en zwemwater zal een nog betere waterkwaliteit verplicht zijn op 1 juli
1995 (wet van 24 mei 1983 met drie koninklijke besluiten van 17 februari
1984 en een koninklijk besluit van 25 september 1984). Een aantal zeer
gevoelige levensgemeenschappen in waterlopen kunnen zich zelfs in water met
deze wettelijk vereiste kwaliteit niet handhaven. Daarom is het noodzakelijk om
voldoende ecologisch waardevolle waterlopen met een goede tot zeer goede
waterkwaliteit te behouden of te saneren.
4.3 Herstel van de ecologische functie van valleien.
Een belangrijk aspect is het behouden of herstellen van de natuurlijke
wisselwerking tussen de waterloop en de omliggende vallei. Op bepaalde
plaatsen kan men de natuurlijke evolutie van de waterloop en het overstromen
van de vallei toelaten.
Weinig of niet beïnvloede infiltratiegebieden zijn ecologisch waardevol.
Deze

gebieden

worden

gekenmerkt

door

neerwaartse

niet

vervuilde

waterbewegingen naar het ondiepe en diepe grondwater. Ook weinig of nietbeïnvloede kwelgebieden hebben een hoge ecologische waarde.
4.4 Uitvoering.
De bevoegdheid in verband met het beheer van waterlopen is versnipperd
over

verschillende

waterlopen

in

het

bestuurlijke
Vlaamse

instanties
Gewest

onbevaarbare waterlopen.

,
/

zijn

en

hiërarchische

ingedeeld

in

niveaus.

De

bevaarbare

en
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Een waterloop is bevaarbaar wanneer hij is opgenomen in de lijst van de
bevaarbare waterlopen volgens het koninklijk besluit van 1 5 oktober 1935
houdende het algemeen reglement der scheepvaartwegen.
Het beheer van de bevaarbare waterlopen valt onder de bevoegdheid van de
administratie Waterinfrastructuur en Zeewezen. Praktisch is een bevaarbare
waterloop een kanaal of een rivier, dat naast zijn functie voor waterafvoer of
-bevoorrading, ook gebruikt wordt voor de scheepvaart. Men kan drie soorten
bevaarbare waterlopen onderscheiden: rivieren, bijrivieren en kanalen.
In de wetgeving worden de onbevaarbare waterlopen ingedeeld in drie
categorieën (de wet van 28 december 1967 betreffende de onbevaarbare
waterlopen, aangevuld door de wet van 23 februari 1977 en het decreet van
21 april 1983). Juridisch is deze indeling zeer belangrijk. Ze bepaalt namelijk
welke

overheid

de

gewone

ruimings-,

onderhouds-

en

herstellings-

werkzaamheden uit zal voeren en welke overheid de buitengewone werken van
verbetering of wijziging zal betalen.
In principe gebeuren deze werken in opdracht van het Vlaamse Gewest
voor

waterlopen

van

eerste

categorie,

van

het

provinciebestuur

voor

waterlopen van tweede categorie en van het gemeentebestuur voor waterlopen
van derde categorie. Voor het onderhoud van niet-geklasseerde waterlopen
(niet vermeld in de Atlas der Waterlopen) is de boordeigenaar verantwoordelijk.
Het beheer van onbevaarbare waterlopen van tweede en derde categorie
en van niet-geklasseerde waterlopen wordt binnen een Polder .of Watering
(opgericht bij de wet van 5 juli 1956 en 3 juni 1957) overgenomen door deze
wettelijke vereniging van grondeigenaars en -gebruikers .
Deze indeling zou op het toepassen van een natuurtechnische aanleg en
onderhoud geen invloed mogen hebben. Elke overheid kan immers bij de
werken die ze uitvoert of betaalt, rekening houden met natuurtechnische
principes. Toch vraagt de versnippering van bevoegdheden over verschillende
bestuursentiteiten een coördinatie van de geplande ingrepen in eenzelfde
waterloop. Een dergelijk gecoördineerd beleid van alle bestuursentiteiten is
echter noodzakelijk voor een geïntegreerd waterlopenbeheer.

; '
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De bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging wordt
geregeld door de wet van 26 maart 1971 en de wet van 24 mei 1983. Het
decreet van 12 december 1990 regelt de verdeling van de bevoegdheden van
verschillende

de

bestuursentiteiten

<?PPervlaktewateren.

In

Milieumaatschappij

praktijk

belast

waterzuiveringsprogramma's

is

met
in

voor

het

op

het
het

dit

zuiveren

ogenblik

opmaken
Vlaamse

van

de

van

de

Gewest.

Het

de

Vlaamse
algemene
bestuur

Milieuvergunningen van de administratie Milieu, Natuur en Landinrichting is
verantwoordelijk voor het afgeven van de lozingsvergunningen voor afvalwater. Binnen dezelfde administratie is het bestuur Milieu-inspectie bevoegd voor
de controle van de lozingen van afvalwater in oppervlaktewateren.
Sinds

11

januari

1991

is de

inplanting

van

de

infrastructuur voor

rioolwaterzuivering een opdracht voor de N.V. Aquafin. De financiering hiervan
steunt op milieuheffingen, die de vereiste financiële middelen leveren voor de
bouw

van

zuiveringsinstallaties.

Terzelfder

tijd

zal

het

voor

bedrijven

economisch meer rendabel worden om het afvalwaterprobleem aan de bron te
saneren. Hopelijk verminderen daardoor op termijn de geloosde hoeveelheden
afvalwater.
Het

valt

op

te

merken

dat

er

een

wettelijke

basis

is

voor

waterkwaliteitsdoelstellingen en dat hiervoor bepaalde uitvoeringsmodaliteiten
vastliggen.

Voor

een

geïntegreerd

waterkwantiteitsbeheer,

waarbij

een

ecologische structuurkwaliteit wordt gerealiseerd, ontbreken momenteel een
wettelijk kader en uitvoeringsbepalingen grotendeels.
Het realiseren van het ecologisch herstel van de waterlopen en hun valleien
vraagt een mentaliteitsverandering van alle betrokken instanties en personen.
Natuurtechnische milieubouw kan een van de manieren zijn om zowel deze
mentaliteitsverandering als dit daadwerkelijke ecologisch herstel te realiseren.
Toch zijn de mogelijkheden van natuurtechnische milieubouw binnen een
geïntegreerd en multifunctioneel waterlopenbeheer nog onvoldoende bekend.
Daarom is dit vademecum opgevat als een handleiding met ideeën voor het
natuurtechnisch inrichten en beheren van de waterlopen in de omliggende
valleien.

/~
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5. Natuurtechnische Milieubouw.
De laatste decennia zijn er aanzienlijke inspanningen geleverd op het gebied
van natuurbehoud. Desondanks neemt de oppervlakte en de kwaliteit van de
natuurgebieden in Vlaanderen af. Naast het beschermen van resterende
natuurgebieden kan men min of meer gedegradeerde gebieden herstellen en· er
'nieuwe natuur' ontwikkelen. Dat laatste noemt men natuurontwikkeling, een
nieuw accent in het natuurbehoud.
aftakeling

verregaande

van

natuur

Het is een logische reactie op de
en

landschap

in

deze

eeuw.

Aan

natuurontwikkeling doen, kan men via het toepassen van natuurtechnische
milieubouw.
5.1 Wat is natuurtechnische milieubouw ?
Natuurtechniek bestaat uit doelbewuste handelingen,

gericht op

het

creëren, herstellen, ontwikkelen of handhaven van de levensvoorwaarden van
de

inheemse

flora,

fauna

en

levensgemeenschappen

in

hun

onderlinge

samenhang. Deze techniek is dus net als de cultuur- en civieltechniek een
middel om bepaalde door de mens gestelde doelstellingen via projecten te
realiseren. Bij natuurtechniek maakt men voor de realisatie hiervan in de mate
van het mogelijke gebruik van de natuur.
Onder

milieubouw

uitgangssituaties.

Er

zijn

verstaat
twee

men
vormen

het

scheppen

van

milieubouw.

van

geschikte

Bij

abiotische

milieubouw creëert men een geschikte uitgangssituatie, meestal gebeurt dit bij
de inrichtingswerken. Door ingrepen in het abiotische milieu tracht men de
ontwikkeling van meer natuurlijke levensgemeenschappen of processen te
stimuleren . Bij biotische milieubouw daarentegen komt het erop aan een
biotische uitgangssituatie te realiseren.
Bij natuurtechnische milieubouw schept men een geschikte uitgangssituatie
( = milieubouw); vervolgens laat men de natuur zich ontwikkelen, al dan niet

met een bepaald beheer ( = natuurtechniek). In een aantal gevallen is inzaaien,
aanplanten of inbrengen van inheemse organismen noodzakelijk. Het basisidee
van natuurtechnische milieubouw is echter de kansrijkdom of de mogelijkhed.en
van de uitgangssituatie te optimaliseren uitgaande van wilde flora en fauna.
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5.2 Primaire en secundaire milieubouw.
Er wordt een belangrijk onderscheid gemaakt tussen primaire en secundaire
natuurtechnische milieubouw. Bij primaire natuurtechnische milieubouw is de
ontwikkeling van bepaalde natuurwaarden de hoofddoelstelling. Het is een
manier om een werkelijke meerwaarde aan natuur te geven. Bij secundaire
natuurtechnische milieubouw probeert men bij de uitvoering van een cultuurof civieltechnisch infrastructuurwerk als nevendoelstelling natuurwaarden te
ontwikkelen binnen de gegeven randvoorwaarden. Zo kan men het verlies aan
natuur minimaliseren. Het gaat daarbij om effectverzachtende of remediërende
maatregelen.
5.3 Algemene doelstellingen van natuurtechnische milieubouw.
Algemeen wordt erkend dat wegen- of waterinfrastructuurwerken van
zekere omvang steeds een weerslag hebben op de natuurlijke omgeving. Is
deze weerslag van nadelige aard (wat veelal het geval is), dan is het logisch
dat het bevoegd bestuur zelf ook een inspanning doet om dit nadelig effect te
verzachten, op te vangen of ten goede te keren.
Deze inspanning kan zowel van technische als financiële aard zijn en kadert
volledig in de filosofie van de duurzame ontwikkeling. In die optiek was men
het

dan

ook

vrij

snel

eens

over

de

algemene

doelstellingen

van

natuurtechnische milieubouw (NTMB), te weten:
1. Met integratie van de ecologie in de infrastructuur wordt bedoeld de
opzet

om

allerlei

infrastructuren

voortaan

milieuvriendelijker

te

ontwerpen, aan te leggen en te onderhouden, en om de effecten van de
infrastructuren op het milieu op te vangen, te verzachten of zelfs in
positieve zin om te keren. Tevens kunnen bestaande infrastructuren
worden aangepast.
2. Voorgaande kan niet zonder een gestructureerd overleg tussen de
verschillende actoren, meer bepaald de techniekers en de ecologen.
Men zal dus werken in een interdisciplinair verband, met erkenning van
de wederzijdse verantwoordelijkheden, onder leiding van de agerende
sector.

/'
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3. Het basisprincipe is dat van de vrijwilligheid : men gaat ervan uit dat
men de meeste kansen heeft op resultaten als de agerende sector zelf
overtuigd is van het nut en de noodzaak om de ecologie te betrekken
zowel bij het ontwerp als bij het na beheer van de infrastructuur.
4. Voorlichting en sensibilisering m.b.t. dit ideeëngoed wordt derhalve als
zeer belangrijk ervaren : alle niveaus van de openbare sector, ontwerpbureaus en ondernemers moeten worden betrokken in dit alternatief
denkproces.
5. Men kiest voor een pragmatische aanpak.

6. Beheer van waterlopen.
6.1 Inleiding.
De grotere wateren met hun oevers (de grote rivieren, kanalen en grote
meren), vormen een natte ecologische hoofdstructuur in ons gewest, terwijl de
kleinere wateren
aansluitend

met hun oevers

regionale

(kanalen,

watergangen,

natte ecologische netwerken

vormen.

sloten) hierop
Door allerlei

veranderingen in gebruik, inrichting en beheer van oevers zijn de ecologische
waarden daarvan achteruit gegaan of lopen groot gevaar. Voor het herstel en
de duurzame ontwikkeling van natuur, milieu en landschap in ons land is het
onder meer noodzakelijk dat de natte ecologische netwerken hersteld en
ontwikkeld worden. Inrichting, beheer en onderhoud van oevers kan hieraan
een grote bijdrage leveren.
Daarom is het wenselijk in de toekomst vanaf de ontwerpfase bij de aanleg
van nieuwe of het herinrichten van bestaande oevers te onderzoeken of de
oever op een milieuvriendelijke manier kan worden ingericht.
6.2 De milieuvriendelijke oever.
Een milieuvriendelijke oever is een constructie voor de bescherming van de
oevers, zo gebouwd dat een interessante omgeving ontstaat voor mens, plant
en dier. Centraal in het ontwerp en het beheer van een oever staat het
probleem hoe soms tegenstrijdige vereisten op het vlak van het in stand
houden van de oevers, hoge natuurwaarden en recreatieve bestemmingen

''
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vorm kunnen worden gegeven daarbij rekening houdend met randvoorwaarden
als beschikbare ruimte, hydraulische belasting, enz ...
Functies van de oever.
De mens heeft aan de oever eigen functies toegekend dikwijls verwant met
het gebruik van het aangrenzende land. Is het aanliggende water in gebruik
als vaarweg, dan zal de oever aan heel andere eisen moeten voldoen , dan
wanneer er sprake is van een poldersloot. Naast de hoofdfuncties, het
vastleggen van de oeverzone, en de ecologische functies, kan een oever
toegevoegde functies hebben zoals de recreatie en het landschap.
Vastleggen oeverzone.
Met vastleggen van de oeverzone wordt hier bedoeld dat de grenzen
worden vastgelegd waarbinnen de oeverzone dient te blijven. Vastleggen
van de oever kan noodzakelijk zijn voor:
- het behoud van eigendom (zowel vanwege economische waarde als
natuurwaarde);
- het voorkomen van afkalven en wegslaan van kaden;
- het voorkomen van profielvernauwing van een (vaar)water.
De keuze voor een bepaald type oeververdediging beïnvloedt in belangrijke
mate de huidige en potentiële natuurwaarden van een oever.
Ecologische functie
Een oever vormt een geleidelijke of steile overgang (droog-nat, hoog-laag).
Overgangszones vormen de basis voor natuurlijke diversiteit en bepalen de
ecologische functie. Zo vormt de overgang water-land de basis voor de
ontwikkeling van waardevolle karakteristieke overlevensgemeenschappen.
Dergelijke

oevers

aaneengesloten

vormen

relatief

natuurgebied,

dat

smalle
als

stroken
leefgebied

min

of

(biotoop)

meer
of

verbindingsbaan (ecologische infrastructuur) kan dienen voor planten en
dieren. Ook kan het een toevluchtsoord zijn voor planten en dieren die
elders geen levenskansen meer hebben (refugiumfunctie).
Oevers vormen het leefgebied van meer of minder aan het water gebonden
planten en dieren en zijn de standplaats van veel oeverplanten. Voor een
deel zijn dit waterplanten, zoals verschillende soorten fonteinkruiden,
waterranonkel en waterlelie, voor een deel landplanten zoals wilgen, elzen

f
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en grassen. Maar er zijn ook plantesoorten die juist aan het oevermilieu zelf
zijn gebonden, bijvoorbeeld riet, grote en kleine lisdodde, kalmoes en
verschillende zeggesoorten.
Voor dieren (vogels, vissen, amfibieën, reptielen, zoogdieren, enz.) kunnen
oevers

een

voortplantingsplaats

zijn

en/of

beschutting

of

foerageermogelijkheden bieden. De oever is bovendien de plaats voor
dieren om van het land in het water te komen en omgekeerd.
Bij een milieuvriendelijke oever is het de bedoeling om naast het vastleggen
van de oeverzone nadrukkelijk aandacht te besteden aan natuurbehoud .en
natuur-ontwikkeling, dit omdat de natuur een grote positieve invloed heeft
op andere functies zoals landschap, recreatie, visserij enz. Daarnaast wordt
gekeken op welke wijze andere functies in oeverzone ontwikkeld kunnen
worden.
Realisatie van milieuvriendelijke oevers.
6.2.1 Het ideaal beeld.
Een ideale zonering voor de oevervegetatie in het dwarsprofiel van een
waterloop

bestaat

uit

een

waterplantzone,

een

rietzone,

een

zachthoutzone, eventueel grasvegetatie en een hardhoutzone .
Van bijzonder belang hierbij is de rietzone die zich situeert in de omgeving
van de waterlijn. Hoe breder deze overgangszone, hoe interessanter voor
de ontwikkeling van typische oevervegetatie, die op haar beurt van groot
belang is voor de fauna in het water en in de omgeving van het water.
Deze overgangszone is soms niet aanwezig, en ook niet over grote
afstanden aan te leggen. In dergelijke gevallen verdient het aanbeveling op
enkele

geïsoleerde

plaatsen

waar

mogelijk

deze

overgangszone

te

realiseren. Deze zone kan dienst doen als paaiplaats voor vissen, maar
tevens

als

uitstapplaatsen

voor

zoogdieren,

die

in

het

water

terechtgekomen zijn en als schuiloord en voedselbron vaar allerlei levende
organismen
6.2.2 Oeverbescherming.
Onbeschermde oevers kunnen onder andere afkalven door golfslag. De
mate waarin dit plaatsvindt hangt af van de sterkte van de golfslag, van de
taludhelling en van de bodemsamenstelling.
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Op

plaatsen

oeverafkalving

waar

toelaatbaar

niet

is,

zijn

oeverbeschermende maatregelen nodig. Oeverbeschermende maatregelen
zijn onder te verdelen in : - natuurlijke maatregelen
- natuurtechnische maatregelen
- civieltechnische maatregelen
a. Natuurlijke oeverbescherming
Bij een natuurlijke oeverbescherming wordt de oever vastgelegd door de
wortels van de oeverplanten. Niet alle planten en bomen zijn hiervoor
geschikt. Dit hangt af van de wijze van beworteling, die per soort
verschilt.
Planten

met

een

groot

oeverstabiliserend

vermogen

in

de

natte

oeverzone zijn riet, mattenbies, kalmoes, scherpe en moeraszegge,
liesgras, gele lis, rietgras, grote egelskop en kleine en grote lisdodde.
Bomen met een en oevervasthoudend vermogen zijn els en wilg lager en
es hoger in het talud voornamelijk langs beken; dijken komen om
evidente redenen hiervoor niet in aanmerking.
b. Natuurtechnische oeverbescherming
In de praktijk zijn de juiste omstandigheden niet altijd aanwezig voor een
natuurlijke oeverbescherming. Aanvullende maatregelen zijn dan nodig
om

de oever voldoende te

schuilplaatsen voor vissen
natuurtechnische

oplossing.

te

beschermen.
creëren
Met

Om voedsel-,

kan

men

behulp

van

kiezen

paai-,

en

voor een

natuurtechnische

constructies blijft plantengroei mogelijk langs dergelijke oevers.
De natuurtechnische maatregelen zijn in te delen in drie groepen:
A. plasbermen
B. constructies met doorgroeibare materialen
C. natte oeverzones.
De keuze zal mede afhangen van de beschikbare ruimte. Plasbermen
vragen extra ruimte in het onderwaterprofieL Voor toepassing van
doorgroeibare materialen volstaat een glooiend talud van minimaal 1/2 à

3.
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A. Aanleg van vooroevers en plasbermen (fig. 1 b, 2 en 3).
Principe
Een vooroever is een constructie bovenop het onderwatertalud om
de achterliggende oever tegen de invloed van het water · te
verdedigen.

Deze constructie kan

indien nodig

gecombineerd

worden met een versteviging van het onderwatertalud. Achter de
verdedigingsconstructie legt men een natte strook of plasberm
aan.
Gevolgen
- De erosiekracht van het water wordt opgevangen door de
vooroever, zodat de achterliggende oever niet verstevigd moet
worden.
- Door de aanleg van een dergelijke verdediging wordt de
golfbelasting

opgevangen

in

een

dieper

stuk

van

het

onderwatertalud. Het steiler worden van de talud vindt dan
dieper onder water plaats.
- Zonder oeververdediging treedt dit fenomeen op in de
overgangszone

water

tussen

en

land.

Dit

leidt

bij

niet

beschermde oevers tot een heel steile overgangszone. Door het
aanleggen

van

een

vooroever is

het

mogelijk op

de

niet

verstevigde achterliggende oever een geleidelijke overgangszone
tussen water en land te voorzien. Dat biedt meer mogelijkheden
voor de ontwikkeling van diverse levensgemeenschappen.
- De vegetatie in de natte zone of plasberm vormt een extra
verdediging van de achterliggende oever tegen watererosie.
- Een op deze manier uitgevoerde oeververdediging geeft dieren de
mogelijkheid in en uit het water te komen.
8. Constructies met doorgroeibare materialen
Op glooiende taluds zijn als oeververdediging materialen toe te
passen, waarbij de bodem niet volledig wordt afgesloten.
Doorgroeibare materialen kunnen zijn grof grind, stortsteen of
gezette steen en matten van natuurlijke materialen, kunststof . of
beton,

bijvoorbeeld

grasbetontegels,

(riet)buideldoek

en

schanskorven (fig. 4 en 5).
Materialen met een geringe bodemafsluiting en een ruw oppervlak
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zijn voor het leefmilieu van vissen het meest geschikt.
Zij zijn rijker aan voedingsorganismen dan bij een gladde damwand
en kunnen beschutting bieden. De plantengroei is te bevorderen
door vegetatie-elementen tussen harde materialen in te bouwen.
C. Het aanleggen van natte oeverzones
Als er in het natte profiel geen ruimte is voor het aanleggen van
paai- en voedselplaatsen, is ook de droge oever langs het kanaal
daarvoor te gebruiken.
De ondiepe plaatsen op een aantal punten langs het kanaal komen
in aanmerking als natte oeverzone. Een brede, natte oeverzone die
als paaiplaats wordt ingericht, moet :
- niet dieper zijn dan 50 tot 75 cm;
- een gevarieerde vegetatie hebben. De ontwikkeling hiervan kan
op gang gebracht worden d.m.v. aanplantingen;
- een open verbinding hebben tussen kanaal en paaiplaats van
tenminste 1 m breed.
Grote brede natte oevers kan men ook inrichten voor het vissen.
Het verdient dan aanbeveling visplaatsen niet direct naast de
paaiplaatsen aan te leggen met het oog op de noodzakelijke rust in
het paaigebied.
6.3 Vistrappen.

J. Coeck, A. Vandelannoote, R. Yseboodt en R.F. Verheyen.
6.3.1 Inleiding.
Rivieren vormen een belangrijke trekroute voor vissen. Bot en paling
trekken vanuit zee de rivieren op om op te groeien en zwemmen weer
terug naar zee om te paaien. Soorten zoals zalm, zeeforel, elft, fint, steur,
rivier- en zeeprik groeien voornamelijk op in zee, maar trekken voor hun
voortplanting naar paaiplaatsen in zoetwater. Met uitzondering van paling
zijn vermoedelijk alle vissen die grote trekbewegingen ondernemen, uit
onze Vlaamse rivieren verdwenen. De oorzaak voor het verdwijnen van de
grote migratoren of trekvissen ligt bij de verontreiniging van onze rivieren,
samen met de aftakeling van hun paaibiotopen en de constructie van

,
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barrières zoals stuwen en sluizen die hun migratiemogelijkheden beperken
of zelfs totaal verhinderen. Omwille van de commerciële, ecologische en
recreatieve betekenis van deze vissen werden reeds voor verschillende
rivierbekkens inventaris en herstelprojekten uitgewerkt met het doel het
voorkomen van deze trekvissen weer mogelijk te maken.
Naast de grote trek van de migratoren ondernemen in feite zowat alle
vissoorten van stromend water in min of meerdere mate trekbewegingen.
Men maakt hierbij onderscheid tussen vissen die over grote afstanden
trekken (bv. beekforel, vlagzalm, barbeel, kopvoorn, serpeling, sneep,
alver, snoek, winde, ... ) en vissen die slechts over kleine afstanden trekken
(bv. karper. zeelt, brasem, baars, snoekbaars, blankvoorn, ... ). De trek van
al deze vissoorten gebeurt in de eerste plaats ten behoeve van ·de
voortplanting

(de

zogenaamde

paaitrek).

Meestal

gaat

het

om

een

voorjaarstrek naar de stroomopwaarts gelegen ondiepe waterlopen waar
kuit wordt geschoten, en een najaarstrek naar de diepere, stroomafwaarts
gelegen rivierdelen. Sommige vissen migreren naar stilstaand plantenrijk
water om zich daar voort te planten (bv. snoek en karper) . Bij deze laatste
soorten gaat het in natuurlijke systemen om ondiepe greppels, plassen en
vijvers in de overstromingsgebieden, die tijdens hoge waterstanden in
verbinding komen te staan met de waterlopen. Andere redenen voor de
vistrek zijn het zoeken van voedsel, een wisselend winter- en zomerverblijf
of een wisselend leefmilieu dat afhangt van het levensstadium. Een
ongehinderde migratie van alle vissoorten in rivieren is noodzakelijk voor de
recolonisatie van riviertrajecten of zelfs van volledige rivieren, die ontvolkt
werden

door

verontreiniging.

Bovendien

zorgt

verplaatsing

tussen

verschillende beken van een stroomgebied voor genetische uitwisseling
tussen de populaties.
Wanneer men een natuurlijke soortensamenstelling van de visstand wil
behouden of creëren en wanneer men ook het voorkomen van een aantal
echte trekvissen weer mogelijk wil maken, dan zullen naast kwalitatieve
verbeteringen van het riviermilieu, ook obstakels die de vistrek verhinderen
moeten vermeden worden. Dit dient te gebeuren door:
- nieuw te bouwen kunstwerken zo te construeren dat ze de vistrek niet
verhinderen;
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- bestaande barrières zoals dammen, sluizen of stuwen die de vistrek
belemmeren, op de gewenste tijdstippen voor alle vissen overbrugbaar
maken.
Hiervoor zal het nodig zijn, visdoorgangen aan te leggen bij kunstwerken.
Deze visdoorgangen, ook visladders of vistrappen genoemd, moeten in de
eerste plaats vissen toelaten naar de hogerop gelegen riviervakken te
migreren. Wanneer stroomafwaartse migratie onmogelijk is door een te
groot hoogteverschil, een sluis, een pompgemaal of turbines, dienen ze
eveneens vistrek naar de lager gelegen riviertrajecten toe te laten.
6.3.2 Eisen waaraan visdoorgangen voor laaglandbeken en -rivieren moeten
voldoen.
Reeds sinds 1853 werden op vele plaatsen ter wereld visdoorgangen
gebouwd om stuwen overbrugbaar te maken voor migratie van vissen.
Meestal ging het om zogenaamde zalmtrappen, die goede zwemmers, zoals
de (commercieel belangrijke) trekvissen zalm en forel, moeten toelaten
stroomopwaarts

te

migreren.

Voor

een

overzicht

van

bestaande

mogelijkheden voor visdoorgangen verwijzen we naar het rapport 'Visdoorgangen voor Laagland beken'. In Wallonië werden reeds in het begin
van deze eeuw enkele vistrappen aangelegd. Zo werd de eerste Deniltrap,
genoemd naar zijn ontwerper, gebouwd in de jaren '30 te Angleur op de
Ourthe. In Vlaanderen zijn in het verleden slechts een gering aantal
vistrappen aangelegd. Het betreft in de meeste gevallen een overname uit
de literatuur van de in de eerste plaats voor zalmachtigen ontworpen
vistrappen. De vormgeving en inplanting ervan is vaak verre van optimaal
te noemen voor vissen uit laaglandbeken. Zo wijzen eigen· waarnemingen
erop dat de conventionele bekkentrap in de stuw aan de watermolen van
Kasterlee

op

de

Kleine

Nete

vermoedelijk

niet

functioneert.

Ook

onderzoekers uit Nederland wijzen erop dat de efficiëntie van de oude
vissluizen, Deniltrappen en conventionele bekkentrappen onvoldoende is ..
Een goede visdoorgang moet aan een aantal voorwaarden voldoen die
hierna worden beschreven.
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1. In het algemeen moet, voor optimale vistrekmogelijkheden, de doorgang
voor vis in waterlopen zo min mogelijk gehinderd zijn. Dit betekent dat
de vistrekvoorziening in principe de gehele breedte van de waterstroom
of een zo groot mogelijk deel ervan moet beslaan.
2. Belangrijk voor de werking van visdoorgangen zijn de perioden waarin
de vistrek plaatsvindt. Tijden

hiervoor zijn echter moeilijk in het

algemeen aan te geven. Zij hangen o.a. van het doel van de vistrek af
(paai, voedsel, winterverblijf). Zo vindt de paaitrek van zalmachtigen bij
benadering plaats in de periode september-januari, van snoek in februari,
van winde in maart en van de meeste karperachtigen in de periode
maart-juli. De exacte tijdstippen kunnen echter jaarlijks verschillen,
omdat zij o.a. worden bepaald door factoren zoals watertemperatuur en
waterstand. Men kan dus algemeen stellen dat een visdoorgang het hele
jaar door moet functioneren.
3. Uit het voorgaande volgt dat de visdoorgang bij wisselende afvoeren en
waterstanden moet kunnen werken.
4. Belangrijk is ook dat vissen de visdoorgang kunnen 'vinden'. Hierbij
maken

de

vissen

gebruik

van

zintuigen

die

lichtprikkels

(ogen),

chemische prikkels (kindraden, huid, vinnen) en drukprikkels (zijlijn)
registreren. Vooral bij het stroomopwaarts tegen de barrière optrekken is
het

vinden

van

de

verbindingen van

ingang

de vistrap

tot

de

visdoorgang

van

belang.

De

met de hoofdstroom dienen zodanig

gesitueerd te zijn dat de vis op zijn natuurlijke trekweg 'automatisch'
naar de ingang wordt geloodst. Hierbij kunnen we er van uit gaan dat de
vissen tegen de sterkste stroom opzwemmen tot ze vanwege de
stroomsnelheid niet meer verder kunnen (stroomsnelheid groter dan 1
tot 2 m/sec). Op dit punt aangekomen gaan ze op zoek naar een
doorgang. Hier zal dus de uitmonding van de waterstroom die door de
visdoorgang in de hoofdstroom vloeit moeten gesitueerd zijn, en wel zo
dat deze uitmonding over een zo groot mogelijk traject van de
hoofdstroom

voor

de

vis

merkbaar

is

(lekstroom,

zuurstofrijker

water, ... ).
5. Wat de vormgeving van de visdoorgang betreft, moet nagegaan worden
of de zwemprestaties van de vis toelaten de opgeworpen hindernissen in
de visdoorgang

te

overbruggen.

Hierbij

zijn

de

zwemsnelheid

en
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springkracht van de vis van belang. Deze zijn echter niet voor alle vissen
gelijk, maar worden bepaald door enerzijds de bouw en de grootte van
de vis en anderzijds door omgevingsfactoren zoals watertemperatuur en
waterdiepte

(afzetmogelijkheid).

Ook de

lengte van

de verhoogde

stroomsnelheid waar de vis moet doorzwemmen is belangrijk. Er is
immers een verschil tussen de topsnelheid (sprintsnelheid) die een vis
enkele

seconden

kan

aanhouden

en

de

maximale

zwemsnelheid

(kruissnelheid) die hij langere tijd kan volhouden.
Uit een literatuuronderzoek naar zwemsnelheden blijkt dat, om een
goede migratie van alle vissoorten uit onze laaglandbeken toe te laten,
de te overbruggen stroomsnelheid in de visdoorgang niet hoger dan 1
tot 1 ,5 m/sec. mag zijn en dat voor langere trajecten een rustpauze dient
voorzien te worden. De te overbruggen hoogteverschillen kunnen best
niet hoger zijn dan 15 tot 20 cm. Bij te overspringen hoogteverschillen
is, in verband met de 'afzet', een minimum waterdiepte van ca 0,5 tot
1,0 m nodig. Als 'aanloop' is een minimum lengte van 2,0 tot 4,0 m
gewenst. Visdoorgangen die zwemmend, zonder te springen, kunnen
genomen worden, genieten de voorkeur.
In Nederland is men reeds meer dan tien jaar geleden gestart met
onderzoek en bouw van een nieuw type visdoorgang. Het betreft hier
een grote V-vormige bekkentrap (figuur 6). Dit soort vistrap kan,
wanneer juist ontworpen en ingeplant, door praktisch alle vissoorten uit
laaglandbeken en -rivieren gebruikt worden. Ook voor de Vlaamse
situatie zouden deze V-vormige bekkentrappen de ideale vistrap kunnen
zijn. In hetgeen volgt bespreken we uitvoerig de principes voor de
constructie van deze vistrap. Hiervoor steunen we ons op een aantal
publikaties en nota's die een weergave zijn van studies en ervaringen,
met de bouw van bekkentrappen in het buitenland.
6.3.3 Bouwprincipes voor bekkentrappen.
6.3.3.1 Grootte van de bekkentrap.
Vistrek doet zich voornamelijk stootsgewijs voor, afhankelijk van de
weersomstandigheden. Ook gebeurt vistrek meestal massaal, in relatie tot
de grootte van de rivier. Daarom dient een vistrap voldoende grote afmetin-
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gen te hebben, die in relatie staan met de afmetingen van de rivier. Hoe
groter de beek of rivier, hoe groter de vistrap dient te zijn. Deze relatie
hoeft echter niet rechtevenredig te zijn. Indien mogelijk zijn vaste bekkens
over de hele breedte van de beek te verkiezen. Het voordeel hiervan is dat
de vissen

alvast

geen

problemen

hebben

om

de

'ingang'

van

de

visdoorgang te vinden. Ook is de kostprijs van een dergelijk systeem veel
lager dan die van een beweegbare stuw met vistrap. Eventueel kan naast
de bekkentrap een stuw worden voorzien, waarover enkel bij piekafvoeren
water stroomt. Algemeen zou men moeten komen tot een visdoorgang die
1/5 tot 1/2 of meer van de beekbreedte bedraagt. Bij bredere rivieren kan
het aandeel van de visdoorgang iets kleiner en bij smallere beken iets
groter zijn.
6.3.3.2 Vorm van de bekkens.
Een bekkentrap wordt initieel gebouwd voor een bepaald ontwerpdebiet.
Als

drempels

in

bekkenscheidende

de

bekkentrap

wanden

wordt

(figuur

6).

geopteerd

Deze

zijn

voor
beter

V-vorm!ge
dan

rechte

tussenwanden omdat ze steeds een voldoende dikte van de waterstraal
over de drempel handhaven, zowel bij lage (midden) als bij hoge (zijkant)
debieten door de vistrap. Hierdoor kan een V-vormige bekkentrap bij
wisselende debieten goed functioneren. Ook is er in de bekkens van een
V-vormige bekkentrap een gedifferentieerd stroomsnelheidspatroon;
dergelijke

bekkens

vinden

vissen

steeds

plaatsen

met

in

lagere

stroomsnelheden als rustplaats.
Langere bekkens zijn te verkiezen, vermits de invloed van de overstortende
straal bij het daaropvolgende tussenschot dan nauwelijks nog merkbaar is.
Energiedemping achter elke overlaat moet ruimschoots binnen het vak
plaatsvinden om cumulatie van energie in benedenstroomse richting te
voorkomen. Ook ontstaat er op deze manier voor de vis meer rustplaats in
het bekken. Omdat ook grote vissen de vistrap gebruiken moeten .de
bekkens minimum 1 m diep zijn. Het hoogteverschil tussen twee bekkens
mag voor vissen uit laaglandbeken niet meer dan 15 tot 20 cm bedragen.
Karperachtigen beschikken immers slechts over een geringe sprongkracht.
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Vermeden

moet worden dat er een luchtgordijn ontstaat onder de

overstortende waterstraal, omdat dit een barrière vormt voor de vis. Dit
kan wanneer het water over de drempel glijdt in plaats van naar beneden
valt. Hiertoe dient de verdrinkingsgraad van de overlaat minimaal 50 % · te
bedragen en moet er steeds voldoende debiet door de vistrap gaan (figuur
6). Ook een steenbestorting aan de benedenzijde van de bekkenscheidende
wand voorkomt het ontstaan van een luchtgordijn. Om deze vast te leggen
worden de stenen best geïnjecteerd met beton. Stroomafwaarts van op
deze

manier gebouwde drempels

ontstaat

normaal

een

zogenaamde

staande golf die de vissen kan helpen om over de drempel te (springen)
zwemmen. Om de trap beter overbrugbaar te maken voor aal en glasaal
dienen aan de benedenstrooms zijkanten van de drempels losse stenen
opgestapeld te worden, waarover een dunne waterfilm stroomt.
6.3.3.3 Randvoorwaarden voor de vormgeving van een bekkentrap.
Uit

experimenteel

V-vormige

onderzoek

overlaten

kan

en

men

uit

wiskundige

minimale

berekeningen

dimensies

voor

voor

V-vormige

bekkentrappen berekenen. De randvoorwaarden voor de vormgeving neemt
men best niet te scherp, om zeker te zijn dat de vistrap goed functioneert.
Een

aantal

mogelijke

afmetingen

voor

bekkentrappen,

waarvan

de

vormgeving aangepast is voor vissen uit traagstromende beken en rivieren,
wordt gegeven in tabel 3. In deze ontwerpen is als helling voor de V-vorm
1:17 genomen. Het trapverschil (h) is zo gekozen dat de verdrinkingsgraad
(S) van de V-vorm ;:::: 50 % . Bij de minimale lengte van de bekkens (L) is er
praktisch volledige energiedemping voor de volgende trap. Wanneer men
echter over voldoende ruimte beschikt, kan men L overal of hier en daar
groter nemen. De breedte (8) van de bekkens bedraagt ongeveer 25 %
meer dan de breedte van

de waterspiegel

in

de

V- vorm

bij

het

ontwerpdebiet. Indien het debiet door de trap goed regelbaar is, kan 8
eventueel 20 % kleiner genomen worden.
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Ontwerpdebiet

0,5 m3ts

1,0 m3ts

2,0 m3ts

V-vorm (tg a.t2)

7

7

7

Trapverschil (h)

0,15 m

0,15 m

0,20 m

Lengte bekken (l)

4,5

m

5,0

m

7,5

Breedte bekken (B)

6,0

m

7,0

m

10,0 m

Diepte bekken (D)

1,0

m

1,0

m

1,2

m
m

Stroomsnelheid hoofdstroom

0,59 mts

<0,63 mts

·<0,75 mts

Stroomsnelheid overlaat

1,22 mts

<1,31mts

< 1,57 mts

Tabel 3 : Enkele dimensies voor de bouw van V-vormige bekkentrappen.

6.3.3.4 lnplantingsplaats van de vistrap.
Zoals eerder reeds aangehaald, is de beste vorm van bekkentrap deze die
tegelijk stuw en vistrap is en die over de volledige breedte van de beek
gebouwd is. Op deze manier hebben vissen alvast geen problemen om de
toegang tot de doorgang te vinden.
Wanneer een bekkentrap naast een stuw of in een boog rond de stuw
wordt

gebouwd,

is

de

inplantingsplaats

ervan

zeer

belangrijk.

Stroomopwaartse vistrek vindt grotendeels plaats in de hoofdstroom van
de rivier. Daarom moet de situering van de benedenuitmonding van de
vistrap zodanig gericht te zijn dat de invloed zo goed (ver en diep) mogelijk
in de hoofdstroom merkbaar is. Bij situering van de vistrap in een bocht
van de rivier dient deze dan ook in de buitenbocht ( = hoofdstroom) te
liggen (figuur 7).
Vistrappen die in een traject liggen waarop een vast stuwpeil wordt
nagestreefd, kunnen het grootste gedeelte van het jaar het ontwerpdebiet
afvoeren en dus aan de verwachtingen van een goede werking voldoen.
Automatische stuwen kan men bijvoorbeeld zo instellen dat bij benadering

,
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een vast ontwerpdebiet door de vistrap gaat. Vooral bij kleinere rivieren
kan men de vistrap zo bouwen dat het grootste debiet door de vistrap
gaat. Op deze manier vormt de stroom door de vistrap de hoofdstroom en
gaat slechts bij verhoogde afvoeren een groter debiet over de stuw.
De toegang tot de doorgang bevindt zich optimaal op die plaats waar de
stroomsnelheid voor de vissen te groot wordt ( > 1 m/sec). De maximale
stroomsnelheid in de ingang van de doorgang mag ook niet hoger dan 1
m/sec zijn. De situering van de benedenstroomse ingang tot de vistrap mag
niet gesitueerd zijn in de sterk turbulente zone van de stuwuitstroom,
aangezien in deze zone de vis de toegang tot de vistrap niet kan
onderscheiden. Er bevindt zich best geen muur tussen de stuw en de
visdoorgang, omdat vissen die aangelokt worden door de turbulentie en de
stroomsnelheidsverhoging van de stuw dan niet opzij kunnen bij het zoeken
naar de doorgang. Ook mag de vistrap niet te ver stroomafwaarts de stuw
uitsteken (met uitzondering van de situatie waar praktisch de volledige
basisafvoer over de vistrap gaat). Op deze plaats is er normaal een te lage
stroomsnelheid

en worden de vissen

nog

aangelokt door de stuw.

Daarnaast kunnen steenstortingen vààr een stuw het vinden van de
toegang tot de visdoorgang ook bemoeilijken. Deze zorgen immers voor
een hevige turbulentie van het water, waardoor de waterstroom uit de
visdoorgang samen met de eventuele lokstroom voor de vis niet meer
waarneembaar is.
Wat de situering van de bovenstroomse uitmonding betreft is het vooral
belangrijk dat de stroomsnelheid van de hoofdstroom op deze plaats kleiner
is dan de maximale snelheid in de vistrap. Anders bestaat er gevaar voor
het afdrijven van de vis naar de stuw. Ook kan de bovenstroomse
uitmonding

afsluitbaar

gemaakt

worden

(bv.

via

schotbalken)

om

onderhoud of verbeteringen aan de constructie toe te laten.
6.3.3.5 Bouwmaterialen.
De tussenschotten van een bekkentrap kunnen gemaakt worden uit
damwand-planken van hardhout, die aan de bovenkant met een gording
versterkt zijn, uit beton of uit een stapeling van losse stenen die met beton
geïnjecteerd zijn.

/

'
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De zijkant van de vistrap kan bestaan uit een helling van 1 :1, die versterkt
is met een steenbestorting of met schansmatten en die eventueel kan
beplant worden. Als bodem voor de bekkentrap kan het natuurlijk substraat
gebruikt worden. Ook kan een steenbestorting met geïnjecteerd beton
overwogen worden.
6.3.4 Inrichten van aalpassages.
Principe
De geslachtsrijpe Paling (zilverpaling) migreert in het najaar vanuit zoet
water naar zee om te paaien. Die migratie wordt zelden belemmerd door
stuwen, sluizen en watermolens. Ze kruipen dikwijls gewoon over deze
barrières heen of maken gebruik van vistrappen.
De zeewaartse trek gebeurt 's nachts en wordt geïnduceerd door een
duidelijke waterstroming. Het ontbreken van die stroming kan de trek
hinderen. Een door een pompgemaal opgewekte stroming kan daarentegen
een geconcentreerde palingtrek veroorzaken. Vissen die in het pompgemaal
terechtkomen, worden gedood of verminkt. Een aangepast beheer van de
pompinstallaties kan een oplossing bieden.
De juveniele palingen (glasaal) trekken in het voorjaar stroomopwaarts naar
hun groeigebieden. Migrerende glasalen worden massaal opgehouden door
sluizen, bodemwallen, duikers, terugslagkleppen, pompen, watermolens en
stuwen.
Glasalen

en

jongen

palingen

zijn

slechte

zwemmers.

Wanneer

de

stroomsnelheid van het water te groot is, houden de jonge palingen zich op
tegen de bodem of langs de oevers (tussen substraat) om zo (meer
kruipend dan zwemmend) stroomopwaarts te komen.
Een palingpassage (aalpijp of aalgoot) is een constructie die jonge palingen
de mogelijkheid geeft om barrières in een waterloop te overbruggen.
In sommige

gevallen

is

het technisch

zeer

moeilijk om

structurele

voorzieningen te treffen om de mogelijkheden voor palingmigratie te
verbeteren. Wijzigingen in de bediening van barrières kunnen dan een
oplossing bieden.
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Gevolgen
Een aalpassage maakt de migratie van paling opnieuw mogelijk.
Uitvoering
A. Constructies (fig. 8).
- Allerlei modellen van goten of buizen waardoor glasalen en jonge
palingen

omhoog

kunnen

kruipen,

komen

in

aanmerking

als

aal passage.
- Ze moeten een ononderbroken verbinding vormen tussen het
benedenstroomse en bovenstroomse deel van de waterloop.
- Een aalpijp moet tegen de benedenstroomse wand van de stuw
bevestigd worden. De inzwemopening situeert zich tegen de bodem.
- Essentieel bij deze constructies is de aanwezigheid van een lokstroom
en de opvulling van de goot of buis met een duurzaam en houvast
biedend materiaal.
- Een aalpassage moet 30 tot 50 cm breed zijn .
- De voedende lokstroom moet 30 tot 60 I/min bedragen.
- In sommige gevallen (grote hoogteverschillen) kan men de passages in
twee of meerdere delen onderverdelen. De verschillende delen worden
dan gescheiden door zones met een grof substraat die voldoende
schuil- en rustgelegenheid bieden (fig. 9).
8. Opvulmateriaal (fig. 1 0).
- Het opvulmateriaal in de goot of de buis moet stevig opgerold en
samengebonden zijn zodat het goed doordringbaar is voor water. De
stroomsnelheid van het water verlaagt zo aanzienlijk. Daardoor kan de
jonge paling gemakkelijk tussen het opvulmateriaal doorkruipen.
- Het opvulmateriaal mag echter niet samenklitten omdat het dan
moeilijk doordringbaar is voor de palingen.
- Begroeiingsmatten geven goede resultaten.
- Het opgerolde opvulmateriaal is samengebracht in een pijp, houten kist
of open goot. In aalgoten is het echter niet steeds nodig om het
opvulmateriaal op te rollen.
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C. Andere maatregelen.
Een aangepast beheer van zeesluizen biedt glasalen en jonge palingen
de mogelijkheid om deze barrière te passeren. Het openzetten van
kleppen van de sluizen 's nachts tijdens de perioden van half maart tot
half mei kan een oplossing zijn. Dat gebeurt bij voorkeur op het ogenblik
dat het waterniveau vóór en achter de sluis even hoog is.
6.3.5 Besluit.
Het

is

duidelijk

economische

en

dat

de

bouw

ecologische

van

visdoorgangen

betekenis

hebben.

bij
Grote

stuwen

een

V-vormige

bekkentrappen blijken het best te voldoen als visdoorgang bij stuwen in
laaglandbeken

onze

en

-rivieren.

We

willen

dan

ook

aandringen

voornamelijk dit bouwtype te gebruiken, wanneer overwogen wordt om
een visdoorgang aan te leggen. Algemeen kan gesteld worden dat de
criteria waaraan deze visdoorgang dient te voldoen, betrekkelijk duidelijk
zijn. Specifieke lokale omstandigheden kunnen echter een grote invloed
hebben op het goed functioneren van visdoorgangen. Het is noodzakelijk
dat

elke

nieuw

te

bouwen

vistrap

aangepast

is

aan

deze

lokale

omstandigheden. Daarom is tijdens de planvorming over zowel de situering
als de bouw van elke visdoorgang, overleg nodig tussen enerzijds de
waterbeheerder en diens adviseurs en anderzijds deskundigen op het
gebied van vismigratie.
6.4 Fauna-uitstapplaatsen.
6.4. 1 Principe
Sommige dieren zijn zowel aan water als aan land gebonden. Deze dieren
moeten dus van het land naar het water of omgekeerd kunnen gaan.
Oevers van waterlopen zijn vaak te glad of te sterk hellend (zelfs vertikaal)
aangelegd. Dieren, die naar het water willen, slagen er wel in het water te
bereiken, maar geraken er vervolgens niet meer uit en verdrinken. Op
dergelijke plaatsen is het nuttig om fauna-uitstapplaatsen aan te leggen.
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6.4.2 Gevolgen.
- Door het aanleggen van fauna-uitstapplaatsen kunnen dieren zelfs bij zeer
steile oevers in en uit het water geraken.
- Tegelijkertijd kunnen die plaatsen als drinkplaats fungeren voor tal van
diersoorten.

6.4.3 Uitvoering (fig. 11 en 12).
- Een fauna-uitstapplaats moet minstens 50 cm onder het laagste
laagwaterpeil beginnen.
- De helling van de oever aan de fauna-uitstapplaats mag niet steiler zijn
dan 8/4.
- De uitstapplaats moet minstens een breedte van 5 m hebben.
- Ze wordt op de oever het best afgeschermd door een begroeiing met
struiken.
- Indien mogelijk voorziet men eerst een horizontaal deel van ongeveer 50
cm.
- Het loopvlak moet voldoende ruw zijn en eventueel kan men er kleine
richels op aanbrengen. Het gebruik van hout is af te raden wegens een te
grote gladheid .
- De fauna-uitstapplaats moet aangeduid worden voor het verkeer op en
langs de waterloop. Vooral bij ontwerpen in vooruitbouw moet men de
nodige aandacht besteden aan markering voor het scheepvaartverkeer.
- Het voorzien van een fauna-uitstapplaats om de 200 m langs elke oever is
natuurtechnisch gezien een minimum.

,
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6.5 Kunstmatige paaiplaatsen.
6.5.1 Principe.
Ondiepe en begroeide plekken langs de oevers worden door heel wat
vissoorten gebruikt als paaiplaats. Op deze plaatsen verblijven ook de
jongen vissen tijdens de eerste periode van hun leven.
Wanneer de oever van de waterloop te steil of zelfs vertikaal aangelegd is,
ontbreken deze plaatsen. Hetzelfde fenomeen treedt op bij het rechttrekken
van waterlopen of het op homogene diepte brengen van het profiel. Tot
voor kort opteerde men vooral voor het regelmatig uitzetten van pootvis
om de visvangst in dergelijke waterlopen op peil te houden. Nochtans kan
ook het inrichten van kunstmatige paaiplaatsen bijdragen in de toename
van de visstand.
In een natuurlijke of natuurvriendelijk ingerichte waterloop moet men geen
kunstmatige paaiplaatsen inrichten.
6.5.2 Gevolgen.
Door het aanleggen van kunstmatige paaiplaatsen krijgt men een natuurlijke
verjonging van de visstand. Deze vissen zijn beter aangepast aan de
plaatselijke levensomstandigheden dan uitgezette vis.
6.5.3 Uitvoering.
- Het talud van de oever op paaiplaatsen heeft het best een helling van

40/4.
- Op paaiplaatsen kunnen water- en oeverplanten aangebracht worden. Fijn
vertakte en ondergedoken waterplanten zijn het meest geschikt.
- In kanalen kan men paaiplaatsen inrichten op rustige plaatsen zoals
minder frequent gebruikte zwaaikommen.
- Ook inhammen in de oever of op de dijk kunnen dezelfde functie krijgen.
- Goed ingerichte plasbermen worden door vissen als paaiplaats gebruikt.
Het water achter de vooroever moet dan wel in verbinding staan met het
water van de waterloop. Via openingen in de vooroever kunnen de vissen
de plasberm bereiken.
- Het op deze manier inrichten van 5 % van de oever volstaat wellicht om
een natuurlijke visstand op peil te houden.

;
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- In grotere, bevaarbare waterlopen moet de invloed van de golfwerking
door wind en scheepvaart op de paaizones vermeden worden door de
aanleg van een vooroever.
- Men kan ook ondiepe paaikommen aanleggen in de onmiddel ijke nabijheid
van de waterloop. Die kommen staan met de waterloop in verbinding via
een kanaal.
- Afgesloten armen, meanders of wielen zijn vaak interessante paaiplaatsen
voor vissen. Door het aanleggen van een open verbinding tussen deze
structuren en de waterloop kunnen de vissen deze paaiplaatsen bereiken
(fig. 13). Dat is enkel mogelijk als beide waters een goede waterkwaliteit
hebben.
- Alle maatregelen voor het herstel van het stroomkuilenpatroon in
waterlopen bieden een aantal vissoorten meer paaigelegenheid. Dat geldt
eveneens voor het aanbrengen van biotoopverbeterende structuren aan
oevers.
- In snelstromende delen van waterlopen waar zalmachtigen voorkomen,
kan men op de bodem grind of kiezel storten. Die vissoorten gebruiken
dergelijke kiezelbedden als paaiplaats.
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