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1 I Functieve.·vulling
De mens is afhankelijk van zijn omgeyend milieu. Zonder dit milieu vervallen vele
mo'gelijkheden voor de mens. Zo staat, het milieu in vO,or de opvang vall
verontreinigende en verstorend~ antropogene invloeden. De natuur vormt hierbij een
soort buffer die de gevolgen van deze inyloeden verzwakt en in zekere mate herste~t.
Vraag is natuurlijk in hoeverre ze deze buffercapaciteit volho~dt.
,

,-

Bovendien levert het milieu ook' natuurlijke hulpbronnen. De mens gebruikt deze
hulpbronnen en is' er in sterke mate afhankelijk van. Ook hier' dient benadrukt te
worden dat het aanwenden van deze hulpbronnen niet onbeperkt kan gebeuren.
Dit zijn de twee hoofdfuncties die het milieu voor de mens vervult. .
Gelet op het belang van de functionele betekenis van het milieu voor de mens wordt
momenteel in, de context van duurzame ontwi~eling getracht via indicatoren te
omschrijven welke invloed deze f~nctie\'ervulling op het milieu heeft.

2 I Kader en doel
2.1 I Internationaal kader
De uitputting van de hulpbronnen wordt door de United Nations Conference on
Environment and Development (UNCED) en door de Organisatie voor Europese
Samenwerking
en Ontwikkeling (OESO)"als een. belangrijk probleem beschouwd. In dit
,
kad~r heeft de OESO'een indeling van de verschill~nde hulpbrolmen opgesteld
(Driessen en Viergever, 1994). Er werd voorkeur gegeven aan deze hulpbréHmen
waarvoor de toestand met voorrang in beeld dient te worden gebracht, IJl: zoet water, .
bodem, wetlands, bos, vis en biodiversiteit.
In Nederland werd in de jaren 1994 en 1995 een studie uitgewerkt voor het opstellen
van indicatoren voor deze natuurlijke hulpbronnen (Infoplan, 1995). De resultaten van
die' studie werden uitgewerkt in een aantal deelrapporten per hulpbron die een grote
onderlinge samenhang vertonen. De indicatoren '" erden op een uniforme \";ijze
benaderd en uitgewerkt.
Op analoge wijze, en sterk geïnspireerd door het gedachtengoed van de rapporten uit
NedeI-land wordt hier een indicator voor de benutti~g van de hulpbronnen water en vis
uitgewerkt, rekening houdend met de i~ Vlaanderen beschikbare gegevens.
.

2.2 I Regionaal kader
Ook Vlaanderen wil op continue basis de toestand van het milieu opvolgen. Het
tweejaarlijks opstellen van een milieurapport was een belangrijke stap (Decreet van 5
april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid).
Via milieubeleidsindicatoren wil Vlaanderen de toestand van het milieu (de
milieukwaliteit) aangeven. Deze indicatoren kunnen richtgevend zijn bij
beleidsbeslissingen. Zij geven weer hoe het met het milieu gesteld is en welke evoluties
er op1!eden (cfr. Kwaliteitsindicatoren voor water als element en als ecosysteem (De,
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Pauw, 1996».
Het milieu wordt echter ook door de mens ,gebruikt via zijn natuurlijke hulpbrOlU1en.
Deze 'hulpbronnen zijn dan meestal multifunctioneel, ze 'vervullen verschillende
functies. De hulpbron bos bijvoorbeeld,'\vordt gebruikt voor houtproductie,' recreatie,
ecologiegeluidsafweer,...
.'
,
.
.
.
,
.
Beleidsmatig wordfemaar gestreefd elk \Ian deze funèties zoveel mog~lijk te ,iervullen
en' dit 'onder de str~nge voorwaarde dat de voorraden niet wordert u'ïtgeput. De mate
waarin d'e verschil~ende functies van de desbetreffende hulpbronnen vervuld zijn, 'kan
beschreven worden 'door te, ontwikkelen indicatoren. Het mág duidelijk zijn dat deze
indicatoren inzicht zullen bieden in >wijzigingen in 'het aanbod van de natuurlijke
hulpbronnen (onze milieuvoorraad) onder invloed van menselijke activiteiten en/of
autonome pro'cessen. Deze 'indicatoren zijn een màatstaf op \~eg naar een d'Uurzame
on~ikkeling. ,

3 I Begrippen
3.11 Het begrip voorraad
Een voorraad van een bepaálde hulpbron is het beschikbare en, niet aangetaste gedeelte
van deze hulpbron. Sommige voorraden hebben een natuurlijke aanwas en een
reproductie, dit zijn vernieuwbare voorraden. Andere voorraden hebben echter geen
natuurlijke aanwas en zullen bij gebruik geleideiijk afnemen. Deze voorraden worden
als niet-vemieuwbaat beschouwd~' Het verschil tussen vernieuwbaar en niet, vernieuwbaar hangt echter af van de ruimtelijke en temporele invalshoek waaruit het
. voorraadbegrip benaderd wordt: Zo hebb~n vispopulaties eenjaarlijkse aanwas, terwijl
de rueuwvorming van' delfstoffen zoals aardoli"e en steenkool ,over miljoenen jaren
vètloopt. De otter' komt in Vlaanderen als populatie niet meer voor maar kan
geherintroduceerd worden vanuit andere gebieden. Op, kleine schaal is de otter dus
vernieuwbaar maar op, mondiaal 'vlak is dit echter niet mogelijk: eens uitgestorven,
altijd uitgestorven. Op mondiale schaal 'is de otter dus ~iet-vemieuwbaar.

3.2 I Het begrip hulpbron
Een hulpbrón is dit bepaald gedeelte van ,het milieu dat voor de mens benutbaar is.
Deze hulpbronnen worden door de mens, aangesproken om te voorzien in zijn
behoefte'n. De behoeften van de mens zijn weerom v~randeilijk in tijd en ruimte: ze
zijn afhankefijk van de fysische ómgeving waarin de mens leeft en ook van de
politieke, soCiale en economis~he tendensen die de omgeving bepalen. Met betrekking
tot de hulpbron oppervlaktewater 'en vis kan dit geïllustreerd 'worden door te
verwijzen naar de pas recentelijk opgekomen recreatievorrnen zoals kajak, surfen e.a.,
daar waar bv. de/unctie visserij al altijd best,a~ heeft. '

3.3 I Het begrip functie'
,

,

De functies die de hulpbronnen vervullen zijn belangrijk voor de mens. Er kan een'
'onderscheid gemaakt worden tussen verschillende typen functies. Zo zijri er de
productiefuncties, de drpagf\mcties, de reguiatiefunctie~ en de,informatiefuncties.

Producliefuncli~s zijn functies
waarbij de natuurlijke voorraad door de mens
,
. verbruikt
2

,
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wordt en die zonder vernieuwing zal ,'erminderen. Een voorbeeld hiervan is de
drinkwaterproductie. Bij draag/uncties wordt de voorraad niet verbruikt maar
gebruikt. De voorraad geeft hierbij slechts. een ondersteuning ter vervulling van de
menselijke behoefte. De scheepvaart is een voorbeeld van eeh' draagfunclie.
Regulatiefuncties zijn betrokken in processeri die de natuurlijke omgeving opbouwen.
Een voorbeeld hiervan is -de functie biodiv<:;rsiteit die een rol speelt iri tal van.
ecologische processen. De iiifohnatiejimcties t~n slotte, betreffen de rol die een.
hulpbron speelt in esthetisch, historisch of wetenschappelijk perspectief. Een
voorbeeld hiervan is het water als onderdeel van het landschap.
Bij de ontwikkeling van de .indicatoren voor de:: hulpbron oppervlaktewater en vis
wordt er uitgegaan van de voornoemde functies. Een bepaalde voorraad kan
verschillende functies vervullen. ·peze functies worden afgewogen en in een indicator
gegoten die omschrijft in hoeverre die voorraad bepaalde functies vervult.
#

Niet alle functies worden in de indïc'ator opgenomen, ze moeten voldoen aan bepaalde
voorwaarden. Hierbij maken we onderscheid tussen de algemene indicator (voor.
'Vlaanderen) en ,specifieke indicatoren (die aangewend kunnen worden voor
welbepaalde wat~rs).
Tabel J: Voont'aarden waaraanfu11cties moeten voldoen om als indicator opgenomen
te worden.
.'

algemeneindicator
1 '. de functie moet in Vlaanderen
voorkomen
2 de functie moet representatief zijn
yoorVlaanderen
3 de functie moet beleidsrelevant zijn
4 de functie moet in meetbare waarden
kunnen uitgedrukt worden

specifieke indicatoren
de functie moet op het betreffende
water voorkomen
de functie moet representatief zijn voor
het betreffende water
de functie moet beleidsrelevant zijn
de functie moet in meetbare waarden
kunnen uitgedrukt worden

Aan de hand van de voorgaande criteria worden de functies geselecteerd en ven'olgens .
uitgedrukt in een of meer indicatieve parameters. De parameters dienen zoveel
mogelijk de kwantiteit en de kwaliteit van de betrokken voorraad weer te geven. Per
par.ameter wordt bovendien een nonndoelst~Jling vastgelegd. De indicator geeft aan in
welke mate de parameter aan de gestelde norm voldoet. Het bijeenbrengen van .de
verschilJende.(deel)functies in een totaalindicator zal een beeld geven.van (de evoluties
inzake) de mate waarin de verschillende functies van de hulpbron in hêt 'beschouwde
gebied vervuld. zijn. Oit sommeren van de diverse indicatoren dient' in principe
proportioneel te gebeuren, afhankelijk van het belang van elk der functies zullen hun
indicatoren ook proportioneel doonvegen. Voor de hulpbron oppervlaktewater en vis
zal voor elk water een hoofdfunctie moeten toegekend worden. Zo zal voor het ene
.water de transportfunctie belangrijker zijn en voor het andere water de ecologische
functie. Voor elk van deze waters zal, op ba~is van het belang van de toegekende
functies, dan ook een specifieke weging moeten doorgevoerd worden. Zo zal beter
kunn~n uitgemaakt worden in welke mate het betreffende water voldoèt aan de
toegekende functies. Dit wordt schematisch voorgesteld in onderstaande figuur.

3
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, Fig,:,ur J: Scheil1a~~sch~ voorstelling van de verschil/end~ mate val1fU1~ctievervullil1g.
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I De hulpbron oppervlaktewater en vis

Aangezien deze twee hulpbronnen çmlosmakelijk met elkaar verbonden zijn, worden
ze samen verwerkt in één ÏIldicator: De kwaliteit van het -water zal immers het
visbestand beïnvloeden en omgekeerd, uit de kwaliteit van het aanwezige visbestand
kan de waterkwaliteit afgeleid worden. Bo~endien zijn sommige functies van beide '
hulpbronnen dusdanig overlappend met elkaar dat ze moeilijk te scheiden zijn. De
'functie hengelrecreatie kan zowel bij de" hulpbron water als bij d~ hulpbron vis'
opgenomen worden. Ook de ecologische functie kan bij beide hulpbronnen geklasseerd
worden.
4.1

I, Definities

Onder de hulpbron .'oppervlaktewater' wordt alle oppervlaktewater verstaan in de
niet-private binnenwaters van Vlaanderen. Onder de hulpbron 'vis' word~ alle
vissoorten en rondbeksoorteJ.1 (prikken) verstaan die voorkomen in deze' waters.
4.2 I Functies
Op basis van literatuurstudie en' aan de hand van het Nederlandse werk zijn per,
furietiegroep de mógelijke functies van de hulpbron water en vis opgesteld. Bij de
selectie van deze functies i~ uitg~gaan van de criteriá die' in paragraaf 3 vermeld
werden.

4
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Tabel 2: Overzicht van de functies "oor de indicator 'oppervlaktelI ater en vis' dJe
voor Vlaanderen relel'Dnt kunnen zijn.
Functiegroep
Productiefunctie

Regulatiefunctie

Draagfunctie
Informatiefunctie

Functies

Relevantie
. voor
Vlaanderen

. drinkwatervoorziening
\\'atervoorzien,ing land'- en tuinbouw, vis- en veeteelt
.
waterenergie' (molens en stuwen)
beroepsvisserij (vis a.ls bron voor voedselvoorziening)
ecologische functie en biodiversiteit
industrièle process'en .waterberging
recreatie
transport .
landschap
wetenschap en beleid (kwaliteitsindices)

-+
+
+/+/-

+
+/-

+
+
, +
+
+

Productie/ultctie
.

.

Drinkwatervoorziening. De 535 miljoen m3 leidingwater die .in Ylaanderen in 1994
geproduceerd wordt, wordt gewonnen uit grondwater (52 %) en uit oppervlaktewater
(48 %). De rest ,"ordt ingevoerd uit het Waalse Gewest (AMINAL, 1992). Teneinde
deze belangrijke productiefuncti~ te garandereq, worden de oppervlaktewaters die
voor drinkwaterproductie aangewend worden, beschermd. 35 van onze Vlaamse
oppervlaktewaters dienen aan de kwaliteitsdoelstellingen van drinkwater te voldoen.
Die immissienormen zijn vastgelegd in het KB van 25 september 1987. .
Watervoorziening voor land- en tuinbouw en vis- en veeteelt. 'rrrigatie van land- en
tuinbouwgebieden ~n watergebruik in de vee- en visteelt is een belangrijke functie van
de hulpbron water. Het actief watergebruik voor veeteelt en glastuinbouw wordt
geschat op 50 miljoen m3/jaar (Nysten, 1994). Het aandeél van het oppervlaktewater
is echter ni.et bekend. Daar hierover te weinig meenvaarden voorhanden zijn om deze
functie in meetbare parameters om te zetten, zal deze functie niet opgenomen worden
in de indicator.
Waterenergie. Energie kan opgewekt worden via de drijfkracht van water. Deze
techniek kan toegepast worden ter hoogte van wateml0lens en stuwen. Deze functie is
. echter niet representatief voor heel Vlaanderen. In de algemene indicator zal dèi:e
.. functie dan ook niet worden opgenomen. Ze kan echter wel opgenomen worden in
specifieke indicators, bv. voor een welbepaaId beeksysteem-waar verschillende molens
op gesitueerd zijn. ~ .
Beroepsvisserij.
Het vangen' van vis als bron voor voedselvoorziening
vertegenwoordigde te allen tijde een zeer belangrijke functie van de hulpbron water en
vis. De omvang van de beroepsvisserij is echter in de loop van deze eeuw tot een
minimum gezakt. Vanwege haar vroeger en potentieel belang, en omwille van haar .
betekenis als kwaliteitsindicator wordt deze functie mee opgenomen in de indicator. Er
is hier echter schaarste aan concreet cijfermateriaal.'

5
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Regillatiefililctie
Ecológische !ul1c.tie en biodiversiteit. Het belang van Jlet oppervlaktewater in de
ecologische functie -ligt in het feit dat het 'dienst doet als habitat voor' aquatische
levensgemeenschappen, ,zowel dieren als planten. Een aantal verstoringsvonnen
(m.b.t. waterkwaliteit, structuurkwaliteif. e.a.), hebben een rechtstreekse, 'nefaste
ïnvloe,d 'op élèze' ecologis~he functie,' meestal resulterend in, èen, 'afname van de
biodiversiteit. Vainvege haar reievande ,voo~ Vlaanderen zal dézè functie via een
indicator beschreven wcitden.'
{.
'
',
"
'
industriële' processen. Op tal van: plaátsen in Vlaanderen wordt oppervlakt~water'
benut 'in industriële. processen.' Het door bedrijven opgepompte water kan al dan niet
terug geloosd worden, al of niet aangerijkt met afvalstóffen. Soms' betreft 'het
koelwaters die in grote hoeveelheden kunnen gebruikt worden. De elektriciteÎtssector
gebruikte gemiddeld '3 miljard, m 3 koelwater ,in de per~ode 1992-19~4' (Cuijpers et·al.,
1994). Ook tal van andere industriële sectoren verbruiken water. Zo verbruikt de
papierbereidingssector' circa 30 miljoen m3 wate'r/jaar (waarvan slechts 7 %
grondwater) (Steyaert en Gauderis, 1994). Deze voor de economie belangrijke functie
wordt echter in de algemene indicator niet opgenomèn bij gebrek aan volled~ge
gegevens voor Vlaanderen. De functie kan echter wel aangewend worden als specifieke
indicator voor, welbepaalde waters.
Waterberging. Naast hun afvoerfunctiebe~tten natuurlijke waterlopen een belangrijke
waterbergende functie. Bij hoge wateraanvoer zullen 'de aangrenzende uiterwaarden"
onderlopen en zal de waterbuffende' capaciteit van de rivIer verhogen. Voor de
scheepvaart en de bebouwing rondom ,de waterlopen' zijn deze waterlopen ech'ter
dikwijls' rechtgetrokk~n', en 'zijn de· oever~' vèrstevigd. De natuurlijke"
over~tromingszones zijn hierbij drooggelegd en de dijken opgehoogd. Een gevolg
hiervan is dat het ,vakr niet meer,uit haar oevers kán treden. Bij 'hoge debieten zullen
hierdoor overstromingen kunnen' optreden in de benedenstroomse gebieden. Een,
oplossing hiervoor is wachtbekkéns aan.te leggen in de meer bov~nstrooIl)se gebieden.
De functie waterberging kan ,opgenomen worden
in specifieke indicatoren.
,
Draagfuilctie
Recreatie. Een analyse van de, afllankelijkhe,id van de sector recreatie en toerisme
tegenover natuur en milieu 'werd uitgevoerd door Arneele en Vertriest (1994). In en
rond het wat~r bestaan verschillende recreatievormen: wanoelen, fietsen, zwerrmlen,
hengelen en pleziery.aart (waaronder toeriraren, surfen, kajak, kano, jetski,...). Wij ,
beperken ons hier tot wa,iè,rgebonden recreatièvorme'n. De functie hengelsport is over
heel Vlaanderen belangrijk en kan in de algemene indicator 'Opgenomen worden. De
. pleziervaart is vanaf de j~ren '60 sterk toegenomen, doch algemene gegevens ontbr'eken
voor heel Vlaanderen. Deze functie, zal wel in een specifieke indicator opgenomen
worden. Ook de functie zweITll11en kan omwill~ van haar plaatselijk belang enkel in een
specifieke indica~or vervat worden. "
'
,
Transport. Het scheepvaarttransport op de Vlaamse waterlopen is van' essentieel
belang voor industrie en economie., Zij vertegenwoordigde in 1991 11,6 % van het
totale goederenvervoer (Cuiypers en Pro~st, 1994). De belangrijkheid van deze functie
zal ook lokaal te bepalen zijn. De functie transport kan zowel in de algemene als in de
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specifieke indicators opgenomen worden.

Informatiefunctie
De oppervlakte zou een betekenis voor het landschap kunnen hebben. Vaak is de aard:
van de waterloop (breed, smal, kronkelend, rechtgetrokken....) toonaangevend voor I~et
uitzicht van de rest van de onigeving. Ook de wetenschap heeft een grote invloed op
het natuurbeleid.' Aan de hand vim wetenschappelijk onderzoek kUlmen belangrijke,.
beleidsvisies opgesteld worden. Maar aangezien deze functie moeilijk in meetb?re .
waarden om te zetten is, zal ze niet in de indicator worden opgenomen.
'

5 I Concrete uitvoering
Waters inclusief hun visgemeenschappen 'kunnen in Vlaanderen sterk verJlchillen.
Bovendien'heeft'de hulpbron 'oppervlaktewater en vis' zeer uiteenlopende' functies die
sterk verschillen naargelang de aard van het water. Zo zal op een grote verkeersader
(kan~al) de transportfunctie ongetwijfeld als het belangrijkst ervaren worden, terwijl in
de bovenstroomse brongebieden van een beek de ecologische functie zal primeren. Het
reiatieve belang van de diverse functies is meestal niet bepaald. Het beschrijven van al
deze functies voor al onze waters in één allesomvattende indicator, waarbij elk van de
deelindicatoren evenveel bijdraagt tot de totaalindiCator, zal daarom controversieel en
discutabel lijken. Het zal bovendien blijken dat er relaties tussen de verschillende
functies bestaan maar ook met factoren die niet opgenomen werden in de indicator. Zo
zal een achteruitgang van de hengelsport niet' alleen te maken hebben 'met een
degradatie van het visbestand maar ook met verschillende socio-economische factoren.
Dit werk beoogt niet al deze factoren op te sporen en te beschrijven, maar is eerder
een aanzet naar het detecteren van verschuivingen in de functies van de hulpbron',
'oppervlaktewater en vis'. Later kan er dan gezocht worden naar de oorzaak van de
verschuivingen. Ookde keuze van de normen kan kritiek opwekken. Deze normen zijn
opgesteld vanuit de visie van elke sector. Hierbij wordt dus enkel rekening gehouden
met het streefbeeld van de betrokken sector.
Het Zal 'duidelijk worden dat het streven naar één indicator berekend ,op b~sis van
cijfermatige gegeveQs vanuit de diverse gebruiksfuncties algemene tendensen kan
weergeven van de toestand en de aanwending van de hulpbron 'oppervlaktewater en
vis' op Vlaams niveau. Bovendien kan dergelijke indicator ook op een specifieke regio
toegepast worden. 'In deze studie werd daarom geoptèerd om ter illustratie, naast een
totaalindicator voor Vlaanderen, ook specifieke indicatoren uit te werken voor enkele
watersystemen van sterk uiteenlopende aard, nl. een wachtbekken (het Schulensmeer),
een grote yerkeersader (Albertkanaal), een ecologisch waardevolle beek (Zwarte Beek)
en een grote rivier' (Dender). Op deze waters kan wel op een 'pragmatische wijze en
louter illustratiefeen relatief belang aan elk van de functies toegekend wor:den. Tabel 3
ge~ft aan welke ,functies opgenomen worden in respectievelijk de totaalinrlicator voor
Vlaanderen en de specifieke regio-indicatoren en geeft daarbij ook de wegingsfactoren

aan.
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Tabèl 3: Selectie van de op te nemen/uncties per indicator en percent,:,eel belang van
de verschillendefi/~1cties.
Funcliety'pe
Vlaamse
Gewest
I. Productiefunctie
.Jeidingwaterv<;lorzienil)g
beroepsvisserij
2.Draagfu'nctie
recreatie
. waan'an:

'Ilengelsport
zwemmen
pleziervaart,

Toepassingsgebied van de hulpbron
AlbertDender
Zwarte
Schulenskánaal
beek
meer
'30

25
, 25
12,5

la

25 '
25

12,5
25

55

50

25

5

25

transport
3. Regulatiefunctie
ecologische functie en
biodiversiteit
waterberging
4.Inforrnatiefunctie
Totaal:

10 '

25
25

30 .
30

..
75

30
40

100

.

lbo

• 100

(

100

100

,

Er zijn enkele functies die uit de volgende berekeningen zijn weggelaten omdat er geen
cijfergegevens voorhanden zijn ofwel omdat er onvoldoende tijd is om de gegevens t()t
in detail te onderzoeken. Zo is er de functie waterberging voor de Dender waar niet
onmiddellijk gegevens van beschikbaar zijn. Voor de functie hengelsport beschikken
we enkel over cijfers omtrent het aantal hengelaars in Vlaanderen. Het was onmogelijk
om voor elk wat~r apart deze aantallen na te gaan.

-,;.

5.11 Indicator voor de functie drinkwatervoorziening
Het oppervlaktewater waaruit het drinkwater gewonnen wordt, dient aan bepaalde
eis~n te :voldoen. Deze eisen zijn vastgelegd in het Koninklijk Besluit van 25 maart
1984 betreffende de normen voor drinkwater. Wanneer niet voldaan wordt aan deze
nonnen, dient de waterinname tijdelijk stilgelegd te worden. De duur van deze
sluitingstijd kan bijgevolg als norm voor de indicator gehanteerd worden.
Doelstellingen:
, De duur van de sluitingstijd 'per jaar wanneer er niet voldaan wordt aan de normen
voor drinkwaterkwaliteit, wordt als norm berekend..
.
5.2 I Indicator' voor de functie ecologie en biodiversiteit
Ecologie en biodiversiteit zijn termen die een nauwe onderlinge samenhang 'hèbben.
Biodiversiteit vorint immers dé noodzakelijke voorwaarde voor het voortbestaan van
de natuur. De temi biodiversiteit duidt op de veelheid aan soorten en ecosystemen.
Via antropogene invloeden komt deze biodiversiteit echter in gevaar. I:fabitats
'v~rkleinen of verdwijnen en de omgeving wordt :veivuiI~ zodat echte ongerepte natuur
in Vlaanderen niet meer bestaat (Verheyen et al, 1994).

.

,

Om een natuurlijk waterecosysteem te behouden en/of te herstellen, is daarom een .

.

8: .
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~cologische interpretatie vereist. Hierbij moet niet enkel een' goede ~aterkwaliteit
nagestreefd wordent maar moet er ook een minimum aail structuurkenmerken aarlwezig
zijn opdat de aquatische organismen kUlUlén overleven. Menselijke ingrepen die zich
situeren op vlak van water- en/of structuurkwaliteit zullen invloed hebben op de
'
'
kwaliteit van aquati~che levensgemeenschappen.
.Vissen zijn typische waterbewon~rs en staan aan de top van de aquatische
voedselketen. Vissen zijn immers t afhankelijk van -de soortt topcamivorei1 t camivorent
detrivoreri of h'erbivoren. De kwaliteit \'an een visgemeenschap kan dan ook gezien :
worden als de resultante van alle"positieve en negatieve effecten die zich afspelen in de
totale troflsche keten van het aquatisch milieu (Vanden Auweele t 1995).
Een visindex is een biologische index die net zoals de Belgische biotische index aan 'de
hand van levende organismen een beeld weergeeft van de ecologische kwaliteit van een
waterloop. ,Een visindex zal in eerste instantfe een indicatie geven over de rijkdom vap.
het aanvlezige visbestand wat consecutief een maat is voor de algemene biologische
kwaliteit van 'de beschouwde waterloop. Aan de hand van kwalitatieve en
kwantitatieve kenmerken van een visbestandt die weergegeven zijn in parameters zoals
de aan- of afwe~gheid van indicatieve vissoortent abundantiet trotische samenstelling
en biomassat geeft de visindex een beeld van de kwaliteit van het betreffende water.
Door scores te geven aan de verschillende parameters naa~gelang de aard van het
visbestandt kunnen de betrokken waters onderling vergeleken worden (Karr t 1981;
Ercken t 1994; Vanden Auweele t 1995; Van Ham t 1996). De visindex vom1t bijgevolg
een ideaal meetinstrument bij de opbouw van de 'indicator voor ecologie en'
biodiversiteit.' Vanuit de visie van het lEW wordt ervoor geopteerd .de visindex te
gebruikent eerder dan de Belgische Biotische Index. De visindex geeft immers niet
enkel een beeld van de waterkwaliteit maar ook van de structuurk\valiteit van de
betreffende, 'vaterlope~. Het is een nieU\~'e b~naderingswijze die op deze manier ook
eens naar voren geschoven kan worden.
Ten einde deze visindex uit te werkent is een un~fonne set van visbestandsgegevens
nodig. Deze gegevens werden verzameld door het Instituut voor Bosbouw en
Wildbeheer en in samenwerk~ng met de Provinciale Visserijcommissies van de
verschillende provincies. Op de· onderzochte waterlopen werden verschillende
staalriamepunten gekozen zodat een reèel beeld verkregen werd van het aanwezige
'visbestand. Met de bekomen gegevens werd tenslotte de visindex bere~end. Het
uiteind'elijk 'resultaat geeft een bepaalde' waarde weer die, staat voor een zekere
,ecologische kwaliteit (zie tabel 4). Ook hier wordt weer een opsplitsing gemaakt: de
visindex werd berekend voor de algemene indicator, dit wil zeggen voor de waterlopen
. in Vlaanderen waarvan visbestandsgegevens vO'orhanden zijn. Te.vens zijn er
visindexen berekend voor het' Albertkanaal t de Dender, de Zwarte Beek eri het
Schulensmeer.

9
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!abeI4: Waardebeoordeling voor de berek~nde indexscores.
Klasse
1
2

WaardebeoordeJing Beschrijving van de situatie
uitstekend
Natuurlijke situatie zonder menselijke verstoring.
zeer goed
. Alle te verwachten soorten zijn aanwezig, ook de

3

goed.

4'

~matig

5
6

kritisch
kritisch-slecht

7
8

slecht
zeer slecht

9

dood viswater

gevoeligste. Evenwichtige trofische structuur.
Soortenrijkdom is, lager dan ~envacht. Er zijn minder.
.gevoelige soorten aanwezig. De abundantie is lager. De'
trofische structuur vertoont tekenen 'van stress.
Er komen ~Iechts enkele tot geen gevoelige soorten '111 eer
voor. De trófisch~ structuur is gebroken. Er'komen
ziekten voor.
Er is weinig vis aanwezig. Er komen voofa.1
geïntroduceerde en tolerante vissoorten voor. Ziekten ç,n .
parasieten komen frequent voor..
. na herhaalde staalnames is er geen vis gevonden.

Waters met een.visindex 1 tot en met 4 herbergen reeds een behoorlijk visbestand:
diverse vissoorten komen voor en gevoelige' vissoorten ,vorden aangetrC?ffen. De
waarde 4 kan dus beschouwd worden als de richtwaarde w~arbij het visbestand
aëceptabel is.
Doelstelling:
Voor de functie ecologie en biodiversiteit berekent men de visindex als indicator. De
norm wordt gelegd bij klasse 4. In deze waardeklasse .zijn nog gevoelige vissoorten
aanwezig en treft rpen nog een aannemelijke soortabundantie·aan.
Voor de indicator ecologie en biódiversiteit wordt het percentage van de
staalnamepunten weergegeven dat voldoet aan de noml.

5.41 Indicator voor de functie waterberging
Zoals eerder gezegd, vormt de waterberging een belangrijke 'functie bij het opvangen
van piekdebieteri. Enkele wachtbekkens ofmeren werden' met deze bedoeling gegraven.
De functievervulling wordt getest aan de hand van de' capaciteit van deze waters.
Nag~gaan wordt' of de 'capaciteit groot genoeg is voor· de wateropvang .tijdens
. : . "
piekdebieten.
Voor de functie waterberging bepaalt men de verhouding tussen het aantal keren' .
zonder benedenstroomse overstromingsproblemen ten opzichte van het totaal aantal
piekdebieten.
.
"
.

5.5 I Indicator voor de functie recreatie
Deelfunctie hengelsport
Ook voor de hengelsport is het belangrijk dat er een gezond visbestand aanwezig is.
Een gezond en rijk visbestand leidt immers tot betere vangsten. De kwaliteit van de
visstand is afhankelijk van verschillende kenmerken. Hierbij zijn zowel de structuur- :-
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als de waterkwaliteit van groot belang. Om na te gaan of de deel functie hengelsport
zijn rol vervult, zuJJen verschilJende maatstaven gebruikt worden.
Zo zal de berekening van de visindex ons in staat te steJJen iets meer te zeggen over de
kwaliteit van het visbestand in het algemeen. Dezelfde berekeningen als voor de
indicator vÇ>or ecologie en biodiversiteit worden hierbij gehanteerd. De nonn wordt
echter niet zo streng opgefegd... Aan een goed hengelsportbestand worden immèrs
minder str~nge' eisen gesteld dan aan een ecologisch en diver:s visbestand. Dit laatste
kan gevoelige vissoorten bevatten die niet van belang zijn voor de hengelsport. Waters
met een visindex 5 of 6 hebben meestal een minder diver~ visbestand. De abundantie
van de aanwezige vissoorten in deze waters is vaak groot.
Vervolgens zal nagegaan worden in hoeverre de betrokken waters voldoen aan de eisen
voor viswaterkwaliteit: Deze normen werden vastgelegd in het koninklijk bésluit van
17 februari 1984·en moeten toegepast _worden voor elk water dat als viswater bestemd
is.
Enkel voor de algemene indicator voor Vlaanderen kan he-t aantal hengelaars
geïntegreer4 worden. De specifieke cijfers per wat~r zijn moeilijk te achterhalen. Toch
is dit onderdeel-niet onbelangrijk omdat men hier nagaat hoe de hengelsport evolueert
door de tijd heen-.
Doelstelling:
a)visindex
De berekening van de visindex gebeurt op dezelfde wijze als voor de indicator voor
e~ologie en biodiversiteit. De nOlllJ is echter minder streng. Een waarde 6 voor- de
visindex is reeds een waarborg v<?or een goed sportvisbestand. De staalnamepunten
met een hogere waarde voldoen niet aan de norm.
Voor de deelfunctie hengelsport berekent men de visindex. Hierbij _wordt een waarde 6
als norm gehanteerd.
Voor de deelfunctie hengelsport wordt het percentage staalnamepunten berekend dat
aan de norm voldoet.
b) viswaterkwaliteit
De normen voor viswaterkwaliteit liggen reeds vast in het Koninklijk Besluit' van
februari 1984. _Er wordt gekeken in hoeverre de staalnamépunten van -de VMM
voldoen aan deze normen.
Men -brengt het percentage staalnámepunten dat aan de normen voor viswaterkwaliteit
voldoet in beeld.
- c) aantal hengelaars

Oin een 'schatting van het aantal hengeiaars te maken, wordt berekend hoeveel
hengelverloven er verkocht zijn ineen bepaalde regio. Deze gegevens zijn echter enkel
bekend voor een hele provincie en niet per water. Voor het berekenen \'an dit deel 11
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zullen we ons dan ook beperken tot Vlaanderen. Er zal ook een nonn moeten
opgesteld worden die de 'hoeveelheid hengelaars aangeeft die de Vlaamse waterlopen'
aankUlmen.
Men berekent het aantalspercentage hengelaars ten opzichte van de nonn.
De .indicator' 'van de deelfunctie 'hengelsport wordt verkregen door, de dri~
deelindicatoren (visîndex, ~is\vaterkwaliteit 'en aantal hengelaars)' ongewogen: te
sommeren.
DeelfullctiejJleziervaart
Sinds de jaren i60 is' dé pleziervaart enorm toegenomen. Onder plezierv~art wordeil er
verschillende' categorieën watersport géklasseerd:' waterskieën, kanovaren, kajak,
roeien en toervaren. De pieziervaart wordt eÏlkel op bepaalde waters uitgevperd. Deze'
.functie is bijvo'orbeeld niet van toepassing op de Zwarte Beek. Bovendien .is het vrij
complex, om gegevens omtrent deze functie te vinde'n omdat, ze dikwijls niet
geïnventariseerd zijn. Zo kan ze enkel "erwerkt worden in de indicator voor
Vlaanderen, deze voor het Albertkanaal en' deze v~n het Schulensmeer want voor de
:
overige water~ Zijn gezien het tijdsbestek geen gegfvens voorhanden. '
Doelstellingen:,
Het kwantificeren van de ,pleziervaart gebeurt door het aantal plezierbootjes ten
opzichte van een nonn uit te zetten. Het stellen van een nonn is echter moeilijker. Het
is immers niet gemaJ.dcelijk te bepalen hoeveel plezierbbotjes een bepaald, water
aankan.
De cijfergegeven~ die voor deze kwantificatie gebruikt worden, ,zijn vrij divers. Voor
. het toervaren kon het aantal verkoc~te watenvegenvignetten geteld worden. Voor de
overige watersporten (surfen, kajak, ..) lag het,moeilijker 9mdat er hiervoor geen vignet
bestaat. In dit werk 'beperkt men zich tot het toervaren.
Voor de deelfunctie pleziervaart berekent men het aantal toerbootjes ten opzichte van
de nonn. Het resultaat drukt men uit in percentage.
'
,

.

"

5.6 I, Indicat~r voor de functie beroepsvisserij
In de loop van deze eeuw is de beroepsbinnenvisserij langzaam op een èxtreem .
, dieptepunt teruggevallen, voornamelijk als gevolg van de achteruitgang van, de
visbestandeil. De evolutie van deze vonn van binnenvisserij· is echter. weinig
gedocumenteerd.
.
De nonn wordt gestèld op'de ,toestand 'van de beroepsbinnenvisserij begin deze eeuw:
Om op beroepsmatige wijze aan riviervisserij te kunnen doen, dient een specifie~e
licentie aangevraagd te worden. Deze licentie heeft eenjaarlijkse geldigheidsduur.
Voor de functie beroepsvisserij wordt het aantal uitgereikte licenties ten opzichte van
de nonn als indicator gebruikt.

Ji
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5.71 Indicator voor tic fu~ctic tran.sport
Er bestaan verschillende instanties in Vlaanderen die zorgen voor het beheer van de
. bevaarbare· waterlopen. Elk van deze instanties zorgt voor een gedeelte van deze
waterlopen.
Zo heeft de Dienst voor de Scheepvaart (DS) de bevoegdheid over de volgende
waferwegen:
'
a)

hèt Albertkanaal tot Ka1U1e (gegevens over het hele Albertkanaal zijn bekend)

b) het kanaal van Briegden naar Neerharen

c) de Zuid-Willemsvaart
d) . het kanaal van Bocholt naar Herentals
e). het kanaal van Beverlo

f)

het kanaal van Dessel naar Kwaadmechelen .

g) het kanaal vän Dessel, over Turnhout, naar Schoten'
De Administratie Waterwegen en Zeewezen (AWZ) beheert het hele AWZ-netwerk
uitgezonderd:
"
a) de Ringvaart om Gent afwaarts de sluis in Merelbek~
b) de Zeeschelde (Boven- en Beneden Zeeschelde)
c) de Rupel
d) ,deDunne
e) ,dékhelde-Rijnverbinding

f) de gemeenschappelijke Maas in Limburg
g) de waters beheerd door de Diénst voor Scheepvaart
h) de waters beheerd door de nv Zeekanaal en Watergebonden Grondbeheer
Vlaanderen
i) de waters beheerd door de Maatschappij voor de Brugse Zeevaartinrichtingen
Aangezien er geen" gegevens bekend zijn omtrent de waters beheerd door de nv.
Zeekanaai en Watergebonden Grondbeheer Vlaanderen, en waters beheerd, door de
Maatschappij voor de Brugse Zeevaartinrichtingen, zal er enkel verder gewerkt
.worden met de beschikbare cijfers.
Om het scheepvaarttransport op de waters beheerd door de Dienst voor de
Scheepvaart te bevorderen, zijn er sinds 1957 modemiserihgswerken op deze
waterwegen aan de gang. Hiennee beoogt men de realisatie van een verruiming van een
groot aantal kanalen zodat ze toegankelijk worden voor schepen van 1350 - 2000 ton
(Dienst voor de Scheepvaart, 1995). Op het Albertkanaal wordt de duwvaart
gestiJllUleerd: dit kanaal werd verruimd voor schepen van 9000 ton en duwvaartsluizen
werdenaangelegd.
'
.
Ondanks deze moderniseringswerken kon er vanaf 1975 toch een terugval van de
scheepvaart waargenomen worden. Deze terugval is te wijten aan een schippersstaking'
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in dat jaar die,2 maanden duurde. De schipp'ers ijverden voor hun zOlldagsrust. Het
'gevolg hiervan was dat een groot aantal bedrijven a1l1aakte en overstapte op een ander
soort transport. Hierdoor viel de scheepvaarttrafiek terug tot op 60 %.' De laatste
jaren is er echter weer een lichte stijging van de scheepvaart merkbaar.
, Deze stijging is te wijten aan:
•

de modemiseringswerkèn (zie supra)' .

•

de opleving van' de', bouwsector "(de scheepvaart in' Vlaande~en verzorgt
hoofdzakelijk ,het bulktransport)
,

•

de's~ijgende conjunctuur

•

deliberaliseringsmarkt

•

de promotiedienst die sinds,1991 werd opgestart

Deze tendensen ~ijn we~rgegeven in fisuur 2.;

Figuur 2.: Het' vrachtvervoer op de waters beheerd door de ~Dienst voor de
Scheepvaart uitgedrukt in tonkilometers (x JOOD 000).
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Bron: Dienst voor de Scheepvaart, 1995.
,

,

, Ook op 'de waterlopen beheerd door de Administratie Waterwegen en Zeewezen is een '
daling van het scheepvaartverkeer te zien. In 1970 bedroeg het aantal tonkilometers
nog 6 735 000 000, in 1992 is deze reeds gedaald tot 5 083 000 000. Deze trend is
weergegeven in de volgende figuur.
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Figuur 3: Het vrachtvenoà op de waters beheerd door A IVZ uitgedrukt in
tonkilometers (x J POO 000).
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Bron: Dienst voor de Scheepvaart, 1995.

Doelstellingen:
Het scheepvaarttr.ansport wordt tegenwoordig sterk gestimuleerd. Hiervoor worden
enkele redenen aangehaald. Zo zou de herwaardering van de scheepvaart voor meer
werkgelegenheid zorgen. Bovendien zou deze vonn van transport minder energie
verbruiken dan het vrachtwagen- en spoorwegtransport zodat dit ook het milieu ten
goede komt (AWZ, 1995).

.
.De intensiteit van het scheepvaarttransport wordt uitgedrukt in tonkilometers. In '
figuur 2 is er e~n piek waarneembaar rond het jaar 1969. I?eze figuur betreft waters
de watertrafiek
. beheerd door de Dienst voor Scheepvaart. Volgens deskundigen
op deze waters toen nog lang niet verzadigd: deze bevaarbare waterlopen zouden het
dubbele van scheepvaart àankunnen. Als streefbeeld stelt de Dienst voor Scheepvaart
voorop om een stijging van 65 % ten opzichte ;van het huidige aantal tonkilometers en
een stijging van 25 % ten opzichte van de extreme piek in 1969 te verkrijgen. Dit komt
.
neer op een streefdoel van ongeveer 3 miljard tonkilometer.

was

Het AWZ geeft een ander streefbeeld weer. Zij stellen dat het wegverkeer tegen het .
jaar 2010 met 40 % zal gestegen' zijn. Als streefdoel willen, ze dat 'het
scheepvaarttransport in aandeel reJatief gelijk blijft ten opzichte van het wegverkeer, .
oftewel ook met 40 % stijgt. In: een beleidsbrief (1995) van minister Baldewijns zijn
groeiprognoses weergegeven van de, mobiliteit van het goederenverkeer via de
binnenscheepvaart. Hier wordt tegen het jaar 2005 een stijging verwacht van 12 à
6.9 %. In deze studie wordt gekozen voor een nonn die weergeeft wat de
draagcàpaciteit is van de Vlaa~se waterwegen. Daar'om wordt geopteerd om de stijging
van 65 ~ als noml te hanteren w,at neerkomt op 3 miljard tonkilomter.
Vervolgens ,wordt berekend in hoeverre de waterwegen van Vlaanderen, het
Albertkanaal en de Dender voldoen aan deze nonnstelling, met andere woorden, in
hoeverre de functie transport vervuld wordt. Het huidige aantal tonkilometers wordt
hiervoor uitgezet ten opzichte van de nonndoelstelling.
Voor de functie watertransport berekent men het percentage tonkilometer ten
opzichte van de nornl.
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6 I' Algemène i~dicator voor de functievervu'lIing 'oppervlakte\vater
'
en 'vis' in Vlaanderen. .
Voor de algemene indicator voor Vlaanderen werden' de functies .beroepsvisserij,
ecologie en:, biodiversiteit, .recreatie . (hengelsport en pleziervaart) en
s~heepvaarttransport behouden. De redenering "hierachter:is terug te vinden in
hoofdstuk 5.
,,'

, , 6.1

I Functi~

drinkwatervoorziening

Mo'me!1teel is nog I1:iet bekenC;i welk percentage van de VMM-staalnamepunten die
.dienen te .voldoen aan de drinkwaterkwaliteit, deze normen effectief halen. De VMM
heeft plannen om in' de toekomst zulke berekeningen te 'maken maar vooilo.pig· zijn
deze gegevens nog niet beschikbaar. '
.

6.'2 I Functie ecologie en bi~diversiteit.
Zoals eerder gezegd, kan de visindex enkel berekend worden voor waterlopen waarvan'
. het visbestand geïnventariseerd werd. Hèt algemeen resultaat is samengevat in figuur 4.
Het betreft gegevens van afvissingen die gedurende de jaren '93, '94, '95 en '96
uitgevoerd werden. Hieruit blijk,t dat van de 261 geïnventariseerde monsterplaatsen in
Vlaanderen, 46 dode viswaters. zijn geregistreerd. H~t overgrote deel van de
staalnamepunten belandt'echter in klasse 5 en 6 of anders gezegd, het zijn kritisch tot
kritisch-slechte watérs.

Figuur 4: Algemeen overzicht van waardeIrvan de visindex voor Vlaanderen.
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Om aan de nonn te .voldoen" moeten de waarde' van de visindex, berekend per
staalnamepunt, kleiner dan of gelijk aan 4 zijn. Hieruit 'blijkt dat sfechts 14 % van de
,staalnamepunten' voldoet aan (de norm. Voor Vlaanderen is er dus slechts een
functievervulling van 14 % voor de indicator ècologie en biodiversiteit.'

6.3 I Functie recreatie.
Deelfullctie "ellgelsport
a)visindex
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Wat de indicator voor de functie ecologie en biodiversiteit betreft, hebben de meeste
qnderzochte staalnamepunten een waarde 5 of 6 voor de visindex (staalnames tijdens
Jaren '93 tot '96). De norm voor de hengelsport ligt op een waarde 6 of lager. Na
berekening blijkt dat 80 % voldoet aan de noml voor de visindex.

...

b) viswaterkwalitei~

Momenteel ~s nog niet bekend ~elk perce.ntage van de VMM staalnamepunten die
dienen te voldoen aari de viswaterkwaliteit deze normen effectief halen. De VMM
. heeft plannen om in de nabije toekomst zulke berekeningen te maken ma~r voorlopig
zijn deze gegevens nog niet beschikbaar.
.
c) aantal hengelaars
Het aantal hengelaars in Vlaanderen vertoont een dalende trend. Momenteel treft men
nog tussen de 90- en 100- duizend hengelaars aan langsheen de Vlaamse waterlopen. In.
vroegere tijden waren de hengelaars sterker vertegenwoordigd. Dit is te zien in figl:lur
5. Uitbreiding is dus zeker mogelijk en wel in die lriate dat het aantal bijna kan
verdubbelen tot ongeveer ~OO.OOO he~gelaars.
Voor de deelindicator aantal hengelaars in Vlaanderen wordt 200.000 hengelaars (100
%) als norm gebruikt. .
Vanaf de jaren '80 is er voor het aantal hengelaars in Vlaanderen slechts een bijdrage
van40à50%.
De beide items (visind~x en aantal hengelaars) worden ongewogen opgeteld en uitgezet
in figuur 5. Hieruit blijkt dat er voor Vlaandere~ op vlak van hengelsport sinds de jaren
'80 een functievervulling is van gemiddeld ongeveer 65 %.
Figuur 5: Functievervulling van de hengelsport in Vlaanderen.
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Deelfunctie pleziervaart.
Ondanks de groei van de pleziervaart is Vlaanderen nog niet verzadigd. De Vlaamse
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waterlopen hebben een 'capaçiteit die zeker het' dubb~le aan plezierbootjes aankan. Als"
nO~l wordt dal,f ook ongeveer het dubbele, van de waarde in 1995 vooropgesteld,
namelijk: 5.853 x 2 = 11.706 CA W~,1995aj.
Voor de functie plezi~rvaart in Vlaanqerenwordt de ,norm gezet op 12.000 (100 %)
plezierbootjes.
"
,
t,

:

•

Figuur 6: 'Funciievervulling voor de pleziervaart in, Vlaal~de;'en' ~itgedruict in aantal

~ plezierb,?otjes ten opzichte van de norm (in %).
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Uit figuur 6 blijkt dat de index voor de functie pleziervaart in Vlaanderen ongeveer
30 % gestegen is sinds 1993. In 1995 zien we een functievervulling van 49 %. Deze
waarde zal naar de toekomst toe nog stijgen.
.
6.4 I Functie bero,eps\'iss,erij
,

Algemene cijfers oJ!ltrent het belang van de beroepsvisserij over heel Vlaanderen
ontbreken. \Vel zijn er gegevens voorhanden over de ,beroepsvisserij 0p,Beneaen- en
Boven-ZeescheIde, Rupel, Nete en Durme.
In 1908 werden hier in totaal 487 licenties uitgereikt (Van Damme en De Pauw, 1996).
Momenteel worden jaarlijks slechts een vijftièntal licenties uitgereikt. Nog steeds
betreft'het hier een kleinschalige beroepsvisserij van individuele vissers.
Voor de functie beroepsvIsserij in Vlaanderen richten we ons op het' aantal licenties
uitgereikt in het 1?egin van de 20e eeuw.
Voor de functie beroepsvissèrij in Vlaanderen stellen we 500 uitgereikte licenties als
nonn.
.
.
.
,De functie beroepsvisserij voldoet tijdens'het ~aatste deéeniuJ:ll slechts voor 3 % aan
de verWachtingen die men stelt voor deze functie.
'
• •

1

-

•

~

6.5 I Functie transport•
.Uit' de gegevens van ~et Nationaal In'stituut, voor de Statistiek blijkt' dat' het
gepresteerde aántal tonkilometers sinds 1982 min of meer stagneert. Dit is in figuur 7 "
"
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te zien.
Figuur 7: Intensiteit van de binnenscheep\'aart in Vläanderel1 uitgedrukt in percentage
ten opzichte va,? de norm (lOO %).
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Er .zijn enkel gegevens van 19~0 tot en met 1992 voorhanden. Maar aangezien het
aandeel van de scheèpvaart stagneert, kan men vanuit deze gegevens vertrekken. Indien
we hier een streefbeeld hanteren waarbij een stijging van·65 % beoogd wordt, dan
verkrijgen we een waarde van 7379088750 tonkilometer (4472 175000 tkm in
1992).
Als doelstelling wordt de waarde 7.400xl0 6 \100rOp gesteld.
Voor de functie watertransport in Vlaanderen wordt een intensiteit van 7 400.x 106
tonkilometer (100 %) als norm voorop gesteld.
'
Als we voor 1992 het percentage tonkiloJ1?eter bereken~n tèn opzichte van deze norm
verkrijgen we een waarde van 60 %. De functie scheepvaart in Vlaanderen is dus voor
60 % voldaan.
.
6.6 I Tota'alindicator
Om een beeld te krijgen van de t~tale indicator voor Vlaanderen worden in figuur 9 de
in~icatoren voor de verschillende functies op een evenwaardige basis gesommeerd.
Zoals te zien is in figuur 8, is de totale indicator voor Vlaanderen voor amper 50 %
vervuld. Vooral de functie ecologie is' sterk verwaarloosd. Ook de recreatie en vQoral
de beroepsvisserij kunnen' in Vlaanderen nog verder uitgebouwd worden. Enkel de '
functie scheepvaartransport voldoet vrij goed aan de verwachtingen.
I
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Figuur 8:' Totà/e !unctiever\)ulling vall de hu/pbröi1 'oppervlaktewater en vis' in
Vlaanderen.
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7 I Regio-indicator voor de' functieverv~lIing 'oppervlaktewater en
'vis': Albertkanaal.
.

,

Voor het Albertkanaal worden de volgende functies opgenomen in de regio-indicator:
drinkwatervoorziening, ecologie. en biodiversiteit, recreatie (hengelsport) en
scheepvaarttransport. ,Ook hier, kah de argumentatie in hoofdstuk 5 teruggevonden
worden.

7.1, I ~unctie drinkw,atenroorziening.
In 1995' blijkt dat volgens de metingen van VMM 100 % van de staalnamepunten op
het Albertkanaal voldóetaan de 'normen voor drinkwaterkwaliteit (VMM, 1995). Uit
de metingen van AWW blijkt dat,op wat~rinnamepunten.de waterkwaliteit globaal aan
de norm voldoet behalve voor' de parameter fosfaat. Ook dient de waterinname
jaarlijks afen toe stilgeleg~ te worden als gevolg van tijdelijke verontreiniging (meestal
olie) of alarmmeldingen (Van Hoof, 1995). De duur van deze sluitingstijd per jaar kan
hier als een maat van deze functievervulling aangewend worden. Dit geeft immers weer
in hoeverre er voldaan wordt aan' de normen'voor drinkwaterkwaliteit.
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Figuur 9: Vervulling van de drinkwaterfunctie op het A/bertkanaal (100 % = geen
sluitingstijd te wijten aan verontreiniging ofalarmmelding) (naar Van Hoof, J995).
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Uit figuur 9 kan men besluiten dat de functie drinkwatervoorziening. van het
Albertkanaal het laàtste decenhim tussen 86 en 100 % vervuld is. Sinds 1990 zijn er
zeer weinig sluitingsuren voorgekomen zodat ee,n functievervulling van bijna 100 %
vastgesteld kan worden.
7.2

I Functie ecologie en

biodi\'ersit~it.

Tot hiertoe zijn slechts weinig wetenschappelijke gegevens bekend over de visstand
van het Albertkanaal. Slechts op één enk~l punt van het kanaal werden
visbestandsopnames uitgevoerd met name te Genk (Langerlo) ter hoogte van het
waterinnamepunt van de elektriciteitscentrale. Gegevens zijn voorhanden voor 1989
(Verreycken et al., 1990), 1995 en 1996 (recent lBW-onderzoek). Hierbij dient
opgemerkt te worden dat alhoewel hier een zeer gevarieerde visstand aanwezig is, de
visindex sterk negatief beïnvloed wordt door de aanwezigheid van een groot aantal
exoten die in het licht thermisch aangerijkte water nabij de centrale kunnen gedijen.
Mede door het feit dat het slechts op één punt mogelijk was om de visindex te
berekenen, moeten we uit de cijfers concluderen dat in '89, '95 en '96, 0 % van de
metingen aan de norm voldoet, en dat bijgevolg de functie ecologie en biodiversiteit
voor het Albertkanaal voor 0 % vervuld is. De visindex had tijdens deze jaren
respectievelijk de volgende waarden: 5 (kritisch ), 6 (kritisch-slecht) en 5 (kritisch).
7.3 I Functie recreatie'

DeelfUilctie heIIgeIsport
a)visindex
De waarden van de visindex over de jaren "85, '95 en .'96 zijn reeds gegeven bij de
functie ecologie en biodiversiteit. De norm voor de hengelsport is echter minder streng.
Zodoende voldoet 100 % van de staalnames aan deze norm.
. .
I

b) viswaterkwaliteit
U~t de gegevens van de VMM blijkt dat in het jaar 1995 slechts 0,91 % van de

.staalnamepunten langs het Albertkanaal aan de kwaliteitseisen voor viswater voldoet.
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Dit is vooral te 'wijten aan de te hoge nitriet- en amrnoniumgehaltes.

: Deelfllllctie pleziervaart
.. De pleziervaart op het Albertkanaal is vooral gericht op het toervaren.' Men treft er
ook kanovaard'ers en kajakkers aan maar, deze vomlen een rili~derheid. Door de Dienst
. voor Scheepvaart worden statistieken'bijgehouderi van het aantal ja.chten dat oP. het
Albertkanaal vaart. De telling van het waterwegenvignet kan hierVoor·niet gebruikt
worden omdat dit vignet geldt voor alle waterwegen beheerd door .de, Dienst voor
Scheepvaart. Wel hebben we gegevens omtrent het ,aantal jachten' dat de' sluizen
voorbijgaat. ,Déze zijn 'echter 'niet bruikbaar om in de i~dicator op tè ~emen. Eénzelfde
jacht kan immers meermaals een sluis passeren.

, 7.4 I Functie scheepvaarttransport.
De scheepvaart op het Albertkanaal heeft op dit ogenblik (1995) een i~~ensite.ît van
1.7.22.649.983 tonkilometer. Dit kanaal heeft echter een veel grotere capaciteit Naar
de' toekomst tóe wordt hier gestreefd naar ee~ stijging van ,65 % (Dienst voor qe
'Scheepvaart, 1995).
•
Voor de functie scheepvaarttransport op het Albertkanaal wordt een intensiteit van
3 000000000 tonkilometers (100 %) als norm vooropgesteld.

Figuur 10: Intensiteit .van de scheepvaart op het Alb,ertkanaal uitgedrukt in % ten
,
opzichte van dè norm (Dienst voor deScheepvaart, j 995). ,
~
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Uit figuur 10 blijkt dat de index voor ~cheepvaarttransport op het Alberlkanaal vrijwel
stabiel is gebleven. Het gepresteerde aantal tonkilometer fluctueert tussen'
1447 145245 in 1977 en 1 722649983 in 1995.
Voor het Albertkanaal geeft de index in 1995 57 % van de doelstelling weer. Dit wil
.zeggen dat in 1995 de functie voor 57 % vervuld is.

I
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7.5 I Totaalindicator
Zoals eerder gezegd, wordt bij de sommatie van de deelindicatoren het relatieve belang
van de functies voor een bepaalde waterloop meegerekend. Dit relatief belang is 111_
percent weergegeven en is terug te vinden in tabel 4. De specifieke weging voor het
Albertkanaallevert figuur 11 op.

Figuur JJ: De totale functieve/~vulling -van het Albertkanaal voor de hulpbi'on
'oppervlaktewater en vis'.
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Uit figuur 11 kan men besluite ri dat er de laatst decenia voor het Albertkanaal slechts
een totale functievervulling is van ongeveer 65 %. De functie drinkwatervoorziening is
nagenoeg volledig vervuld (+/- 30 % van de totale functievervulling). De functie
scheepvaarttransport is echter maar voor de helft vervuld. Da~renboven is er nog veel
ruimte over voor het uitbouwen van de functies 'recreati~' en 'ecologie en
biodiversiteit'.

8 I Regio-indicator voor de functievervulling 'oppervlaktewater en
vis': Dender
8.1

I Func~ie

ecologie en biodiversiteit

Op de Dender werden in 1996 17 staalnamepunten op
volgendè overzicht g~eft de resultaten weer.

'.

VIS

geïnventariseerd. Het
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Figuur J2: Verdeling "Gil d~ waarden
"oor de visindex
" .
. over Dender in' J996.
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Hieruit blijkt dat het grootste aantal punten in waardeklasse 5 gelegen zijn, De Dender
heeft dus over het algemeen een kritische kwaliteit. De functievervulling is weerom .
zeer slecht: 0 % van de staalnamepunten op de Dender voldoet aan de nonn. Er is dus
e~n functievervulling van 0 %.
.
.

8.2 I Functie recreatie.

Deelfunctie hengelsport.
a)visindex
Op de 17 staalnamepunten die langs de D~nder geïnventariseerd werden, voldeden 13
punten aan de norm van.de visindex voor de hengelsport, wat overee'nkomt met ,76 %.
b) viswaterkwaliteit
.

.

Op de Dender is er in ~ 995 geen 'enkel staalnamepunt dat voldoet aan de eisen voor
·viswaterkwaliteit. De oorzaak hi~rvan kan vooral ,gezocht worden in een-te hoog
gehalte aan ammoniak, ammonium 'en nitriet. Ook het zuurstofgehalte is niet conform
de kwaliteitseisen. Nqchtaris werd de hele"waterloop'geklasseerd bij viswater.

S.3 I.Functie scheepvaarttransport.
.

.
.
De intensiteit .van het scheepvaarttransport langs· de Dènder ligt heel laag. Het is
vooral gesitueerd vanaf Dendennonde tot Aalst. Voorbij Aalst varen enkel de kleine
vrach~schepen. De oorzaak hiervan ligt in het feit dat voorbij Aalst de sluizen te klein
.zijn om grotere schepen toe te latep. De Dender kan echter hog grotere schepen aan en
de intensiteit van de scheepvaart kan dus ook veel hoger. Ook hier wordt bij het
opstellen van de nonn'een stijging in tonkilometer ván 65 % geviseerd.

In 199'5 was het gepresteerde aantal tonkilometers 6 587.555. Rekenen we hierbij een
stijging. van 65 %, dan komen we aan een waarde 10 869 466. De nonn voor de
scheepvaart op de Dender zal dus II pao 000 tonkilometer zijn.
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Voor de functie watertransport op de Dender wordt een intensiteit van 11.000.000
tonkilometer als norm vooropgesteld..

Figuur J3: Intensiteit van de scheepvaart op de Dender uitgedrukt in % ten opzichte
van de norm.
.
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Bron: AWZ.

Bij de toetsing -aan de no~ blijkt dat de Dender voor de functie scheepvaart in 1995
voor 59 % aan de norm voldoet. Sinds 1980 zijn er enkele fluctuaties opgetreden: de:
functievervulling varieert sinds 1980 tussen 50 en 80 %.

8.4 I Totaalindica or
De Dender heeft een functievervu'lling die net onder het gemiddelde ligt (fig. 15).
Vooral de ecologische functie is zeer slecht tot niet vervUld. Ook voor de recreatie is er
nog ruimte over voor uitbreiding. Enkel het scheepvaarttransport draagt redelijk bij tot
de totale functievervulling.

.
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F:iguur 14: De totaJe functievervulling 'van, de Dender voor de indicatór
'opjJervlaktewatá en vis'.
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9 I Regio-indicator voor de functievervulling
vis': Zwarte Beek

'oppervla~tewater

en .

De regio-indicator voor ,de Zwarte Beek omvat de 'volgende functies: ecologie en
biodiversiteit en recreatie (hengelsport). In hoofdstuk 5 vindt men de argumentatie
hierachter.
.
.

,9.1

.I

Functie ecologie en
'

biodiversite~t
'

De, Zwarte' Beek heeft een grote ecologische waarde omwille van haar' goede
structuurkwaliteit. Ook de. fysische-chemiSche en' de biologische waterkwaliteit zijn
goed tot zeer goed. Àls gevolg hiervan herbergt deze', beek nog zeer waardevolle
vispopulaties. Dit is te merken in de waarden voor de visindex zoals in figuur 15
weergegeven is. Op sommige staalnamepunten' scoort' de v'isindex slechts een 7 wat·
. '. een slechte ecologische kwaliteit voorstelt. Op het merendeel v~m de plaatsen verkrijgt
men echter een hogere waarde voor de visindex: de waardes 5, 4 en 3 staan voor een
kritische tot matig en g'oedè ec~!ogische kwaliteit.
"
'
,
'
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Figuur J5: Overzicl1tl'an de waarden

\'0/; de

l'isindex voor de Zwarte Beek.
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Zoals reeds in hoofdstuk 5 gezegd werd, is de norm voor de functie ecologie en
biodiversiteit, betekend volgens de. visindex, op ~en waarde 4 gesteld. \Vaarden groter
dan 4 voldoen 'dus niet aan de nórm. Voor de Zwarte Beek-voldoet 21 %,van de
staalnamepunten aan deze norm. De functie ecologie en biodiversiteit wordt voor deze
'beek dus voor 21 % vervuld.
,

9.2 I Functie recreatie.
Deelfullctie heIIge/sport

a)visindex
Op de 14 staalnamepunten die wer~_en geïnventariseerd langs de Zwarte Beek voldoen
er 12 aan de norm van de visindex voor de hengelsport, wat overeenkomt met 85-%.
b) viswaterkwaliteit
Slechts 0,14 _% van de staalnamepunten voldoet in 1995 aan viswaterkwaliteit. De
oorzaak hiervan ligt weerom' in de te hoge arnmonium- en ammoniakconcentraties en
de te lage zuurstofgehaltes.
'

9.3 I Totaalindicator
Voor de Zwarte Beek zijn er slechts twee functies die bijdragen in de functievervulling,
nl. de functie ecoiogie en biodiversiteit en de functie recreatie. De bijdrage van deze
~cties kon enkel voor het jaar 1995 b~rekend worden. De w~arde bedraagt 26 '%.

10 I Regiq-indicator voor de fll;nctievervuIIing 'oppervlaktewater en
vis': Schulensmeer
(
Voor de regio-indicator vah het Schulensmeer werden de volgende functies behouden:
ecologie en biodiversiteit, recreatie (hengelsport) en waterberging. De argumentatie is
terug te vinden in hoofdstuk 5.
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10.1 I Functie ccologie cn biodivc·rsitcit.
Ook voor het Schulensn1eer kunnen we, net zo~ls voor 'het Albertkanaal, enkel een
totaalbeeld .geven·. ~l11ciat er geen' afzondèrlijke'staalnamepunten zijn. Er werden
gegevens gebruikt van: een visbes~andsopnameuit 1989 (Belpaire et ~l., 1989).
.
Het Schulensmeer heeft een vrij natuurlijk visbestand. De' waarde voor de visindex is
.gèiegen in·klasse 3 wat een goedè kwaliteit·we~rspiegelt. Er.was in.1989 dus een
functievervulling vànl 00 % voor de indicator ecologie eI) bi~diversiteit. .
.

10.2 I Functie recreatie.
. .
.

'.

Deelfullctie hellgelsport .
a)visindex
Met een waarde 3 .voldoet het Schulènsmeer voor 100 % aan 'de norm voor de
visindex.
b) viswaterkwaliteit
Ook de waterkwaliteit voldoet voor 100 % aan de normen voor viswater.
,

'Deelfullctie pleziervaart
Op het Schulensmeer is het verboden met gemotoriseerde bootjes te varen. De
pleziervaart bestaat hier dus uit surfen, zeilen en kajak. Het aantal leden van deze
clu,bs is jaarlijks sterk :v~riërend.

10.3 I Functie waterberging
Het Schulensmeer is ontstaan in 1976-1977 uit zandwiIU1ing voor de aanleg van de A2
. Lummen-Leuven. Dit meer beeft een grootte van 90 ha en een volume van 107 m 3, de ..
gemiddelde diepte is; 5. meter. De primaire functie 'van dit meer is wachtbekkep, dit is
in het kader van de waterbeheersing op de Demer,
'
De functie waterberging wordt door he~ Schulen..smeer echter onvoldoende .vervuld.
Sommige gebieden rond de Demer mogen overstromen, maar de bewoonde gebieden
. moeten gevrijwaard blijven van water. In deze opdracht is men tot.IlU toe niet geslaagd
zodat er nog steeds overstromingsproblemen zijn.. 001 deze problemen op te lossen,
worden 'andere wachtbekkens aangelegd,waaronper het Webbekomsbroek. ÀIidere
wachtbekkens worden gepland aan de Herk, de Velpe en de Gete.
. Sinds' het ontstaan v~n het Schulensmeer werd het gemiddefd 3 keer per jaar als .
wachtbekken gebruikt dus. ongeveer 60 keer in totaal.' Van dit totaal bleek dit
. wachtbekken 4 à 5 maal in' z'n functie te falen. Dit komt neer op een ca 7 % falen of <;a
93 % functievervulling. De gebruikte gegevens zijn echter slechts benaderend en
berusten niet op concrete gegevens.

10.4 I Totaalindicator
.
.
Het' Schulensmeer voldoet voor 97 % aan de' eisen die aan de functieverdeling gesteld .
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worden. De \ erschilIende functies zijn "nagenoeg ~ve~wichtig verdeeld.' Enkel de
waterberging vervult niet volledig de functie zodat ~an dit aspect nog extra aandacht
zal moeten besteed worden.

11

I Besluit
-

.

Aquatische systemen moeten dikwijls meerdere functies vervullen. De bedoeling van
dit werk is na te gaan welke functies de Vlaamse waterlopen vervullen of zouden
nioeten vervullen en in welke mate deze dan ook yervuld worden. In dit werk ~orden
verschillende indicators opgesteld die de graad en d~ evolutie van de fu~cti.evervulling
nagaan. De conclusies die hi.eruit kunnen getrokken ~orden, zijn tweeledig. Enerzijds
geeft het een. beeld van de concrete' funcÜevervullÎng van de Vlaaamse waters.
Anderzijds kan men hieruit de 'te treffen' maatregelen achterhalen omtrent een betere .
invulling/verdelingvan de ~erschillende functies.
.
.'
..
Belangrijke functies voor de hulpbron 'oppervlaktewater en vis' zijn: d~
drinkwaterfunctie, de functie ecologie en biodiversiteit, de recreatiefunctie en de
transportfunctie. \Vat de andere belangrijke functies betreft, ontbreken heel dikwijls
voldoende basisgegevèns om deze in indicatoren te omschrijven. Uit deze studie blijkt
dat de verschillende functies niet of bijna niet voldoen aan de verwachtingen" (o.a.
ecologie en biodiversiteit, hengelsport en beroepsvisserij).. Het beleid zal er moeten op
gericht zijn deze functies beter te verdelen en efficiënter uit te bouwen. .
.

.

. Bij het opstellen vän de normen voor de verschillende functies werd uitgegaan van de .
visie vanuit de de betrokken sector. Nadien wordt dan nagegaan in hoeverre .voldaan
wordt aan de behoeften en/of streefdoelen van.de verschillendesectoren.
Deze functionele benadering van het aspect milieu dient opgevat te worden als een
soort denkoefening, waarbij in d.e vele formules die gehanteerd werden, heel dikwijls
gegevens ontbreken. Wil men deze functionele.analyse verder qoorvoeren, dan dient in
de toekomst aan het verzamelen' van het relevante cijfemlateriaal de nodige aandacht
besteed te worden.
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