
Moet er nog vis zijn? 
Een kijk onder water in het Denderbekken 
De Dender is een traag stromende regenrivier met een 
vrij laag verhang. De Oostelijke Dender ontspringt te 
Er6aut (Henegouwen) en de Westelijke Dender bij Leuze
en-Hainnaut. Stroomopwaart!i Ath vloeien beide delen 
samen. Vanaf daar stroomt de Dender tot in 
Dendermonde wàar hij uitmondt i'l de Schelde. 

In Dendermonde werd de 
Dender omgeleid zodat de ri
vier niet meer door de stad 
stroomt. De totale lengte van de 
Dender is ongeveer 65 km. Het 
debiet varieert tussen I en 2.5 

' ~t; ~_pervlakte van 
he en êtlekken bedraagt 
ongeveer 1385 km'. Tijdens 
pe:fiodes van overvloedige 
regen treedt het water soms 
buiten zijn , oevers ter hoogte 
van overstromingsvlaktes. Deze 
meersen zijn vooral terug te 
vinden tussen Geraardsbergen 
en Denderleeuw. Enkel het 
Denderbellebroek (170 ha) 
functioneert als een volwaardig 
overstromingsgebied. De laat
ste overstromingen datere~ van 
1999· 
De Dender lijkt op vele plaatsen 
op een kanaal omdat de na
tuurlijke oevers aangepast zijn 
met cultuurtechnische oeverver
dedigingen zoals schanskorven, 
kaaimuren en gestorte breuk
steen. In Vlaanderen werd deze 
rivier op acht plaatsen opgestuwd 
ten behoeVè van de "Scheepvaart 

• Driedoornig stekelbaarsje 

Stuwen en sluizen vormen 
bel~ migratieknelpunten 
voor de visfiuna. Ook de zijri
vieren zijn voor vissen uit de 
hoofdstroom soms moeilijk 
bereikbaar als gevolg van het 
plaatsen van valdeuren. Enkele 
belangrijke zijbeken zijn de 
Mark, de Molenbeek of 
Terkl~penbeek, de Bellebeek en 
nog èën""'ltbietlDè&lè · tfitmondt 
nabij .Aalst ,. 

Het visbestand in de Dender 
Biologen van het Instituut voor 
Bosbouw en Wildbeheer voerden 
verscheidene afvissingen uit in 
de Dender. Er werden 14 loca~ 
bemonsterd in 1996, vijf in 2.000 

en negen in 2.002.. Sommige 
locaties van 2.ooi stemmen 
overeen met die van 1996. 
De vissen worden gevangen 
vanaf een boot met behulp van 
elektriciteit. Tussen het schep
net (de anode) en een metalen 
kabel die aan de generator is ver
bonden (de kathode) wordt een 
elektrisch veld gecreëerd dat de 
vissen tijdelijk verdooft. Elke 
gevangen vis wordt gedetermi
neerd tot op de soort en dan 
gewogen en gemeten. Daarna 
worden ze terug uitgezet op de 
vangstplaats. 
In 1996 werden 16 soorten 
gevangen tussen Geraardsbergen 
en de sluis in Denderbelle. De 
visfauna was toen gekenmerkt 
door een overwicht van drie-
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• Blauwbandgrondel 

doornige stel<elbaars l94·7%) 
(tabel 1), wat duidt op een versto
ring van de integriteit van deze 
rivier. Stekelbaars is een zeer ver
vuilingbestendige soort die in 
extreme situaties overleeft. Deze 
soort is dan ook bekend als pio
niersoort. Blankvoorn, karper en 
\riviergrondel werden in kleine 
hoeveelheden aangetroffen, ter
wijl de ovenge u soorten slechts 
sporadisch werden gevangen. De 
resultaten reflecteerden de zeer 
ppvere kwaliteit van de Dender in 
1996. 
In 2000 werden er vijf andere 
locaties in de buurt van 
Geraardsbergen bemonsterd. 
Toen troffen we 13 soorten aan. 
Brasem, snoek, pos en vetje ont
braken op het appel. Wel werden 
er enkele exemplaren van de niet
inheemse zonnebaars gevangen. 
De stekelbaars, nog goed voor 
17,8% van de totale vangst, werd 
van de troon gestoten door de ri
viergrondel (55.9%). Het aandeel 
van de blankvoorn was ook groter 
dan in 1996. Weerom werden 
van de overige soorten slechts 
enkele exemplaren gevangen. 
In 2002 werd de Dender nog
maals bemonsterd op negen 
locaties die ook al in 1996 wer
den bevist (Van Thuyne en 
Breine, 2 003). In 2002 werden 
naast de elektrische methode ook 
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Tabel 1: Overzicht van de vangsten in de Dender, uitgedrukt in aantal en percentage 

1996 2000 2002 2002(F) 1996% 2000% 2002% 2002%(F) 

Baars 4 33 26B 517 0,12 2,54 18,99 21 ,28 
Bermpje 6 8 0 0 0,17 0,62 0,00 0,00 
Bittervoorn 0 0 9 4 0,00 0,00 0,64 0,16 
Blankvoorn 48 128 678 1278 1,38 9,85 48,05 52,59 
Blauwbandgrondel 5 34 27 11 0,14 2,62 1,91 0,45 
Brasem 1 0 19 9 0,03 0,00 1,35 0,37 
Driedoornige stekelbaars 3294 232 37 457 94,79 17,86 2,62 18,81 
Giebel 13 29 50 81 0,37 2,23 3,54 3,33 
Karper 41 25 9 6 1,18 1,92 0,64 0,25 
Kolblei 0 0 4 6 0,00 0,00 0,28 0,25 
Paling 2 2 4 41 0,06 0,15 0,28 1,69 
Pos 1 0 0 0 0,03 0,00 0,00 0,00 
Rietvoorn 13 66 134 3 0,37 5,08 9,50 0,12 
Riviergrondel 33 727 152 11 0,95 55,97 10,77 0,45 
Snoek 5 0 4 ó 0,14 0,00 0,28 0,00 
Snoekbaars 0 0 2 0 0,00 0,00 0,14 0,00 
nendoornige stekelbaars 0 0 0 0,00 0,00 0,07 0,00 
Vet je 3 0 0 0,09 0,00 0,50 0,00 
Winde 4 2 0,12 0,23 0,28 0,08 
Zeelt 4 0,06 0,69 0, 14 0,16 
Zonnebaars 0 0,00 0,23 0,00 0,00 

(F • fuikvangsten) 

fuiken gebruikt. De fuikvangsten gen blankvoorn opvallend Het 
leverden minder soortea op dan "'riviergrondelbestand was wel 
bij de elektrische methode (14 · drastisch verminderd, ciaarente
versus 18). Voor beide methodes gen werd een sterke toename van 
waren de grote aantallen gevan- baars waargenome~. In 2Q0<2 

werd ook meer rietvoorn 
aangetroffen dan in 1996. Figuur 
I geeft een overzicht van het 
aangetroffen aantal soorten per 
locatie voor 1996 en 2002. 
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figuur 1: Aantal vissoorten aangetroffen bij elektrische vangsten in de 
verschillende locaties in 1996 en 2002 

it deze figuur stellen we vast dat 
er per locatie in 2002 meestal 
meer soorten werden gevangen. 
De meest voorkomende soorten 
in 2002 zijn giebel. blankvoorn 
en baars. Ook valt de vlugge ver
spreiding van de niet-inheemse 
blauwbandgrondel op. In 1996 
werd die soort slechts op een 
plaats gevangen, maar in 2002 

op zes van de negen. De locatie 
nabij de sluis van Liedekerke 
heeft zowel in 1996 als in 2002 

het hoogste aantal soorten. De 
sluis is een migratiebarrière en 
function~rt als een verplichte 
stopplaats voor veel · soorten. 
Eenzelfde fenomeen wordt in 
2002 waargenomen voor de 
locatie bij het sas van Idegem. 
Ondanks het niet geringe aantal 
soorten beschouwen we he t vis-
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bestand op de Dender als vrij een
zijdig. We komen tot deze con
clusie omdat meestal een soort 
domineert (driedoomige stekel
baars in 1996 en blankvoorn in 
2002), terwijl de andere soorten 
slechts in geringe mate of zelfs 
maar sporadisch aanwezig zijn. 
Zoals reeds vermeld, is de aan
wezigheid van een dominante 
soort, wat aantallen betreft, een 
teken van verstoring. 

De visstand op enkele zijbeken 
De Terkleppenbeek of 
Molenbeek werd in 1997, 200 

en 2002 telkens op dezelfde 
locatie nabij Everbeek bevist 
(Van Thuyne en Belpaire, 1999, 

Van Thuyne en Breine, 2001 en 
o~ D beek is smal (1-4 m) en 
~p (2j cm). Ze heeft na

tuurlij'ké oevers met schtûlplaat
sen en vertoont een zwak mean
derende structuur. Er zijn 
stroomversnellingen en diepere, 
stilstaande poelen. De zanderige 
bodem is ideaal voor de beekprik 
en de kiezel is een geschikt 
biotoop voor het bermpje. 

Beekprik, bermpje, blankvoorn werden slechts twee soorten 
en driedoornige stekelbaars trof- aangetroffen, namelijk blank
fen we aan in 1997· In 2001 voorn en driedoornige stekel
werd geen beekprik meer baars. 
aangetroffen en in 2 002 vonden De Mark (Van Thuyne en Breine, 
We nog slechts twee soorten, 2004) daarentegen heeft een veel 
namelijk (opnieuw) beekpqk en grotere soortendiversiteit Zowel 
driedoornige stekelbaars. We nabîj de molen van Tollenbeek 
stellen dus een achteruitgang als van Galmaarden werden r6 
vast in soortendiversiteit Tijdens soorten gevangen in 2001. Over 
de bemonsteringen werden zijn hele verloop treffen we in 
waardevolle beschermde soorten deze bijrivier een relatief hoog 
gevàngen, zoals de beekprik en aantal soorten aan (tabel 2) . De 
het bermpje, en. de beek heeft kwaliteit van de Mark in 
nog een vrij intacte structuur; het Tollembeek en in Viane aan de 
is d,us belangrijk om deze beek stuw bleef onveranderd, terwijl in 
priorit:lh: 1e ~eren. Heme aan dè -walttwlism len en 
Op de ani:lere zijbeken, zoals de aan de oude mol~ in 
Vogelzangbeek, Oliemeersbeek, Galmaarden de kWaliteit in 2001 

Grootebeek, Hoezebeek, en 2004 merkbaar beter was dan 
Kluisbeek en Kleine beek, werd in 1996. 

in 2002 zeer weinig tot geen vis Uit de verschillende vangstresul
gevangen. De aangetroffen taten blijkt dat de eerst vast
soorten waren blauwbandgron- gestelde dominantie van de 
del, d<!>GrQjge en tien- driedoornige stekelbaars af
doornige aekêlbaars. Dit zijn neemt, terwijl b1ankvoom en ri
zeer tolerante soorten die aan l viergrondel abundanter worden. 
extreme omstandigheden goed Opnieuw valt een duidelijke toe
het hoofd kunnen bieden. name van de Aziatische blauw
In de Bellebeek (1997 en 2001) bandgrondel op. 

Tabel 2: Overzicht van de vangsten in de Mark, uitgedrukt in aantal en percentage 

1998 2001 I 2004 I 1998% I 2001% I 2004% 
I 

Baars 1 13 6 I 0,04 0.44 0,55 
Bermpje 2 25 3 0,09 I 0,84 0,28 
Bittervoorn 0 343 64 0,00 I 11.55 5,88 
Blankvoorn 31 359 509 1,37 12.09 46,78 
Blauwbandgr-ondel 8 11 I 25 0,35 0,37 2,30 
Brasem 1 2 I 15 0,04 0,07 1,38 
Driedoornige stekelbaars 1582 I 1862 92 82.43 53,27 8.46 
Giebel 206 I 54 15 9,1 2 1,82 1,38 

' Karper 4 I 2 1 0,18 0,07 0,09 
Kolblei 0 1 1 0,00 0,03 0,09 
Kroeskarper 3 1 0 0,13 0,03 0,00 
Paling 1 1 0 0,04 0,03 0,00 

I 
Rietvoorn 11 I 12 35 0.49 0.40 3,22 
Riviergrondel 49 52 1 286 2,17 17,54 26,29 
Snoek 0 3 1 0,00 0,10 0,09 
Tiendoornige stekelbaars 0 4 0 0,00 0,13 0,00 
Vet je 0 15 0 0,00 0,5 10,00 
Winde 68 20 23 3,01 0,67 2,11 
Zeelt 11 1 3 0,49 0,03 0,28 
Zonnebaars 1 0 9 0,04 0,00 0,83 
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• Blankvoorn 

Algemeen beslult 
De Dender heeft nog steeds een 
visfauna die wijst op verstoring. 
De kwaliteit van de Dender 
schippert tussen onvoldoende 
en matig. De reeds gedane in
spanningen hebben weer leven 
in deze rivier gebracht maar 
moeten volgehouden worden of 
toenemen om een gezonde, 
evenwichtige en permanente 

Referenties 

A. Brasem 

vispopulatie te bekomen. 
Uit de resultaten van de 
vis bestandopnames in de 
Terkleppenbeek blijkt een 
achteruitgang in soortendiver
siteit Het is noodzakelijk om 
deze beek te beschermen en, 
waar mogelijk, te herstellen en 
te vrijwaren van vervuiling. De 
overige in de tekst besproken'\ 
zijbeken hebben een slechte 

aliteit en ook hier moet inge
grepen worden. Want als de 
zijbeken reeds zwaar vervuild 
zijn, kan de Dender ook nooit 
een goede kwaliteit bekomen. 
Op basis van het visbestand is de 
kwaliteit van de Mark matig tot 
goed. De nv1er heeft een 
gevarieerd visbestand. 

jan Breineen Hugo Verreycken 
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Aandachtsoorten Denderbekken 
Bermpje (Birl»tula Nrl»tull) 
Het bennpje gelijkt sterk qp een kleine modderiu'uiper. Beide hebben 
ze een larperp!g. dUndrisch lichaam en zes beltdraden. Bij het 
bennpje zijn de bekdraden niet even lang; twee lange en twee korte 
hqoen 11111 de bcMnllp terwlj121qe bekdraden zich In de hoeken 
van de bek bevinden. Het Ochaam en de vinnen zijn (donker)bru1n en 
CIIII'!J'Imlti&gMelct. Het ~eis een kleine vissoort (tot 15 an) 
eh langraam tot vnj snel stromende wateren met een Dnd- of 
kiezelbodem vertciest. Meestal houdt deze soort zidl op i't ond~ 
water (minder den 50 an). H~ de soort eerder zelcl:raar?. Is, kan 

• ~In .. did1theden woortcDmen. 
De wortplanting van het bermpje vindt plaats in de periode van 
1f1111 totjuni wanneer de watertemperatull' ongeveer 111"C Is. De 
elijes warden lfpat op t1111 &Md- of ldealbodem of warden In 
ldelne biltjes In een ~ldbodem.-.. 
~- saarteen llldlt.ll:tiMvls Is, bevindt zij zich IMRia& 
... fn cleldllilliw onder JIIMn, llft.aln d WltelplantlrL Met 

.-.-••• ..,., lli!l*hltllennpjeopenlll•bodem 
...w. ~ ~ lflt JIIIIIIIIIÛMii, 

lltterworn (Rhodeullflktull/flllll$} 
De bltterwom Is een Weine vissoort (tot 10 an) en behoort tot de 
flmille wn de karpeachtl&- HU heeft een blauwadlti&e schijn en 
op de IChb!nljde VIII het llchan beYindt zich een llorizorÎtale 
IJiauw&roene streep. 
De bittinoom prefereert langzalm stramende en stilstaande 
wateiS WIIlVIII de OMrS IJe&roeid zijn met waterplanten. 
De~van de~ Is noplbepertt In Vlaanderen. In 
het DIIICiettlelcbn wordt hij riet in de Mart in pte aantallen 
•wetroffen; in de bender zelf lcomt hij slechts spcnclsch W)QI', 

~de vaortplantlng is de bittervoorn afhrielljk van grote zoet
watermosselen, mals de 1'NIOifiiTIOS$1 en de schReiersmossel In 
het worjaar krijgen de wijfjes een oranjerode legbuis waannee ze 
hun eitjes In de uitstroomopening van de mosset kunnen brengen. 
Direct daarna zwemt een mannetje CM!!' de mossel en stort er zijn 
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hom uit De bevruchting en de larvale groei van de bittervoorn 
gebeuren dus in de z.oetwatennossel Wanneer de larfjes enkele 
weken oud zijn en actief kunnen zwemmen, komen zij naar buiten 
via de uitstroomopening van de mossel Tegelijkertijd worden 
glochidialarven van de z.oetwatermosse in de waterkolom gebracht; 
deze larven zijn parasitair en hechten zich vast in de sUjmWg en op 
de kieuwen van vissen In de buurt Na een groeiperiode komen de 
glochidia los en vestigen ze zidl op de bodem. 
Het voedsel van de bittervoorn bestaat ~melijk uit plantaardig 
materiaal (algen) maar ook diertijk wedse~ zoals kleine kreeftachti
gen en Insectenlarven, wordt gegeten. 

Beekprik (Lampetra planeri) 
Prileken zijn rondbeleken en hebben geen kaken, ze behoren ef&enlljk 
niet tot de vissen maar worden er toch vaaltbijgerekend. De zuigbek 
van een vatwassen beekprik is voorzien van een raspschijf met 
ldeine, s111mpe tllidjes. De beekprik Is de ldiinste (tot 17 ~ an) en 
deentee Jiet.plrlsltaiJ prik. tij Wt het polSte aedeeltewn lijn 
IMn ~larve frWMn lnclt bodem en in zijn ~..,.wn 
wectt hU zich niet meer. De laM! (ammocoetes) bezit aeen aeen 
maar heeft wel !'Hds 11n belde zijden de lcleuwJpw4 Wlllfn Liter • a...-.• 7ldeuwopellilwen IIDmen. Het ~stadium 
Is llerbr*ur ... anoezl&tteid Vlft .... 

Zoals vermeld. leeft de ~ een lqe tijd Vlft JJjn IMn als 
laM. Deze llrYe bevindt zid1 meestal in de bodem Vlllllrpam tot 
matig snel strometMie beken met een randlge bodem en een goede 
ZIIIIBtofaJncene. Tijdens het larvaal stadium voedt de beeicprik 
zidl met llpn en andere kleine voedseldeeltjes dle hij uit het slib m
tert.Ais de larven 6 jaar oud zijn. vindt er vánaf eind juni een gedaan

~ plaats en kDmt de volwassen beekprik te worschijn. 
Vanaf dan eet de prik niet meer en leeft nog maar een half jaar, !let 
lang-genoeg om eenmaal te kumen paaien. De paaitijd loopt van 
eind maart tot begin mei. De paairijpe prikken xwenvnen dan naar 
stroomopWaarts ~ ondiepe plaatsen met kiezel- of tïncfbo
dem waar ze hun eitjes afzetten. Na het paaien sterven de voi
Mssen beekprikken. De laMn laten zich daama geleidelijk afdrijYen 
naar voedselrijke plekjes in de beek. 
De beekpiik Is zeldzaam in Vlaanderen; in het Denderbekken wordt 
hij enkel aangetroffen In de Molenbeek-Terkleppenbeek. 

Het bermpje. de bitterwom en de beekprik zijn volledig bescMrmd 
doortie wet op de rivietvisserij en mogen dus nlû gevangen wonhn. 

7 


