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AANLEIDING
In uitvoering van het natuurontwikkelingsplan in de vallei van de Grote Nete zullen een aantal drempels
geplaatst worden op de rivier om zo het waterpeil in rivier en vallei te verhogen. Het aantal en de locatie zijn
bepaald via hydraulische modellering maar naar uitvoering toe is er de mogelijkheid om deze zodanig te
voorzien dat ze kunnen fungeren als vispaaiplaats. In het advies INBO.A.2011.37 werd hierover een
voorstel gedaan.
VRAAGSTELLING
Welke geplande locaties zijn meest geschikt om een uitvoering te geven als vispaaiplaats?
TOELICHTING

1. Inleiding
Verschillende stroomminnende en anadrome vissoorten maken gebruik van riffles met stenig substraat als
voortplantingslocatie (Dillen et al., 2005; 2006; Stevens et al., 2009). Daarnaast zijn er een aantal
vissoorten die stenig substraat verkiezen als leefhabitat of die stenen gebruiken als schuilplaats (Van
Emmerik & de Nie, 2006). Complexe habitatten en locaties met stenig substraat bevatten bovendien een
grotere diversiteit en biomassa aan ongewervelden (Smith et al., 1990), wat de voedselbeschikbaarheid
voor vissen en dus de visstand ten goede komt (Gore & Shields, 1995).
In de meeste Vlaamse laaglandrivieren is stenig substraat van nature schaars. In de waterlopen waar wel
stenen in de bodem aanwezig zijn, is de beschikbaarheid van stenen achteruit gegaan door menselijk
ingrijpen. Door de aanwezigheid van stuwen wordt de aanvoer van stenig substraat vanuit de bovenlopen
verhinderd. Bovendien verkleint de riviergradiënt en de stroomsnelheid in panden tussen opeenvolgende
stuwen, waardoor fijn sediment accumuleert bovenop eventueel aanwezig stenig substraat (Gordon et al.,
1992), zodat het onbruikbaar wordt voor lithofiele vissoorten (soorten die geassocieerd zijn met stenig
substraat). Dit wordt nog versterkt door toegenomen aanvoer van fijn sediment ten gevolge van erosie van
omliggende akkers en door het rechttrekken en kanaliseren van de waterloop. Soms wordt natuurlijk stenig
substraat ook verwijderd bij het uitdiepen van waterlopen. Ook in het stroomgebied van de Grote Nete,
waar natuurlijke ijzerzandsteenconcreties aanwezig zijn, is het aanbod aan stenig substraat achteruit
gegaan door de genoemde oorzaken. De breukstenen die worden aangebracht als oeververdediging in de
Vlaamse waterlopen zijn niet bruikbaar voor lithofiele vissen, omdat ze te groot zijn en omdat er te weinig
variatie is in het formaat van de aangebrachte breuksteen (Van den Neucker et al., 2013).
In het projectgebied Grote Nete worden 21 drempels voorzien in de hoofdloop, om het waterpeil te
verhogen en hogere grondwaterpeilen in de vallei te realiseren (TRITEL, 2012). Een vijftal van deze
drempels zullen worden ingericht als kunstmatige riffles met stenig substraat. De kunstmatige riffles
kunnen een eerste stap vormen om het verlies aan natuurlijk stenig substraat deels te compenseren en
kunnen bijdragen aan de instandhouding van lithofiele vissoorten.

2. Lithofiele vissoorten in het stroomgebied van de Grote Nete
In het stroomgebied van de Grote Nete worden zes vissoorten waargenomen die geassocieerd zijn met
stenig substraat: beekprik (Lampetra planeri), rivierdonderpad (Cottus perifretum), kopvoorn (Squalius
cephalus), serpeling (Leuciscus leuciscus), winde (Leuciscus idus) en bermpje (Barbatula barbatula) (VISdatabank). Daarnaast heeft het stroomgebied ook potentieel voor rivierprik (Lampetra fluviatilis) en zeeprik
(Petromyzon marinus). Beekprik, rivierprik, zeeprik, kopvoorn en serpeling zijn obligaat lithofiel, omdat ze
afhankelijk zijn van riffles met stenig substraat voor hun voortplanting. Rivierdonderpad kan in principe
gebruik maken van ander hard substraat voor het afzetten van de eieren, zoals dood hout, maar de
aanwezigheid van deze soort is wel zeer sterk geassocieerd met stenen (Knaepkens et al., 2002; Peters,
2009). Winde verkiest zandig of stenig substraat voor het afzetten van de eieren, maar maakt ook gebruik
van waterplanten (Cowx & Welcomme, 1998; Koopmans & van Emmerik, 2006). Voor bermpjes is stenig
substraat geen absolute noodzaak, maar ze worden wel vaak tussen stenen aangetroffen. De genoemde
vissoorten kunnen dus allemaal gebruik maken van de drempels, als die worden ingericht als kunstmatige
paairiffles met stenig substraat. Beekprik, rivierprik, zeeprik en rivierdonderpad genieten bescherming
onder de Europese Habitatrichtlijn en bermpje wordt beschermd door de Wet op de riviervisserij
(Vandelannoote et al., 1998). Voor kopvoorn en serpeling werden soortherstelprogramma’s uitgewerkt
(Dillen et al., 2005; 2006).
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3. Keuze aanleglocaties
aanleglocaties
Bij de keuze van aanleglocaties voor kunstmatige paairiffles kunnen een aantal factoren in rekening
gebracht worden: de aanwezigheid van de doelsoorten in het projectgebied, de bereikbaarheid van de aan
te leggen drempels, de waterkwaliteit en de aanwezigheid van opgroeihabitat in de directe omgeving.

3.1 Aanwezigheid doelsoorten
In het stroomgebied van de Grote Nete wordt beekprik gevangen stroomafwaarts vanaf Hulshout tot de
bovenlopen, waaronder de Asbeek en de Balengracht. Kopvoorn wordt gevangen vanaf Lier tot de
bovenlopen. Ook serpeling is wellicht wijd verspreid in het stroomgebied van de Grote Nete. Serpeling werd
aangetroffen in de Nete ter hoogte van Rumst en is algemeen in de bovenlopen. Rivierdonderpad wordt in
het stroomgebied aangetroffen vanaf Heist-op-den-Berg tot Geel, bermpje vanaf Heist-op-den-Berg tot in de
kleinste bovenlopen en winde vanaf Herenthout tot Hoolst. Rivierprik en zeeprik werden nog niet
waargenomen in de Grote Nete, maar rivierprik werd wel al gevangen in de Nete ter hoogte van Rumst en in
de Kleine Nete ter hoogte van Grobbendonk. Alle lithofiele doelsoorten, behalve rivierprik en zeeprik, zijn
dus aanwezig in het projectgebied.
projectgebied. Het valt te verwachten dat rivierprik en zeeprik het stroomgebied van de
Grote Nete in de toekomst zullen koloniseren,
koloniseren zodra grotere aantallen het Scheldebekken optrekken en alle
migratieknelpunten worden weggewerkt (Stevens et al., 2009; Van den Neucker et al., 2013; VISdatabank).

3.2 Bereikbaarheid van de aan te leggen drempels
Het projectgebied is vrij optrekbaar vanuit het stroomafwaarts hiervan gelegen riviertraject. Ook de Nete,
de Rupel en de Schelde zijn vrij van knelpunten voor diadrome soorten, zoals rivierprik en zeeprik, die
geschikt voortplantingshabitat kunnen aantreffen in het stroomgebied van de Grote Nete. Rivierprik en
zeeprik, maar ook karperachtigen, zoals kopvoorn, serpeling en winde, kunnen aanzienlijke afstanden
afleggen om geschikte paaiplaatsen op te zoeken (Lucas & Baras, 2001). Stroomafwaartse migratie vanuit
de bovenlopen naar het projectgebied kan echter nog niet optimaal verlopen.
verlopen. Stroomopwaarts van het
projectgebied bevinden zich namelijk nog vijf knelpunten. Ze kunnen een stroomafwaartse migratie naar
het projectgebied vertragen of verhinderen. Deze vijf knelpunten krijgen de hoogste prioriteit om
weggewerkt te worden. Dit zou ten laatste in 2015 gerealiseerd moeten zijn (Stevens & Coeck, 2010).

3.3 Waterkwaliteit
De Chemische Index (berekeningswijze zie Dillen et al., 2005) in de eerste meetpunten van de Vlaamse
Milieumaatschappij stroomopwaarts (Oosterlo, stroomopwaarts Eindhoutseweg) en stroomafwaarts
(Kaaibeeksedijk, stroomopwaarts Kaaibeekbrug) van de Grote Laak was in 2012 respectievelijk maximaal
5 en 7 (www.vmm.be). Een Chemische Index van 7 of minder wordt als gunstig beschouwd voor kopvoorn
(Dillen et al., 2005). De procentuele zuurstofverzadiging bleef in 2012 in beide meetpunten steeds boven
65 % (www.vmm.be) en voldoet aan de vereisten van serpeling (Dillen et al., 2006). In 2012 was de
maximale zuurstofverzadiging in meetpunt Oosterlo 88 % en in meetpunt Kaaibeeksedijk 85 % en ligt
hiermee onder het optimale bereik van 90 tot 120 % voor rivierdonderpad. Rivierdonderpadden blijken
echter wel een zekere tolerantie te hebben voor een lagere procentuele zuurstofverzadiging (Peters, 2009).
Voor prikken is de procentuele zuurstofverzadiging in het projectgebied gunstig. Tijdens de paaimigratie
van rivierprik ligt de gemiddelde dagelijkse zuurstofverzadiging tussen 72 en 119 %, bij watertemperaturen
tussen 1,5 en 14,5°C. Een zuurstofverzadigingsniveau van 20 % blijkt de kritische ondergrens voor adulte
rivierprik. Ook de zuurstofconcentratie, die in 2012 in het meetpunt Oosterlo tussen 6,7 en 11,9 mg/L en
in meetpunt Kaaibeeksedijk tussen 6,3 en 11,1 mg/L lag (www.vmm.be), is gunstig voor prikken. Voor
beekprik is de zuurstofconcentratie optimaal 9 mg/L of hoger. De larven van beekprik kunnen een korte tijd
lage zuurstofconcentraties (2 mg/L) verdragen (Van Emmerik & de Nie, 2006; Stevens et al., 2009). Ook
voor bermpje en winde volstaat de waterkwaliteit in het projectgebied. Santoul et al. (2005) vingen
bermpjes bij zuurstofconcentraties tussen 7 en 14 mg/L in waterlopen met watertemperaturen tussen
12,5 en 22°C in de zomer. Winde heeft een zuurstofconcentratie van minimaal 5 mg/L nodig (Koopmans &
van Emmerik, 2006). In het meetpunt Kaaibeeksedijk, net stroomafwaarts van de monding van de Grote
Laak, wordt een verhoogde conductiviteit gemeten. Deze ligt echter al veel lager dan de conductiviteit die in
de Grote Laak wordt gemeten (in 2012 gemiddeld 2505 µS/cm in meetpunt Kaaibeeksedijk, tegenover
13704 µS/cm in meetpunt Eindhoutseweg in de Grote Laak) (www.vmm.be) en heeft meer dan
waarschijnlijk geen invloed op de overleving van eieren en larven van vissen. De enige relevante studie voor
de lithofiele doelsoorten die hierover werd teruggevonden, geeft aan dat een verhoogde conductiviteit,
vergelijkbaar met die in het meetpunt stroomafwaarts van de Grote Laak, geen invloed heeft op de conditie
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van kopvoorn (Copp, 2003). De waterkwaliteit in de onmiddellijke omgeving van het projectgebied voldoet
hiermee voor alle doelsoorten.

3.4 Aanwezigheid opgroeihabitat
Larven en jonge vissen zijn nog niet in staat om goed te zwemmen en kunnen daardoor niet standhouden
in snel stromend water. Ze zijn hierdoor steeds onderhevig aan een zekere mate van drift, nadat ze uit het
ei geslopen zijn. Tijdens perioden met piekafvoer kunnen ze hierdoor naar minder gunstige habitatten
afspoelen. De kans op overleving is dus groter als de larven en juveniele vissen toegang hebben tot refugia,
waar de stroomsnelheid lager is. Al dan niet kunstmatige vijvers die in verbinding staan met de rivier
kunnen opgroeihabitat en refugia vormen voor (juveniele) vissen, waaronder winde. Larven van kopvoorn
en serpeling zijn eerder gebonden aan oeverhabitatten met moerasvegetatie en (vrijwel) stilstaand water (<
2 cm/s) en ook de larven van prikken vereisen langzaam stromend water, met fijn sediment waarin ze zich
kunnen ingraven en dat rijk is aan organisch materiaal (Cowx & Welcomme, 1998; Hohausova & Jurajda,
2005; Stevens et al., 2009; Bolland et al., 2012; Cowx et al., 2012). De geschiktheid van het aanwezige
habitat als opgroeigebied voor larvale en juveniele vissen werd nog nooit onderzocht binnen het
projectgebied. De delen van het projectgebied waar overstromingsgebieden en verbindingen met
bestaande vijvers gepland worden, kunnen echter wel een grote meerwaarde betekenen voor larven en
juvenielen van de lithofiele doelsoorten.
CONCLUSIE
•

•

•

•

Vanuit het oogpunt aanwezigheid van de doelsoorten en bereikbaarheid van de aan te leggen
drempels, zijn alle locaties zinvol voor de aanleg van kunstmatige paairiffles. Ook de waterkwaliteit
volstaat voor alle doelsoorten over het gehele projectgebied. Eventueel kan wel het
voorzichtigheidsprincipe worden toegepast betreffende de verhoogde conductiviteit net
stroomafwaarts van de Grote Laak. In dit opzicht kan gekozen worden om de drempels
stroomopwaarts van de monding van de Grote Laak in te richten als kunstmatige paairiffles.
Bijkomende argumenten om voor de drempels stroomopwaarts van de monding van de Grote Laak
te kiezen, zijn de geplande overstromingsgebieden en verbindingen met bestaande vijvers ter
hoogte van het Zammelsbroek. Deze kunnen mogelijk geschikte opgroeihabitatten en refugia
vormen voor de larven en juvenielen van de doelsoorten. Hun waarde als refugium en
opgroeihabitat kan na oplevering wel best nauwkeurig worden onderzocht, zodat eventueel nog
verbeteringen kunnen worden aangebracht.
Voor de inrichting van de drempels als kunstmatige paairiffles wordt verwezen naar de
aanbevelingen van Van den Neucker & Van Den Berge (2012), die werden overgenomen in het
natuurontwikkelingsplan van TRITEL (2012). Daarnaast wordt ook verwezen naar de
aanbevelingen in het rapport van Van den Neucker et al. (2013), waarin nog bijkomende
aanbevelingen werden opgenomen betreffende de vorm en steensoort van het aan te brengen
grindsubstraat.
De drempels mogen geen nieuwe knelpunten vormen, ook niet tijdelijk, want elke soort migreert in
een andere periode. Er mag daarom niet gewerkt worden met gladde betonnen platen bij de
constructie van de drempels (Wünstel & Greven 2001). en de stroomsnelheden mogen nooit
groter zijn dan 100 cm/s). De beste optie is om al de 21 voorziene drempels in te richten als
kunstmatige paairiffle.
Omdat de larven en juvenielen van sommige lithofiele doelsoorten, waaronder kopvoorn en
serpeling, eerder gebonden zijn aan oeverhabitatten met moerasvegetatie en lage
stroomsnelheden dan aan overstromingsgebieden en vijvers die in verbinding staan met de
hoofdloop, valt het aan te bevelen om de oevers net stroomafwaarts van de kunstmatige
paairiffles af te schuinen, zodat moeras- en oevervegetatie zich optimaal kan ontwikkelen.
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