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Dankwoord 

Bij de inventarisatie van de knelpunten voor vismigratie konden we beroep doen op de terreinkennis 

van een aantal mensen, waarvoor we hen hartelijk willen danken. Het gaat hier in de eerste plaats om 

de waterbeheerders van de Afdeling Waterwegen en Zeewezen, de verschillende buitendiensten van 

de Afdeling Water en de besturen van de Polders en Wateringen. Enkele mensen verdienen een 

speciale vermelding: J. Coeck (lnsituut voor Natuurbehoud) en L. Samsoen (Provinciale Dienst voor 

Milieuonderzoek Oost-Vlaanderen). P. Reyntjens (Vlaamse Milieu Maatschappij) zorgde voor de 

cartografische verwerking van de gegevens. De mensen van het Educatief Bosbouwcentrum 

Groenendaal stelden hun stafkaarten ter beschikking. Wij bedanken Prof. Taillieu (Arbeids- en 

Organisatiepsychologie, KUL), voor het ter beschikking stellen van zijn soft-ware. Enkele personen 

assisteerden bij de terreinzoeken, waarvoor onze dank: F. Piesschaert (Labo voor Systematiek, KUL), 

J. Maes en P. De Smedt (Labo Ecologie & Aquacultuur, KUL), V. Dehullu, J. Van Beirendonck. 
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Algemene inleiding 

Op 26 april 1996 werd in Den Haag door het Comité. van Ministers van de Benelux 

Economische Unie een beschikking goedgekeurd inzake vrije migratie van vissoorten in de 

hydrografische stroomgebieden van de Beneluxlanden. Deze beschikking stelt het volgende: 

"De regeringen verzekeren de vrije migratie van de vissoorten in alle hydrografische 

stroomgebieden op de onderstaande wijze: 

1. Door bij voorrang de migratie van de grote anadrome en katadrome trekvissoorten 

van en naar de paai- en opgroeigebieden mogelijk te maken. 

2. Door dit trekken voor 1 januari 2010 mogelijk te maken voor alle soorten vis in alle 

hydrografische stroomgebieden, ongeacht de beheerder ervan." 

Om deze verbintenissen te realiseren is er nood aan een concreet actieplan, dat gebaseerd is 

op informatie omtrent de aard en de omvang van de problematiek van knelpunten voor 

vismigratie op Vlaams niveau. De belangrijkste doelstelling van deze studie is dan ook om 

voor het eerst een overzicht te geven van de knelpunten voor vismigratie in Vlaanderen. De 

tweede doelstelling van deze onderzoeksopdracht is de evaluatie van een aantal reeds 

bestaande vispassages. 

Vermits beide doelstellingen inhoudelijk sterk verschillen wordt het resultaat van deze studie 

in twee aparte delen gepresenteerd. Het eerste deel bevat de studie naar de knelpunten voor 

vismigratie in Vlaanderen. Het tweede deel handelt over de evaluatie van enkele vispassages. 

Bij dit deel wordt eveneens een samenvatting van relevante wetenschappelijke literatuur rond 

verschillende aspecten van vismigratie gevoegd. 

In vroegere studies werden reeds enkele aspecten van vismigratie behandeld. De groep van 

het Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer heeft in dit brede kader o.a. reeds onderzoek 

gedaan naar glasaal- en palingmigratie, de effecten van pompgemalen op vismigratie, 

migratie van zalm (in het kader van het project van Saumon 2000), visinzuig te Langerlo, 

aanleg en evaluatie van vistrappen, ... Medewerkers van Instituut voor Natuurbehoud en de 

Universitaire Instelling Antwerpen deden o.a. onderzoek naar vismigratie door sluizen, .. . Het 

Laboratorium voor Ecologie & Aquacultuur (K.U.Leuven) bestudeerde de impact van 

watercaptatie via het waterpompstation van de kerncentrale van Doel 3/4 op de biota van de 

Beneden-Zeeschelde. 



Deel 1: Onderzoek naar de knelpunten voor vismigratie 

-
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Inleiding 

In dit eerste dèel wordt het onderzoek naar knelpunten voor vismigratie behandeld. Dit 

onderz.oek werd op twee niveaus gevoerd. Het eerste (en belangrijkste) niveau is dat van de 

grote migratieroutes. In overleg met visbiologen van het Instituut voor Bosbouw en 

Wildbeheer werd hiervoor een algemene onderzoeksstrategie opgesteld. Deze strategie werd 

tijdens de eerste stuurgroepvergadering goedgekeurd. Het tweede niveau is dat van de 

visbiologisch waardevolle waterlopen. Op basis van de adviezen van deskundigen van het 

Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer en het Instituut voor Natuurbehoud en op basis van 

reeds bestaande studies rond de ecologische waarde van de Vlaamse waterlopen werden 

een aantal gebieden geselecteerd en in detail, d.m.v. terreinbezoeken bekeken. 

Voor de evaluatie van enkele vispassages, het onderzoek naar het migratiegedrag van 

glasaal, evenals een beknopte literatuurstudie, verwijzen we naar deel 2 van deze studie. 
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2. Werkwijze 

2.1. Algemeen 

Dit onderdeel ('studie van knelpunten voor vismigratie'), dat deel uitmaakt van de 

onderzoeksopdracht 'Inventarisatie van de knelpunten en evaluatie van de 

bevorderingsmaatregelen voor vismigratie', bestaat zoals reeds eerder vermeld uit twee 

afzonderl ijke knelpuntenlijsten. Enerzijds werd een inventaris opgemaakt van de 

vismigratieknelpunten op (grote) migratieroutes en anderzijds één voor de visbiologisch 

waardevolle waterlopen. De werkwijze voor het opstellen van beide knelpuntenlijsten is 

verschillend en wordt hierna geschetst. 

In beide knelpuntenlijsten werden kunstwerken opgenomen waarbij een hoogteverschil van 

15 cm of meer ontstaat. Algemeen wordt immers aanvaard dat 15 tot 20 cm het maximale 

hoogteverschil is dat door vissen in laaglandbeken kan worden overwonnen (Coeck et al., 

1991). 

De knelpunten staan steeds vermeld in stroomopwaartse richting, tenzij het expliciet anders 

vermeld wordt. Het symbool 0 dat in de knelpuntenlijsten voorkomt betekent dat er een 

vispassagesysteem gepland of reeds aanwezig is. 

We dienen op te merken dat in beide inventarisatielijsten GEEN waterinnameplaatsen, 

overwelvingen, inbuizingen en collectoren werden opgenomen. 

De resultaten van dit deel worden weergegeven in tabelvorm in bijlage en voorgesteld op 

bijgevoegde overzichtskaarten. 

2.2. Werkwijze (grote) migratieroutes 

2.2.1. Inventarisatie van knelpunten op grote migratieroutes (zie figuur 1.) 

Om informatie omtrent knelpunten voor vismigratie op (grote) migratieassen te bekomen 

werden in eerste instantie de waterbeheerders aangeschreven. Hen werd gevraagd een 

enquète betreffende de kunstwerken die ze in beheer hebben in te vullen. Zowel de 

waterbeheerders op het niveau van de Vlaamse Gemeenschap, de Provinciaal Technische 

Diensten (PTD) sals de Polders en Wateringen, werden aangeschreven. Uit de studie van 

Germonpré et al. (1994) werden de benodigde gegevens omtrent pompgemalen gehaald. 

Aangezien de informatie afkomstig van de waterbeheerders zeer omvangrijk is, en vermits 

deze studie tot doel heeft een eerste overzicht te geven van de knelpuntenproblematiek 

inzake vismigratie in Vlaanderen, werd besloten om in dit onderzoek enkel de grote 
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migratieroutes te bestuderen. De resterende informatie wordt bewaard en kan in verder 

onderzoek gebruikt worden om de knelpuntenlijst uit te breiden. 

Onder de grote migratieroutes verstaan we: 

1. De 5 belangrijkste assen: IJzer, Schelde, Maas, Schelde-Rijnkanaal en Albertkanaal 

2. De bevaarbare (al dan niet voor de handelsvaart gebruikte) rivieren, belangrijke 

verbindingskanalen en de Gentse stadswateren 

3. Waterlopen van eerste categorie 

4. Overige kanalen 

In tweede instantie werden op basis van stafkaarten (1/10.000) (uitgaven 1978 en 1987-88) 

de Lambert-coördinaten van alle vermelde knelpunten opgemeten en door de visdeskundigen 

verder onderzocht en aangevuld. De stafkaartgegevens werden later herzien en gecorrigeerd 

aan de hand van CD-romgegevens GIS-Vlaanderen (stafkaartgegevens 1/10.000 uitgave 

1978-1993). De aldus bekomen knelpuntenlijst werd vergeleken met de gegevens afkomstig 

van de waterbeheerders. 

Indien er nadien nog problemen of onduidelijkheden werden vastgesteld , werden 

terreinbezoeken afgelegd om de situatie ter plaatse te bekijken. In vele gevallen werd ook 

telefonisch contact opgenomen met de waterbeheerder in kwestie. 

Bij het opstellen van de knelpuntenlijst op bevaarbare waterwegen werd supplementair 

gebruik gemaakt van de kaart van de Scheepvaartwegen (1/250.000) (uitgave mei 1993). 

Bij het opstellen van de inventaris op eerste categorie waterlopen werd gebruik gemaakt van 

lijsten afkomstig van de verschillende buitendiensten van de Afdeling Water met vermelding 

van begin- en eindpunt van de waterloop. 

Onderstaande figuur geeft de gevolgde werkwijze nog eens schematisch weer. 
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Enquêtes waterbeheerders 

Stafkaart- en CD-romQeQevens · 

t 
VisdeskundiQen 

t 
Terreinbezoeken 

t 
Telefonisch contact waterbeheerders 

! 
Knelpuntenlijst Qrote miQratieroutes 

Figuur 1. Schematisch overzicht van de werkwijze bij het opstellen bij de knelpuntenlijst op (grote) 
migratieroutes 

2.2.2. Indeling in prioriteitskiassen 

Met het oog op een saneringsprogramma van de knelpunten op de grote migratieassen, werd 

een methodiek opgesteld om tot een indeling in prioriteitskiassen te komen. Deze methodiek 

vertrekt van het gegeven dat de migratieroutes voor anadrome en katadrome soorten bij 

voorrang vrij gemaakt worden (Benelux-Conventie Artikel 2, punt 1 ). De knelpunten op deze 

routes werden ingedeeld volgens vier prioriteitsklassen, namelijk A 1, B1 , C1 en D1. Er dient te 

worden opgemerkt dat bij de indeling in prioriteitskiassen geen rekening werd gehouden met 

onderlinge verschillen in passeerbaarheid van knelpunten. 

Knelpunten met prioriteit A 1 (hoogste prioriteit) zijn gelegen op één van de drie stromen op 

Vlaams grondgebied: IJzer, Schelde en Maas. De knelpunten op het Albertkanaal en het 

Schelde-Rijn-Kanaal worden eveneens in deze klasse opgenomen, omdat zij belangrijke 

migratieroute~ tussen de Zeeschelde en de Maas, respectievelijk de Rijn, vertegenwoordigen 

(zie bijlage 1 ). 

Knelpunten met prioriteit B1 zijn gelegen op de bevaarbare rivieren (al dan niet voor de 

handelsvaart gebruikt) en op de kanalen die verbinding vormen met de zee. Uitzondering 

hierop is de Blankenbergse vaart die niet bevaarbaar is maar wel een zeer belangrijke 

verbinding vormt tussen de zee en het binnenland. De Gentse stadswateren (Ringvaart + . 
binnenstad) worden eveneens opgenomen in klasse B 1, omdat ze een belangrijke schakel 

vormen tussen deze kanalen en de Schelde en de Leie (zie bijlage 2). 
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Knelpunten met prioriteit C1 zijn kunstwerken op de waterlopen van 1e categorie (zie bijlage 

3). 

Knelpunten met prioriteit D1 zijn gelegen op de resterende waterlopen die niet in een hogere 

prioriteitsklasse opgenomen zijn (zie bijlage 4 ). 

In tabel 1 worden de waterlopen ingedeeld per prioriteitsklasse met aanduiding van de door 

ons voorgestelde uiterste saneringsdata. Deze richtdata, om migratiebelemmeringen waar 

nodig te saneren, beletten niet dat reeds een aanvang kan worden gemaakt met het saneren 

van knelpunten uit de verschillende prioriteitsklassen. 

Tabel 1. Indeling van de (grote) migratieroutes per prioriteitsklasse met overzicht van de uiterste 
saneringsdata per prioriteitsklasse 

Prioriteitsklasse Uiterste saneringsdatum Waterlopen 

A1 2002 IJzer I Schelde I Maas I Albertkanaall Schelde-
Rijnkanaal 

81 2004 Bevaarbare rivieren (al dan niet handelsvaart) 
Belangrijke verbindingskanalen 

C1 2006 Eerste categorie waterlopen 

01 2008 Overige kanalen 

2.3. Werkwijze visbiologisch waardevolle waterlopen 

2.3.1. Inleiding 

Naast de (grote) migratieroutes werden een aantal bijkomende waterlopen geselecteerd die 

een potentiële waarde hebben voor migrerende vissoorten of die nog relictpopulaties van 

sterk bedreigde soorten bevatten. Zij worden omschreven als visbiologisch waardevolle 

waterlopen. De verschillende waterlopen staan gegroepeerd per bekken . De knelpuntenlijst op 

de visbiologisch waardevolle waterlopen is categorie-overschrijdend. Sommige van de 

knelpunten op deze waterlopen overlappen dan ook, voor wat het gedeelte eerste categorie 

betreft, met de knelpuntenlijst opgemaakt bij de (grote) migratieroutes. Bij iedere waterloop 

staat vermeld welk traject werd geïnventariseerd. 

2.3.2. Strategie bij de selectie van visbioloflisch waardevolle waterlopen 

In eerste instantie werd aan de verschillende visdeskundigen gevraagd om binnen hun 

bevoegdheidsdomein bekkens en of waterlopen aan te duiden die, omwille van hun 

visbiologisch waardevol karakter, voorrang dienen te krijgen inzake sanering van 
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vismigratieknelpunten. Bij het aanduiden van prioritaire gebieden konden de betrokken 

personen opteren voor een soortgerichte benadering, een gebiedsgerichte benadering, of 

voor een combinatie van beiden. 

Waterlopen of bekkens die volgens de soortgerichte benadering in de lijst werden 

opgenomen, worden gekenmerkt door de aanwezigheid van beschermde en of zeldzame 

vissoorten of relictpopulaties. 

Bij de gebiedsgerichte benadering werden, uitgaande van de typologiestudies van 

ecologisch waardevolle waterlopen in het Vlaamse Gewest (UIA) en de ecologische 

kwetsbaarheidsclassificatie van de Vlaamse oppervlaktewateren met betrekking tot de 

inplanting van overstorten, gebieden geselecteerd die omwille van hun structureel waardevol 

karakter belangrijk zijn voor de visfauna. 

In de typologiestudies van de UIA worden ecologisch waardevolle waterlopen aangeduid op 

basis van structuurkenmerken (meanderend patroon, pool-riftie patroon, holle oevers), 

waterkwaliteitsgegevens en biotische componenten (vispopulaties, macrofyten en 

oevervegetatie) van de waterloop. 

Binnen de ecologische kwetsbaarheidsclassificatie van de Vlaamse oppervlaktewateren met 

betrekking tot de inplanting van overstorten wordt een onderscheid gemaakt tussen drie 

categoriêen waterlopen: Ten eerste onderscheidt men 'ecologisch zeer kwetsbare waterlopen' 

(voorgesteld met een blauwe kleur). Deze worden gekenmerkt door de aanwezigheid van zeer 

zeldzame vis- en rondbeksoorten. Tevens is de waterkwaliteit zeer goed, hetgeen zich uit in 

de samenstelling van de invertebratenfauna. Ten tweede zijn er de 'ecologisch kwetsbare 

waterlopen' (voorgesteld met een groene kleur). Hierin komen ook zeer zeldzame vis- en 

rondbeksoorten voor, maar de waterkwaliteit is 'slechts' goed en kan nog gevoelig verbeteren. 

Ten derde onderscheidt men de 'strategisch belangrijke waterlopen' (voorgesteld door een 

gele kleur). Deze laatste categorie waterlopen heeft een invloed op de bovenvermelde 

waterlopen of vormt hiermee een logisch geheel. Bij de selectie van de visbiologisch 

waardevolle waterlopen werd enkel rekening gehouden met waterlopen die zich in de eerste 

(blauwe) en tweede (groene) categorie bevinden. 

Er dient te worden opgemerkt dat sommige waterlopen die omwille van hun structurele 

kwaliteit potentieel belangrijk zijn, maar die worden gekenmerkt door een slechte 

waterkwaliteit en door de afwezigheid van vissen, NIET opgenomen worden in de lijst van 

visbiologisch waardevolle waterlopen. Anderzijds zijn in samenspraak met de visdeskundigen 

bepaalde waterlopen geselecteerd, die ondanks hun slechte waterkwaliteit en beperkte 

visstand, omwille van hun goede structuurkenmerken toch belangrijke potenties naar de 

toekomst toe herbergen. 
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Waterlopen die als 'visbiologisch waardevol' worden beschouwd (vet gedrukt) werden tijdens 

de terreinbezoeken afgewandeld. Telkens als er knelpunten voor vismigratie (minimum 

hoogteverschil ~ .15cm) werden vastgesteld, werden deze omschreven. Nadien werden de 

Lambert-coördinaten opgemeten op basis van stafkaarten (1/10.000) (uitgave 1978 en 1987-

88) en CD-romgegevens GIS Vlaanderen (stafkaartgegevens 1/10.000 uitgave 1978-1993). 

De gegevens werden vervolgens in kaart gebracht. De volledige lijst van vismigratieknelputen 

op visbiologisch waardevolle waterlopen en bekkens bevindt zich in bijlage 5. 

Onderstaande figuur geeft een schematisch overzicht van de gevolgde werkwijze. 

* Adviezen visdeskundiQen 
* TypoloQiestudies UIA 
* EcoloQische Kwetsbaarheidsclassificatie 
Vlaamse oppervlakte wateren 

Selectie VisbioloQisch Waardevolle Waterlopen 
. + 

Terreinbezoeken: waterlopen afwandelen 

+ 
Knelpuntenlijst VisbioloQisch Waardevolle Waterlopen 

Figuur 2. Schematisch overzicht van de werkwijze bij het opstellen bij de knelpuntenlijst op 
visbiologisch waardevolle waterlopen 

In het deel Resultaten en Bespreking wordt per bekken of waterloop een motivering gegeven 

voor de toekenning van de term 'visbiologisch waardevol' met betrekking tot de sanering van 

vismigratieknelpunten. 

2.4. Verklaring gebruikte terminologie 

Om verwarring omtrent de aard van de besproken knelpunten te vermijden, wordt de 

... gebruikte terminologie in tabel 2. besproken. 

De term "vrije vismigratie", gehanteerd in de beschikking van de Benelux Economische Unie, 

wordt in deze studie geïnterpreteerd als een ONGEHINDERDE DOORGANG 

ONAFHANKELIJK van het TIJDSTIP (diurnaal en seizoenaal) van migratie. 
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Tabe/1. Definiëring van de gebruikte tenninologie 

Knelpunt 

Betonnen afzink 

Bodemval 

Dam (Gronddam) 

Drempel 

Monnik 

Pompgemaal 

Rooster 

Schot 

Schotbalk 

Sifon 

Sluis 

Stuw 

Terugslagklep 

Vloeddeur 

Watermolen 

Omschrijving 

Afhellende betonnen constructie, met een verval groter dan 15 cm, die gebruikt wordt bij de 

monding van een waterloop in een andere. Hierdoor ontstaat vaak een snelstromende dunne 

waterfilm. 

Verval groter dan 15 cm in een waterloop 

Een (uit aarde vervaardigde) wal die dwars over een waterloop wordt opgeworpen, waardoor een 

verval groter dan 15 cm ontstaat of waardoor de gehele waterloop wordt geblokkeerd. 

Houten, stenen of metalen verhoging in een waterloop. (minimale hoogte 15 cm) 

Constructie om waterpeil in achterliggende vijver te regelen 

Gebouw uitgerust met één of meerdere pompen, die gebruikt kunnen worden om water naar 

omhoog te verplaatsen of om binnengekomen water te spuien. 

Een houten, metalen of kunststof raamwerk bestaande uit een rij evenwijdige staven of uit twee 

rijen die elkaar rechthoekig kruisen. Het raamwerk kan door vuilophoping dichtslibben. 

Afsluiting in hout of metaal die in verticale richting kan bewegen en waardoor een verhoging van 

de waterspiegel in een waterloop gecreêerd wordt. Hierdoor onstaal in de waterloop een verval 

van minimum 15 cm. 

Balk aan weerszijden los in een gleuf gelegd om een doorgang in een waterloop af te sluiten. 

(minimale hoogteverschil 15 cm) 

Komt meestal voor bij een kruising van een beek of rivier met een kanaal. 

Kunstmatige waterkering die de verbinding tussen twee wateren, of twee delen van een water, 

door middel van deuren kan afsluiten of openstellen. Hierdoor kunnen vaartuigen overgaan in 

een water met een ander peil. Synoniem: sas. 

Kunstwerk dat een verhoging van de waterspiegel in een waterloop creêert. Hierdoor wordt in de 

vrije loop van het water ingegrepen ten behoeve van de voeding van kanalen , voor bevloeiing, 

voor waterraderen of waterkrachtcentrales. Er bestaan vaste of beweegbare stuwen. 

Beweegbare stuwen kunnen opwaartse of neerwaartse scharnier-bewegingen uitvoeren . 

Klep die slechts in één richting water doorlaat 

Deurconstructie die door waterdruk automatisch sluit of opent en het instromen van vloedwater 

in de waterloop belet. 

Molen die door water aangedreven wordt, meestal is er een stuw aanwezig, waardoor een 

minimaal hoogteverschil van 15 cm onstaat. 
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3. Resultaten en bespreking 

3.1. Grote migratieroutes 

Het aantal knelpunten in de groep: "knelpunten op grote migratieroutes", bedraagt 478. Figuur 

3 is een weergave van het aantal knelpunten per prioriteitsklasse. De meerderheid van de 

knelpunten bevindt zich duidelijk in prioriteitsklasse C1 (op waterlopen van 1e categorie). 

aantal knelpunten 

400 
337 

300 

200 

100 79 
43 .I 19 .., 

0 
prioriteitsklasse 

1:1 A1 0 81 0 C1 0 01 

Figuur 3. Aantal knelpunten per prioriteitsklasse voor de grote migratieroutes 

De prioriteitsklasse A1 wordt voor het grootste gedeelte gevormd door sluizen (18 van de 19 

knelpunten), al dan niet in combinatie met stuwen. Dit geldt eveneens, zij het in mindere mate 

voor de prioritietsklassen 81 (29 van de 43) en D1 (56 van de 79). Stuwen zijn de meest 

voorkomende knelpunten in de prioriteitsklasse C1 (114 van de 337). 

3.2. Visbiologisch waardevolle waterlopen 

De visbiologisch waardevolle waterlopen zijn kleinere beken. De knelpunten op deze beken 

zijn dan ook kleiner in omvang, het betreft hier vooral bodemvallen, watermolens en kleinere 

stuwen. 

In wat volgt wordt per bekken of waterloop een motivering gegeven voor de toekenning van de 

term 'visbiologisch waardevol' met betrekking tot de sanering van vismigratieknelpunten. 

Zoals reeds aangehaald in het Deel Werkwijze, kunnen we stellen dat deze motivering het 

resultaat is van adviezen van de visdeskundigen, typologiestudies van ecologisch waardevolle 

waterlopen in het Vlaamse gewest (UIA) en gegevens afkomstig van de ecologische 
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kwetsbaarheidsclassificatie van de Vlaamse oppervlaktewateren (met betrekking tot de 

overstorten) 

Bekken van de Boven-Schelde (prioriteiten aangeduid m.m.v. B. Denayer, IBW) 

In het bekken van de Boven-Schelde worden twee deelbekkens als prioritair beschouwd 

inzake sanering van vismigratieknelpunten: het Zwalmbekken en de Markebeek te Maarkedai

Oudenaarde. 

* Zwalmbekken 

Tot voor de jaren '60 kwamen populaties rivierdonderpad, elrits , bermpje, beekprik en 

beekforel voor in de bovenlopen van het Zwalmbekken. Het voorkomen van deze ecologisch 

zeer waardevolle soorten illustreert de mogelijkheden van dit bekken. De benedenlopen van 

het Zwalmbekken werden gekenmerkt door een natuurlijke visstand voor traagstromende 

rivieren (beken): blankvoorn, rietvoorn , paling, riviergrondel , snoek, karper, baars, drie- en 

tiendoornige stekelbaars, evenals winde die aanzienlijke migratiemogelijkheden vereist om 

zijn levenscyclus volledig door te kunnen maken. Samen met de achteruitgaande 

waterkwaliteit, is de visstand sindsdien echter gevoelig gedegenereerd (Verbiest et al. , 1995). 

Recent onderzoek (Samsoen, 1994 ; Nagels et al., 1993 ; Bruylants et al., 1989) heeft 

aangetoond dat er nog enkele geïsoleerde beekforel-, beekprik-, en rivierdonderpadpopulaties 

in de bovenlopen van het Zwalmbekken aanwezig zijn . De slechte waterkwaliteit en de 

migratieknelpunten staan een uitbreiding van deze populaties in de weg. 

Vanuit visbiologisch standpunt kan geconcludeerd worden dat het Zwalmbekken één van de 

meest waardevolle bekkens van het Vlaamse Gewest is. Het saneren van de 

migratieknelpunten, evenals de waterkwaliteit, zal de momenteel aanwezige relictpopulaties 

de mogelijkheid geven zich uit te breiden naar andere beken in het Zwalmbekken. Op termijn 

kan het Zwal~bekken de belangrijkste uitvalsbasis worden voor rekolonisatie van andere 

waterlopen in het Scheldebekken door rivierdonderpad, beekprik en beekforel (Rutten, 1995). 

De bovenlopen van het Zwalmbekken worden, in de ecologische kwetsbaarheidsclassificatie 

van de Vlaamse oppervlaktewateren, als ecologisch zeer kwetsbare waterlopen omschreven. 

De Verrebeek en de Sassegembeek bezitten een goede waterkwaliteit en goed tot matig 
' ontwikkelde structuurkenmerken (Nagels et al., 1993). Naast deze beken werden in het 

Zwalmbekken volgende waterlopen bestudeerd met betrekking tot sanering van knelpunten 

voor vismigratie: Zwalm, Molenbeek te Opbrakel, Doornbosbeek, Molenbeek te Velzeke-
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Ruddervoorde, Passemarebeek-Zwedebeek, Peerdestokbeek-Moldergembeek-Boekel

beek-Perlinkbeek, en de Trapmijnsbeek. 

*De Markebeek en haar bovenlopen 

Het bekken van de Markebeek in de Vlaamse Ardennen bezit nog enkele zeer waardevolle 

bovenlopen zoals de Krombeek en de Hollebeek-Nederaalbeek (Nagels et al., 1993). De 

bovenlopen worden gekenmerkt door een zeer goede waterkwaliteit en waardevolle tot zeer 

waardevolle structuurkenmerken. De Markebeek en haar bovenlopen worden gekenmerkt 

door de aanwezigheid van geïsoleerde bermpjes- en rivierdonderpadpopulaties (Denayer, 

mondelinge mededeling). Om uitwisseling tussen de verschillende populaties mogelijk te 

maken is sanering van migratiebelemmeringen aangewezen. 

In deze studie werden naast de Markebeek, die als hoofdader van het gehele bekken 

fungeert, ook de Krombeek, de Nederaalbeek-Holbeek, de Pauwelsbeek, en de Streelbeek 

bestudeerd inzake knelpunten voor vismigratie. 

IJzerbekken (prioriteiten aangeduid m.m.v. B. Denayer, IBW) 

* Bovenlopen van de IJzer en de Heuvellandbeken 

Recente vangstgegevens (Denayer, 1994) tonen aan dat kleine modderkruiper en bermpje 

voorkomen op de bovenlopen van de IJzer ter hoogte van de Franse grens. Wat kleine 

modderkruiper betreft is dit is de enige gekenäe lokatie van deze beschermde vissoort in 
\ ... -, 

West-Vlaanderen. Behoud en herstel van de soort op 'de bovenloop van de IJzer vereisen een 

areaaluitbreiding door waterkwaliteitssanering, habitatontwikkeling en bevordering van 

migratie. Specifiek met betrekking tot areaaluitbreiding en bevordering van migratie bestaan 

er mogelijkheden op de grotere zijbeken van de IJzer. In deze contekst werden volgende 

bovenlopen en heuvellandbeken geselecteerd: Heidebeek, Poperingse vaart, Vleterbeek, 

Kernmeibeek en Haringse beek (Germonpré et al. , 1993; Denayer, 1995). 

De Heidebeek vertoont een nagenoeg natuurlijk verloop. Ze is diep ingesneden en is sterk 

meanderend. Bepaalde trajecten van de Heidebeek zijn structureel zeer waardevol (Nagels 

et al., 1992). Een inspanning om de waterkwaliteit te verbeteren kan de ecologische waarde 

nog doen toenemen. 

Ook de Poperingse vaart wordt tot de structurele 'betere' waterlopen gerekend. De bovenloop 

bezit waardevolle trajecten met grote verschillen tussen diepten en ondiepten en met een erg 

variabele breedte (Nagels et al., 1992). 
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De Kernmeibeek bezit een aantal unieke en waardevolle eigenschappen (meandering, pool

riffle-structuur, natuurlijke oevers, stroomverval, ... ) welke versterkt en ontwikkeld kunnen 

worden (Germonpré et al., 1993). Momenteel wordt het visbiologisch biotoop van de 

Kernmeibeek sterk belast door de slechte waterkwaliteit (Germonpré et al., 1993). Recent 

onderzoek (Peeters, 1995) naar de visstand in de Kernmeibeek heeft echter aangetoond dat 

in de benedenloop een relatief groot aantal vissoorten (12) voorkomen. 

Een laatste bovenloop van de IJzer die opgenomen wordt in de lijst van visbiologisch 

waardevolle waterlopen is de Kasteelbeek te Torhout. Ze herbergt, in het zeer waardevolle 

natuurreservaat Wijnendaele Bos, één van de belangrijkste populaties bermpjes van West

Vlaanderen. Het voorkomen van deze zeldzame vissoort is mede het gevolg van de goede 

waterkwaliteit van de bovenloop van de Kasteelbeek (Nagels et al., 1992). Bescherming van 

de populatie door areaaluitbreiding en habitatontwikkeling zijn noodzakelijk. Dit is ondermeer 

mogelijk door het opheffen van de migratieknelpunten. 

Maasbekken (prioriteiten aangeduid m.m.v. J. Beyens, IBW) 

* Voerbekken (Voer-Veurs-Noorbeek) 

Het subbekken van de Voer (Voer, Veurs en Noorbeek) herbergt nog een zeer specifieke 

visfauna (Ercken et al., 1994 ). Ondermeer beekforel komt hier nog voor. De unieke visfauna 

wordt voornamelijk bepaald door het grote verval en de hoge stroomsnelheden (Bervoets & 

Schneiders, 1990). Geschikte paaiplaatsen zijn aanwezig, maar niet altijd meer bereikbaar. 

Om natuurlijke levensvatbare populaties in stand te houden verdient dit bekken de hoogste 

prioriteit inzake sanering van knelpunten voor vismigratie (Ercken et al., 1994 ). Op Nederlands 

grondgebied werden voor de Voer reeds alle migratieknelpunten opgeheven zodat vrije 

migratie vanuit de Maas naar de rijksgrens mogelijk is (Gubbels & Tholen, 1994). 

Het Voerbekken wordt gekenmerkt door zowel goede structuurkenmerken als goede 

fysicisch-chemische en biologische waterkwaliteit. In het onderzoek naar de verspreiding en 

de typologie van ecologisch waardevolle waterlopen in het Maasbekken (Bervoets & 

Schneiders, 1990) wordt de gehele Voerstreek als prioritaire zone aangeduid, omwille van de 

goede tot zeer goede waterkwaliteit en de unieke visfauna. 

De Voer, Veurs en Noorbeek worden eveneens als ecologisch waardevol aangeduid in de 

kwetsbaarheidsclassificatie van de Vlaamse o~pervlaktewateren. 
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Zijbeken van de Grensmaas 

Een visbiologische evaluatie van enkele zijbeken van de Grensmaas (Viaene, 1996) heeft 

· aangetoond dat vissen, waaronder kopvoorn, de Zanderbeek optrekken om er te paaien. Ter 

hoogte van de doorgang door de winterdijk wordt de migratie naar het opwaartse deel van de 

Zanderbeek echter verhinderd. De Zanderbeek wordt als ecologisch kwetsbaar omschreven 

(ecologische kwetsbaarheidsclassificatie van de Vlaamse oppervlaktewateren). 

Net zoals de Zanderbeek wordt ook de Ziepbeek (Zijpbeek) gebruikt door stroomopwaarts 

migrerende vissoorten. De bovenloop van de liepbeek doorkruist het natuurreservaat "De 

Vallei van de Zijpbeek", een uniek gebied dat gekenmerkt wordt door het ontbreken van elke 

vorm van verontreiniging (Beyens & Neven, 1984). Ter hoogte van het natuurreservaat heeft 

de liepbeek goed ontwikkelde structuurkenmerken. Kenmerkend voor de liepbeek is de 

goede tot zeer goede waterkwaliteit De liepbeek herbergt, naast een waardevolle visfauna, 

een zeer unieke invertebratenfauna (Bervoets & Schneiders, 1990). 

* Abeek 

De Abeek is uit verschillende werken reeds naar voor geschoven als één van de meest 

waardevolle waterlopen in het Vlaamse gewest (De Vocht, 1992 ; Gilson, 1993). Zowel de 

waterkwaliteit, de beekstructuur, de visfauna, als de oevervegetatie van de Abeek zijn 

bijzonder waardevol (Bervoets & Schneiders, 1990). Binnen de kwetsbaarheidsclassificatie 

staat de Abeek omschreven als ecologisch kwetsbaar. Naast beschermde vissoorten komen 

in de Abeek nog plaatselijke zeldzame soorten zoals serpeling en kopvoorn voor (De Vocht, 

1992). Deze populaties zijn echter volledig van elkaar geïsoleerd, wat ze uiterst kwetsbaar 

maakt voor hun bestaan en voor een eventuele uitbreiding. Momenteel zijn reeds voorstellen 

geformuleerd om gedeelten van de Abeek, het deel dat 1 e categorie is, een meer natuurlijk 

verloop te geven. Bovendien worden er concrete voorstellen uitgewerkt om stroomafwaarts 

een migratiebarrière (Voorste Luysmolen) weg te nemen (Beyens, mondelinge mededeling). 

Het is bijgevolg zinvol om dit ook te doen met de meer stroomopwaarts gelegen 

migratieknelpunten. 

* Lossing en Itterbeek 

Recente afvissingen op de Lossing hebben aangetoond dat deze waterloop nog een vrij 
I 

interessant visbestand vertoont (IBW, 1996). Langsheen de Lossing komen zeer interssante 

trajecten voor die als vispaaiplaats kunnen worden gebruikt. Opheffing van knelpunten moet 

het mogelijk maken deze paaigronden te bereiken. Bovendien stroomt de Lossing door een 
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zeer waardevol natuurgebied, dat ook voor bijkomende natuurontwikkeling nog mogelijkheden 

biedt. 

De Itterbeek bezit een zeer goede waterkwaliteit, beekstructuur en oevervegetatie (Bervoets 

& Schneiders, 1990). De waterloop herbergt bovendien zeldzame en beschermde vissoorten 

(Beyens et al., 1996) en wordt als ecologisch kwetsbaar beschouwd. Verschillende 

vispopulaties werden echter door het voorkomen van stuwen volledig geïsoleerd. De Itterbeek 

is eveneens, zij het door middel van een stuw, met de Abeek verbonden. Een sanering van de 

knelpunten op beide beken laat een uitwisseling van vissen over een groot en verspreid 

gebied toe (Beyens et al., 1996). 

*Dommel 

Voor de Dommel werd het project "Herintroductie van salmoniden door ecologisch 

beekherstel" opgestart (Beyens et al., 1996). Door de Provinciale Visserijcommissie Limburg 

wordt regelmatig forelbroed uitgezet. Bij controle afvissingen blijken hiervan steeds goed 

uitgegroeide exemplaren te worden teruggevangen (Beyens, mondelinge mededeling). 

Vermits de Dommel sterk gecompartimenteerd is door de aanwezigheid van molens en 

stuwen (Janssens et al., 1986) kunnen geslachtsrijpe individuen niet meer terug naar hun 

uitzettingsplaatsen om er te paaien. Door de migratiebarrières is het dus niet mogelijk een 

volledig op zichzelf staande populatie op te bouwen. Aangezien de Dommel tot Linde (te Peer) 

bovendien als ecologisch zeer kwetsbare waterloop geclasseerd staat, geniet deze waterloop 

prioriteit inzake sanering van migratieknelpunten. 

Netebekken (prioriteiten aangeduid m.m.v. J. Coeck, Instituut voor Natuurbehoud) 

Het Netebekken bestaat uit twee grote subbekkens: het stroomgebied van de Kleine Nete en 

de Grote Nete. In Lier vloeien beiden samen en vormen daar de Beneden Nete. 

* Stroomgebied van de Kleine Nete 

Het bovenloopstelsel van het stroomgebied van de Kleine Nete wordt gekenmerkt door het 

vaak in hoge densiteiten aanwezig zijn van zeldzame vissoorten zoals rivierdonderpad en 

kleine modderkruiper (Vandelannoote & Verheyen, 1985; Bruylants et al., 1989). 

Volgens de ecologische kwetsbaarheidsclassificatie van de Vlaamse opppervlaktewateren 

(m.b.t. overstorten) worden de Achterste Nete, Voorste Nete, Desselse Nete en de 
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Daelemansloop tot de ecologisch zéér kwetsbare waterlopen gerekend. In de periode 1983-

84 troffen Janssens (1984) en Vandelannoote & Verheyen (1985) relictpopulaties van 

beekprik aan op .de Voorste, Achterste, Desselse Nete en de Daelemansloop. Tijdens een 

inventarisatie van Bervoets et al. (1989) werden enkel nog exemplaren aangetroffen in de 

Desselse Nete. Mogelijke oorzaken voor de achteruitgang van de soort zijn occasionele 

piekverontreinigingen en ingrepen aan de beekstructuur (Bervoets & Schneiders, 1990). Het 

voorkomen van deze zeldzame soorten illustreert echter de mogelijkheden voor dit 

stroomgebied. 

Naast een goede waterkwaliteit vertonen de Achterste, Voorste en Desselse Nete en de 

Daelemansloop matig tot goed ontwikkelde structuurkenmerken (Bervoets & Schneiders, 

1990). Alle vier de waterlopen bevinden zich bovendien in de prioritaire zone van het 

Netebekken, omwille van de zeer waardevolle visfauna die er nog een aaneengesloten 

verspreidingsgebied heeft (Bervoets & Schneiders, 1990). 

De Kleine Witte Nete, de Kleine Nete (vanaf de monding van de kleine Witte Nete), de 

Desselse Nete, de Zwarte Nete, de Looiendse Nete, de Breiloop, de Bosbeek, de 

Molenbeek-Bollaak, de Tappelbeek en de Kleine Beek worden volgens de ecologische 

kwetsbaarheidsclassificatie ondergebracht bij de ecologisch kwetsbare waterlopen. Al deze 

beken, behalve de Tappelbeek, de Molenbeek-Bollaak, de Kleine Beek en de Bosbeek 

bevinden zich in de prioritaire zone van het Netebekken. Ze worden aldus gekenmerkt door 

goede structuurkenmerken, een goede tot zeer goede waterkwaliteit en het voorkomen van 

waardevolle levensgemeenschappen (Bervoets & Schneiders, 1990). 

*Stroomgebied van de Grote Nete 

De visstand in het stroomgebied van de Grote Nete is in vergelijking met die van de Kleine 

Nete, veel beperkter (Bervoets & Schneiders, 1990). 

De Grote Nete, vanaf het kanaal van Beverlo tot aan de monding van de Molse Nete, wordt 

volgens de ecologische kwetsbaarheidsclassificatie als een ecolog isch zeer waardevolle 

waterloop omschrevern. Naast beekprik, komen ook kleine modderkru iper en serpeling in 

deze waterloop voor. Eveneens treffen we geherintroduceerde kopvoornpopulaties aan 

(Coeck, mondelinge mededeling). 

Ook de Kleine Hoofdgracht wordt naar voren geschoven als visbiolog isch waardevolle 

waterloop inzake sanering van vismigratieknelpunten. De Kleine Hoofdgracht is een zijtak van 

de bovenloop van de Grote Nete en bevindt zich in de prioritaire zone van het Netebekken 

(Bervoets & Schneiders, 1990). 
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Oijle- en Zennebekken (prioriteiten aangeduid m.m.v. J. Beyens & D. De Charleroy, I BW) 

* Bekken van de Dijle 

De IJse ontspringt in het Zoniênwoud. Vooral de bovenloop (stroomopwaarts van Hoeilaart) 

bezit een goede waterkwaliteit (Schneiders & Wils, 1991 ). Dankzij de sanering van het 

afvalwater van de gemeenten Hoeilaart en Overijse is er ook stroomafwaarts van Hoeilaart 

een sterke verbetering van de waterkwaliteit en van de leefbaarheid van de IJse tot stand 

gekomen (Beyens, mondelinge mededeling). Jaarlijks wordt er op de IJse beekforel uitgezet. 

Een sanering van de vismigratieknelpunten kan zorgen voor een vlotte migratie en 

areaalsuitbreiding van ondermeer deze soort. Volgens de ecologische 

kwetsbaarheidsclassificatie van de Vlaamse oppervlaktewateren krijgt de IJse de status van 

ecologisch kwetsbare waterloop. 

*Bekken van de Zenne 

Het Halierbos te Dworp wordt doorkruist door een aantal typische bronbosbeken, met name 

de Steenputbeek, de Kapittelbeek, de Rilroheidebeek en de Zoniënbosbeek. Deze beken 

maken al dan niet rechtstreeks deel uit van de zijbeken van de Molenbeek of Meerbeek en 

behoren tot het Zennebekken (De Charleroy & Belpaire, 1994). De Zevenborrebeek, die 

gevormd wordt door de samenvloeiing van de Rilroheidebeek en de Zoniënbosbeek, alsook 

de Kesterbeek werden de lijst van visbiologisch waardevolle waterlopen opgenomen. 

De beken van het Halierbos behoren tot de meest waardevolle van het Zennebekken (Nagels 

et al., 1993). Volgens Nagels et al. (1993) is de waterkwaliteit in dit gebied uitzonderlijk goed. 

Een recente visbestandsopname (De Charleroy & Belpaire, 1994) toont aan drie zeldzame 

vissoorten (rivierdonderpad, beekprik en beekforel) voorkomen in de Hallerbosbeken. 

Verschillende van deze zeldzame vispopulaties zijn van elkaar geïsoleerd (De Charleroy & 

Belpaire, 1994 ). Om de migratiemogelijkheden tussen de Steenputbeek-Kapittelbeek

Molenbeek enerzijds en de Rilroheidebeek-Zonïenbosbeek anderzijds te herstellen verdient 

het complex van de Hallerbosbeken en de Molenbeek, die als hoofdader fungeert, de hoogste 

prioiteit inzake sanering van vismigratieknelpunten. 
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* Deroerbekken 

Visbiologisch waardevolle waterlopen in het Demerbekken werden niet geïnventariseerd 

aangezien recentelijk een studie naar de mogelijkheden van de bevordering van vismigratie 

op prioritaire waterlopen in het Demerbekken (Vanden A uweele et al., 1997) werd afgerond. 
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B.ijlage 1: Knelpunten op de 5 belangrijkste migratieassen 
(Prioriteit A 1 : Uiterste saneringsdatum 2002) 

0 : Vispassagesysfeem gepland of reeds aanwezig 

1.1. IJzer 

Situering: Vanaf de zeesluis te Nieuwpoort naar de Franse grens 

volgnr. knelpunt locatie lambert-coördin. 

1 sluis lepersluis aan het sluizencomplex 37,27 ; 203,90 
(Ganzepoot) te Nieuwpoort 

1.2. Schelde (inclusief de verbindingen met de dokken en het Schelde-Rijn kanaal) 

Situering: Vanaf de Nederlandse grens tot aan de gewestgrens 

volg nr. knelpunt locatie lambert-coördin. 

2 sluis Zandvlietsluis 144,26 ; 226,27 
3 sluis Berendrechtsluis 144,21 ; 225,98 
4 sluis Boudewijnsluis 147,54; 218,65 
5 sluis Van Cauwelaertsluis 147,36; 218,48 
6 sluis Royersluis 152,36; 214,60 
7 sluis+ stuw Gentbruggesluis te Gent 106,33; 193,13 
8 sluis+ stuw Brusselsepoortsluis te Gent 105,85 ; 192,56 
9 sluis E3-sluis te Gent 105,88 ; 189,34 
10 stuw stuw B4 te Gent, verbinding Tijarm 104,76; 187,19 
11 sluis + stuw 0 As per 100,64; 178,73 
12 sluis + stuw 0 Oudenaarde 97,21 ; 171,40 
13 sluis + stuw 0 Berchem-Kerkhove 88,28; 164,72 

1.3. Schelde-Rijnkanaal 

Situering: Vanaf de Nederlandse grens tot aan de aansluiting met kanaaldok B2-B3 te Zandvliet
Berendrecht 

Geen knelpunten voor vismigratie 

1.4. Maas 

Situering: Vanaf de Nederlandse grens te Kessenich naar de Nederlandse grens te Lanaken 

Geen knelpunten voor vismigratie 



-

1.5. Albertkanaal 

Situering: Vanaf de aansluiting met het Straatsburgdok naar de aansluiting met de Maas (verbinding 
met de Schelde via de Royersluis: zie 1.2. Schelde) 

volgnr. knelpunt locatie lambert-coörd in. 

14 sluis Wijnegem 161,74; 213,01 
15 sluis Olen 184,42 ; 205,55 
16 sluis Kwaadmechelen 201 ,80 ; 198,89 
17 sluis Hasselt 222,32; 181,61 
18 sluis Diepenbeek 224,74; 181,44 
19 sluis Genk 228,96; 181,21 



Bijlage 2: Knelpunten op rivieren, belangrijke verbindingskanalen 
en stadswateren 
(Prioriteit 81 : Uiterste saneringsdatum 2004) 

0 : Vispassagesysteem gepland of reeds aanwezig 

Rivieren 

2.1. Leie (inclusief de aansluiting in de Gentse binnenstad) 

Situering: Vanaf de monding in de Schelde te Gent naar de Franse Grens te Menen 

volgnr. knelpunt locatle lambert-eoördln. 

20 stuw + schotbalken + sluis SI. Joris te Gent 105.33 ; 194,43 
21 dam arm van Akkergem te Gent 102,75; 192,88 
22 dam arm van Drongen te Gent 101,23; 194,00 
23 sluis 1<2-keersluis te Gent 101,98 ; 192,07 
24 sluis+ stuw Astene (Deinze) 93,96; 187,11 
25 sluis+ stuw St. Baafs-Vijve 82,98 : 178,65 
26 sluis+ stuw Ooigem n,B9: 176,79 
27 sluis+ stuw Harelbeke 75,14 ; 171,16 
28 sluis+ stuw Menen 60.47; 164,10 

2.2. Durme 

Situering: Vanaf de monding in de Schelde te nelrode-Hamme naar de dam tussen de bevaarbare en 
onbevaarbare Durme te Lokeren 

volg nr. knelpunt locatle lambert-eoördin. 

29 dam scheiding tussen het bevaarbaar en 124,91 ; 198,85 
onbevaarbaar traject te Lokeren 



2.3. Dender 

Situering: Vanaf de monding in de Schelde te Dendermonde naar de gewestgrens te Geraardsbergen 

volgnr. knelpunt locatie lambert-coördin. 

30 sluis+ stuw monding in Schelde te 130,03 ; 192,67 
Dendermonde 

31 sluis+ stuw Denderbelle 129,58; 187,85 
32 sluis+ stuw Aalst 127,29; 181,00 
33 sluis + stuw Teralfene 129,74; 175,81 
34 sluis+ stuw Denderleeuw 129,47; 173,83 
35 sluis+ stuw Pollare 124,71 ; 168;86 
36 sluis+ stuw ldegem 119,10; 165,48 
37 sluis+ stuw Geraardsbergen 115,55 ; 162,26 

2.4. Rupel 

Situering: Vanaf de monding in de Schelde te Ru pelmonde naar de grens van het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest 

Geen belemmeringen voor vismigratie 

2.5. Zenne en Afleiding van de Zenne (het traject dat niet meer gebruikt wordt voor 
de handelsvaart) 

Situering: Vanaf de monding in de Schelde te Rupelmonde naar de grens van het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest 

volgnr. knelpunt locatie lambert-coördin. 

38 stuw bij de splitsing met Afleiding van de 156,54 ; 183,96 
Zenne te Eppegem 

39 stuw bij de aansluiting met Afleiding van 157,08 ; 186,64 
de Zenne te Zemst 

2.6. Dijle (het traject dat niet meer gebruikt wordt voor de handelsvaart) 

Situering: Vanaf het Zennegat (monding in de Rupel) te Rumst naar de monding van de Demer te 
Werchter 

volg nr. knelpunt locatie lambert-coördin. 

40 sluis Benedensluis, te Mechelen, aan de 156,94 ; 191,46 
overgang met de Dijie-tak naar de 
Mechelse binnenstad 

41 sluis Bovensluis, op de Dijie-tak door de 158,77; 190,38 
Mechelse binnenstad aan het 
goederenstation 

42 stuw op de Dijie-tak rond Mechelen 159,01 ; 190,37 



2.7. Oemer {het traject dat niet meer gebruikt wordt voor de handelsvaart) 

Situering; Vanaf de monding in de Dijle te Werchter naar Diest 

volgnr. knelpunt locatle lambert-c:oördln. 

43 watermolen I stuw 's Hertogenmolen te Aarschot 182,34 ; 186,37 

2.8. Beneden-Nete en Grote Nete 

Situering: Vanaf de overgang Beneden-Nete-Rupel naar het erndpunt van het bevaarbaar stuk te 
Eindhout 

volgnr. knelpunt locatle lambert-c:oördln. 

44 sifon onder Netekanaal te lier 165,55 ; 202,69 



Bela.ngrijke Verbindingskanalen 

2.9. Boudewijnkanaal 

Situering: Vanaf Heist-Zeebrugge naar Brugge 

volgnr. knelpunt locatie lambert-coördin. 

45 sluis Zeesluis te Heist-Zeebrugge 68,41 ; 224,87 
46 sluis Vandammesluis te Heist-Zeebrugge 69,72; 225,52 
47 sluis Verbindingssluis te Brugge 69,98; 213,21 

2.1 0. Kanaal Oostende-Gent 

Situering: Vanaf Oostende tot aan de aansluiting met de Ringvaart te Gent 

volg nr. knelpunt locatie lambert-coördin. 

48 sluis Demeysluis te Oostende 49,57 ; 213,81 
49 stuw Slijkens te Oostende 50,82 ; 213,43 
50 sluis Doksluis te Oostende 50,93; 213,27 
51 sluis Handelsdok te Brugge-Dampoort 70,73; 213,02 
52 sluis Nieuwe Dammepoortsluis te Brugge 70,64 ; 213,10 

2.11. Kanaal van Schipdonk {Afleidingskanaal van de Leie) 

Situering: Vanaf Heist-Zeebrugge naar de Leie te Deinze 

volgnr. knelpunt locatie lambert-coördin. 

53 enorme schotbalken aan de uitwatering in de Zeebrugse 69,79; 226,18 
haven 

54 stuw sluis Balgerhoeke te Maldegem- 50,82; 213,43 
Adegem 

55 sluis sluis Schipdonk, bij de kruising met 50,93 ; 213,27 
Oostende-Gent 

' 



2.12. Leopoldkanaal (inclusief het verlengstuk naar de Nederlandse grens} 

Situering: Vanaf Heist-Zeebrugge via Boekhoute naar de Nederlandse grens 

volgnr. knelpunt locatle lambert-co6rdln. 

56 enorme schotbalken aan de uitwatering in de Zeebrugse 69,79;226,18 
haven 

57 stuw St. Leureins 95,10; 217.03 
58 schotten + pompgemaal aan de riJksgrens bij pompgemaal 104,20 ; 218.22 

lsabellarîgool 

2.13. Blankenbergevaart 

Situering: Vanaf de spuikom te Blankenberge naar het Kanaal Oostende~Gent 

volgnr. knelpunt locatle lambert-coördin. 

59 sluis te Blankenberge 62.56 ; 222.81 
60 sluis bij overgang in Kanaal Oostende· 66.74; 212,62 

Gent 

2.14. Kanaal Gent-Terneuzen 

Situering: Vanaf de Nederlandse grens naar Gent 

Geen knelpunten voor vismigratie 

2.15. Ringvaart te Gent 

Situering: Vanaf de aansluiting met het Kanaal Gent-Terneuzen naar de aansluiting met de Schelde 

volgnr. knelpunt locatie lambert-coördln. 

61 sluis+ stuw Evergemsluis 100,95. 197,95 
62 sluis+ stuw Merelbekesluis (Terhand) 106,44 ; 188,89 



Stadswateren 

2.16. Gentse binnenstad (Brugse vaart I Coupure) 

Situering: Gent 

Opmerking: Op het traject van de Brugse vaart in de binnenstad en op de Coupure (vanaf de K1-sluis 
naar de Verlorenkostbrug) bevinden zich geen knelpunten voor vismigratie. De knelpunten in de 
binnenstad bevinden zich enkel op trajecten van de Leie en Schelde of op verbindingen met de 
Ringvaart. 



Bijlage 3: Knelpunten op onbevaarbare waterlopen van EERSTE 
categorie (Prioriteit C1 :Uiterste saneringsdatum 2006) 

0 : Vispassagesysteem gepland of reeds aanwezig 

Classificatie op basis van gegevens Afdeling Water 

A. Beheerder : Afdeling Water I Buitendienst Brugge 

3.1.WVI. Koolhofvaart (en de aansluiting op de Veurne ambacht) 

Situering: Vanaf de zeesluis te Nieuwpoort (Veume Ambacht) naar de aansluthng met de Venepevaart 
Gemeente: Nieuwpoort (Ramskapelle) - Oiksmuide (Pervtjze) - Veume 

volgnr. knelpunt locatie 

63 pompgemaal 0 Veume-Ambachtgemaal te 
Nteuwpoort: er 1s een lichtscherm 

3.2.WVI. Proostdijkvaart 

Situering: Vanaf de Koolhofvaart naar de Krommegracht 
Gemeente: Veume (Booitshoeke) 

Geen knelpunten voor vismigratie 

3.3.WVI. Beverdijkvaart 

Situering: Vanaf de stwg. Oudekapelle-Aiveringem naar de Koolhofvaart 
Gemeente: Oiksmuide (Oudekapelle) 

Geen knelpunten voor vismigratie 

3.4.WVI. Venepevaart 

Situering : Tussen de Koolhofvaart en de Beverdijkvaart 
Gemeente: Diksmuide (Pervijze) - Nieuwpoort (Ramskapelle) - Veume 

Geen knelpunten voor vismigratie 

3.5. WVI. Handzamevaart 

Situering: Vanaf de IJzer naar de Krekelbeek (Aarsgat) 
Gemeente: Kortemark (Handzame) 

lambert~oördln. 

37,32 . 203,08 

Opmerking: Zow~l het pompgemaal Werken als het pompgemaal Esen (beheer Polder Bethoosterse 
Broeken) staan. ntet rechtstreeks op de Handzamev~art maar op zijgrachten die de naburige polders 
ontwateren. Betde pompgemalen worden dan ook met als knelpunten voor vismigratie op de 
Handzamevaart beschouwd. 



3.6.WVI. Krekelbeek 

Situering: Vanaf de Handzamevaart naar de Spanjaardbeek 
Gemeente: Kortemark 

Geen knelpunten voor vismigratie 

3.7.WVI. Zarrenbeek 

Situering: Tussen de Handzamevaart en de Steenstraat te Kortemark (centrum Zarren-Werken) 
Gemeente: Diksmuide - Kortemark (larren) 

Geen knelpunten voor vismigratie 

3.8.WVI. Houtensluisvaart 

Situering: Vanaf de IJzer naar de Kerkebeek 
Gemeente: Diksmuide (Woumen) 

volg nr. knelpunt 

64 dam (zal in de toekomst 
worden vervangen door stuw) 

3.9.WVI. Stenensluisvaart 

locatie 

nabij het zuiveringsstation Woumen-
Diksmuide. 

Situering: Tussen de Koeivaart (Koevaardeke) en de Kerkevaart 
Gemeente: Diksmuide (Woumen) 

volgnr. knelpunt locatie 

65 schotbalken nabij de overgang in de 
Noordkantvaart te Woumen 

66 pompgemaal Pompgemaal Woumen 
(Zuidijzerpolder) 

3.10.WVI. Koeivaart (Koevaardeke) 

lam bert-coördi n. 

47,50; 192,75 

lambert-coördin. 

42,47 ; 188,27 

41,95 ; 188,98 

Situering: Vanaf de IJzer via de gracht rond het Drinkwaterproductiecentrum (DPC) te Diksmuide 
(Woumen) naar de overgang in de Stenensluisvaart 
Gemeente: Diksmuide (Woumen) 

volgnr. knelpunt locatie lambert-coördin. 

67 terugslagklep overgang in de IJzer te Woumen 40,56; 187,25 
68 schot bij de aansluiting met de gracht rond 41 ,65 ; 187,19 

het DPC te Woumen 



3.11. WVI. Noordkantvaart 

Situering: Tussen Houtensluisvaart en Stenensluisvaart 
Gemeente: Diksmulde (Woumen) 

Geen knelpunten voor vismigratie 

3.12. WVI. Maartjesvaart 

Situering: Vanaf het leperkanaal (Kanaal IJzer-leper) naar de Broenbeek 
Gemeente: Langemark-Poelkapelle (Langemark) 

Geen knelpunten voor vismigratie 

3.13.WVI. leperlee 

Situering; Vanaf het leperkanaal (Kanaal IJzer-leper) naar de overwelving te leper 
Gemeente: leper 

volg nr. knelpunt locatie 

69 schotbalk aan de baan Noordsehole - Merkern 
70 bodemval aan het zuiveringsstation te leper-

Boezinge 
71 stuw S'1 -stuw, nabij het Verwezen Kanaal 

leper-Komen te leper 

3.14.WVI. Kernmeibeek 

Situering: Vanaf de IJzer naar stwg. leper-Veurne te Elverdinge 
Gemeente: leper (Eiverdinge) 

volgnr. knelpunt locatie 

72 stuw Bemardsplasbrug te Zuidschote 
73 schotbalken 1160m stroomafwaarts van de baan 

leper-Veurne te Elverdlnge 
74 schotbalken 550m stroomafwaarts van de baan 

leper-Veurne te Elverdinge 

3.15.WVI. Poperingevaart 

tambert-coördln. 

40,87 ; 183,82 
44,51 : 175,32 

45,34 : 173,18 

lambert-coördln. 

41,49 ; 180,24 
40,83 ; 177,42 

40,72 : 176,79 

Situering: Vanaf de IJzer naar de overwelving te Poperinge (Markt + aangrenzende bouwzone) 
Gemeente: Poperinge 

Geen knelpunten voor vismigratie 



3.16.WVI. Heidebeek 

Situering: Vanaf de IJzer naar de Steenvoordebeek 
Gemeente: Poperinge (Watou) 

Geen knelpunten voor vismigratie 

3:17.WVI. Nieuw Bedelf 

Situering: Vanaf de zeesluis te Nieuwpoort naar de grens Slijpe-Westende 
Gemeente: Middelkerke (Mannekensvere) - Westende 

volgnr. knelpunt locatie 

75 sluis aan het sluizencomplex (Ganzepoot) 
te Nieuwpoort 

lambert-coördin. 

37,14; 204,12 

3.18.WVI. Kreek van Nieuwendamme (waterloop van 1e categorie beheerd door 
AWZ) 

Situering: Vanaf de zeesluis te Nieuwpoort naar Nieuwendammesluis (monding Vladslovaart) 
Gemeente: Middelkerke (Siijpe) - Westende 

volgnr. knelpunt locatie lambert-coördin. 

76 sluis aan het sluizencomplex (Ganzepoot) 37,20 ; 204,05 
te Nieuwpoort 

77 sifon onder St.-Jorissluis te Nieuwpoort 38,27 . 204,17 
78 3 schotten Nieuwendammesluis 39,96 ; 205,04 

3.19.WVI. Vladslovaart 

Situering: Vanaf de Kreek van Nieuwendamme (Nieuwendammesluis) naar de Lekevaart 
Gemeente: Middelkerke (Schore) (Mannekensvere) 

Opmerking: Momenteel worden werken uitgevoerd t.h.v. Nieuwendammesas. In de toekomst zal de 
Vladslovaart, via een sifon onder het Kanaal Nieuwpoort-Piassendale, in verbinding staan met het 
Nieuw Bedelf. Tengevolge van deze werken zijn dammen opgeworpen. 

' 

Volg nr. knelpunt locatie lambert-coördin. 

79 2 stuwen nabij samenkomst met Kreek van 39,77; 205,16 
Nieuwendamme 

80 sluis aan de Busbrug te Mannekensvere 42,75; 203,32 



3.20.WVI. Moerdijkvaart 

S1tuering: Vanaf het Kanaal Nieuwpoort-Plassendale naar het Groot Geleed 
Gemeente: Gistel - Oudenburg (Westkerke) 

Geen knelpunten voor vismigratie 

3.21.WVI. Gauwlozekreek 

Situering: Vanaf het Zandvoordegeleed naar de Caemer11nckxsluis 
Gemeente . Oostende (Zandvoorde) 

volgnr. knelpunt locatle 

81 schot aan de PolderdiJk te Stene 
82 rooster Caemerlinckxstraat te Oostende 

3.22.WVI. Hagebruggegeleed- Sluiskreek 

Situering: Vanaf het Kanaal Nieuwpoort-Plassendale naar de Caemer1inckxsluis 
Gemeente: Oostende (Zandvoorde) - Oudenburg 

Geen knelpunten voor vismigratie 

3.23.WVI. Provinciegeleed 

Situering: Tussen de Gauwelozekreek en de grondduiker Plassendale 
Gemeente: Middelkerke (Leffinge) - Gistel (Snaaskerke) 

volgnr. knelpunt locatie 

83 schotbalken Schorredijk te Stene 

3.24.WVI. Zandvoordebruggegeleed - Caemerlinckxgeleed 

Situering: Tussen het Provinciegeleed en de Gauwlozekreek 
Gemeente: Oostende (Zandvoorde)- Oudenburg - Gistel (Snaaskerke) 

volgnr. knelpunt locatie 

84 sluis Demeysluis te Oostende 
85 schotbalken Steenovenstraat (aan de oude 

steenbakkerij) te Oostende 

lambert-coördln. 

49,76 ; 210,67 
49,84 ; 212,92 

lambert-coördin. 

48,26 ; 210,96 

lambert-coördin. 

49,57 ; 213,81 
49,99; 212,58 



3.25.WVI. Noordede 

Situering: Vanaf Maartensas te Oostende naar de Blankenbergevaart 
Gemeente: Oostende - luienkerke (Meetkerke) 

volg nr. knelpunt locatie 

86 sluis Maartensas te Oostende 
87 sluis sluizencomplex Clemensheule te 

Klemskerke 

3.26.WVI. Blankenbergevaart 

Situering: Vanaf de spuikom te Blankenberge naar de Noordede 
Gemeente: luienkerke (Meetkerke) 

lambert-coördin. 

51,54 ; 213,67 
54,33 ; 213,67 

Opmerking: Het traject vanaf de spuikom in Blankenberge naar de aansluiting met het Kanaal 
Oostende-Gent is reeds opgenomen in Bijlage 2. Deze waterloop vormt immers vanuit zee 
een rechtstreekse verbinding met de as Oostende-Gent. De Blankenbergevaart wordt hier 
dan ook niet besproken. 

3.27.WVI. Zuidgeleed 

Situering: Vanaf pompstation Kwetshagepaddegat naar de sifon (Paddegat) onder Kanaal Oostende
Gent 
Gemeente: Oudeburg (Ettelgem) - Jabbeke (Stalhille) 

volg nr. knelpunt locatie lambert-coördin. 

88 pompgemaal pomgemaal Kwetshagepaddegat te 59,73; 211,04 
Jabbeke 

89 sifon sifon Paddegat onder Kanaal 57,37; 210,91 
Oostende-Gent te Jabbeke 

3.28.WVI. Zonder Naam (nr 0.4.1.) 

Situering: Vanaf pomstation Kwetshagepaddegat naar sifon onder Kanaal Oostende-Gent 
Gemeente: Jabbeke (Stalhille) 

volgnr. knelpunt locatie lambert-coördin. 

90 sifon onder Kanaal Oostende-Gent te 60,96; 211 ,13 
Jabbeke 



3.29.WVI. lsabellavaart 

Situering: Vanaf het Leopoldkanaal te Heist-Zeebrugge naar de monding van de Zwlnnevaart 
Gemeente: Knokke-Heist (Westkapelle) 

volg nr. knelpunt locatle 

91 stuw + terugslagkleppen overgang in Leopoldkanaal te Heist-
Zeebrugge 

3.30.WVI. Zwinnevaart 

Situering; Vanaf het Leopoldkanaal naar de lsabellavaart 
Gemeente: Knokke-Heist (Westkapelle) 

volg nr. knelpunt locatle 

92 stuw Oostkerke-Dam me 

3.31.WVI. Zuidervaart 

Situering_; Vanaf het Leopoldkanaal naar de sifon van het Kanaal Oostende-Gent 
Gemeente: Brugge (Assebroek) 

volgnr. knelpunt locatle 

93 popmgemaal + schotten nabij de aansluiting met het 
Leopoldkanaal te Oostkerke 

94 sifon + rooster onder Kanaal van Schipdonk 
95 3 schotten Damme 
96 sifon + rooster Lappersfort te Brugge (St.-Michiels) 

lambert-coördln. 

70,37 ; 224,96 

lambert-coördln. 

74 ,23 ; 219,22 

lambert-coördin. 

75,33 ; 217,62 

75,33 ; 217,62 
74,26 ; 215,95 
70,18 ; 209,91 

3.32.WVI. Buitenvestingsgracht (waterloop van 1e categorie beheerd door AWZ) 

Situering: Tussen de sifon onder Kanaal Oostende-Gent en het Waggelwater 
Gemeente: Brugge (St.-Michiels} 

Geen knelpunten voor vismigratie 

3.33.WVI. Waggelwater (waterloop van 1e categorie beheerd door AWZ) 

Situering: Tussen de Buitenvestingsgracht en het Kanaal Oostende-Gent 
Gemeente: Brugge 

Geen knelpunten voor vismigratie 

Opmerking: de Guldenvliesstuw, die de verbinding maakt met de Binnenvestinsgracht werd 
niet opgenomen. 



3.34.WVI. Kerkebeek 

Situering: Tussen de Buitenvestingsgracht en de Rollewegbeek 
Gemeente: Zedelgem (Loppem) 

volg nr. knelpunt locatie 

97 pompgemaal pompgemaal Kerkebeek (beheerder 
AWZ) Ketsbruggestraat te Brugge 

3.35.WVI. Rivierbeek- Waardammebeek 

Situering: Vanaf Kanaal Oostende-Gent naar de Dorpsbeek 
Gemeente: Oostkamp (Ruddervoorde) 

volg nr. knelpunt locatie 

98 schotten monding in Kanaal Oostende-Gent 

3.36.WVI. Velddambeek 

Situering: Vanaf de Rivierbeek naar de Ringbeek 
Gemeente: Oostkamp (Ruddervoorde) 

Geen knelpunten voor vismigratie 

3.37. WVI. Hertsbergebeek 

Situering: Vanaf Kanaal Oostende-Gent naar de Getebeek 
Gemeente: Oostkamp (Hertsberge) 

Geen knelpunten voor vismigratie 

3.38.WVI. Poekebeek 

Situering: Vanaf Kanaal van Schipdonk naar de Stampkotbeek 
Gemeente: Ruislede-Aalter (Poeke) - (Loterhulle) 

volgnr. knelpunt locatie 

99 stuw uitmonding in Kanaal van Schipdonk 
100 stuw Oude Kerkstraat te Poesele 

lambert-coördin. 

69,89 ; 210,35 

lambert-coördin. 

72,29 ; 206,26 

lambert-coördin. 

92,69 ; 191 ,84 
90,54 ; 191,31 



3.39.WVI. Mandel 

Situering: Vanaf de Leie naar de overwelving te Roeselare 
Gemeente: Roeselare • Izegem (Kachtem) - lngelmunster • Oostrozebeke - Wielsbeke (Ooigem) 

volgnr. knelpunt locatle lambert-coördfn. 

101 stuw Hooiestraat te Wielsbeke 82,84; 179,42 
102 sluw Tielsesteenweg te Wakken 80.96; 182,15 
103 stuw Hoogleenstraat te Oostrozebeke 78,22 ; 180,57 

3.40. WVI. Oude Mandel 

Situering: Vanaf de aansluiting met de Mandel naar de provinciegrens West-Vlaanderen- Oost
Vlaanderen 
Gemeente: Deinze (Gottem) 

volgnr. knelpunt locatle 

104 bodemval 0,5m aan de baan Wakken-Tiel! 

3.41. WVI. Devebeek 

Situering: Vanaf de aansluiting met de Mandel naar de Citroenbeek 
Gemeente: Meulebeke 

volgnr. knelpunt locatie 

105 bodemval 1,5 m bij de monding in de Mandel te 
Oostrozebeke 

3.42.WVI. Heulebeek 

Situering: Vanaf de Leie te Kuurne-Harelbeke naar de Wulfdambeek 
Gemeente: Ledegem 

volgnr. knelpunt locatie 

106 rooster stroomopwaarts de R8 te Gullegem 
107 bodemval 30 cm Gullegem dorp 

lambert-coördln. 

81 ,07; 182,02 

lambert-coördin. 

74,67 ; 179,31 

lambert-coördin. 

69,25 ; 170,83 
68,15; 171 ,06 



3.43.WVI. Verwezen Kanaalleper-Komen 

Situering: Nabij de aansluiting met het leperkanaal 
Gemeente: leper 

volg nr. knelpunt locatie 

108 stuwcomplex: stuw verval aan de S2-stuw te leper 
0,5m I stuw verval 1 m I S2-

stuw + rooster 
109 stuw S3- stuw aan de Vanderghotelaan te 

leper 
110 stuw S4-stuw aan de Maarschalk 

Haiglaan te leper 

3.44.WVI. IJzerwegbeek 

Situering: vanaf stuw S5 naar het Kanaal leper-Komen 
Gemeente: leper 

volgnr. knelpunt locatie 

111 stuw S5-stuw aan de uitstroom van het 
Wachtbekken Verdronken Weide te 
leper 

3.45.WVI. Soliaartbeek (verlengde van leperlee) 

Situering: vanaf de Rijselsepoort te leper naar de baan N336 leper-Armentières 
Gemeente: leper 

volgnr. knelpunt locatie 

112 stuw SS-stuw aan de Voorvesten te leper 
113 stuw S8-stuw aan de spoorweg leper-

Kortrijk 
114 muur I stuw, verval 1 ,5m aan de slibvang langs de baan leper-

Armentières 

' 

lambert-coördin. 

45,33 ; 173,20 

45,15; 172,86 

44,84 ; 172,46 

lambert-coördin. 

45,77 ; 171,27 

lambert-coördin. 

45,89 ; 171 ,36 
45,94 ; 170,51 

45,64; 169,79 



B. Beheerder : Afdeling Water I Buitendienst Gent 

0 : Vispassagesysteem gepland of reeds aanwezig 

81. DENDERBEKKEN 

3.46.0VI. Aftakking Oude Dender 

Situering: Vanaf de Dender naar de samenvloeiing met waterloop nr. 5 .021 
Gemeente: Hofstade - Oenderleeuw 

volgnr. knelpunt locatle 

115 sifon monding in Oender te Oenderleeuw 

3.47.0VI. Bellebeek (Hunselbeek) 

lambert-<:oördln. 

129,98 : 174,67 

Situering: Vanaf de Dender naar de samenvloeiing met de Steenvoordbeek-Molenbeek 
Gemeente: Slnt-Katari'la-lombeek 

volgnr. knelpunt locatle 

116 sifon monding in de Oender te Liedekerke-
Teralfene 

117 stuw Dendermeersen te Teralfene 
118 watermolen, verval 1,5 m Bellemolen 

3.48.0VI. Mark 

Situering: Vanaf de gewestgrens te Viane naar de spoorweg Edingen-Doornik 
Gemeente: Herne - Galmaarden - Geraardsbergen 

volgnr. knelpunt locatie 

119 stuw grens Viane - Oeux-Acren 
120 watermolen Merlensmolen aan de stwg. 

Edingen-Geraardsbergen te 
Galmaarden 

121 stuw Geraardsbergestraat te St-Paulus 
Galmaarden 

122 watermolen Driscaertmolen, watermolenstraat te 
Galmaarden 

123 watermolen Eetveldemolen aan de Munkbaan te 
Galmaarden 

124 watermolen Vollezelestraat te Tollembeek 
125 watermolen Boesmolen te Herne 
126 watermolen lo-molen te Herne dorp 
127 watermolen Vannerom-molen aan de stwg. 

Edingen-Geraardsbergen 
128 watermolen Marq-molen te St.-P.-Kapelle 

lambert-<:oördln. 

130,34: 175.40 

130,76 ; 175,14 
132,28; 175.42 

lambert-<:oördin. 

116,79; 159,20 
118,64; 159,59 

120,48 : 160,13 

121,37; 160,39 

122,50; 160,10 

124,51 ; 159,31 
125,63: 158,21 
125,78; 157,12 
125,42: 155,33 

124,84: 154,31 



3.49.0VI. Molenbeek 

Situering: Vanaf de monding in de Dender te Hofstade (Aalst) naar de spoorweg Brussel-Gent 
Gemeente: Erp~ 

volgnr. knelpunt locatie lambert-coördin. 

129 sifon monding in de Dender te Hofstade 126,78; 183,24 
(Aalst) 

130 stuw aan de baan Dendermonde-Aalst te 126,28 ; 182,83 
Hofstade (Aalst) 

131 watermolen Kegelmolen te Hofstade (Aalst) 125,21 ; 182,95 
132 stuw aan de Ledebaan te Hofstade (Aalst) 125,26; 182,55 
133 stuw aan de wijk Honegem te Erpe-Mere 124,06; 182,11 
134 watermolen Cattemmolen te Erpe-Mere 123,58; 181,99 
135 stuw Veldstuw aan het Nerenbroek te 122,55; 181 ,1 4 

Erpe-Mere 

3.50.0VI. Molenbeek 

Situering: Vanaf de monding in de Dender naar de samenvloeiing met waterloop nr. 5.161. 
Gemeente: Ophasselt - Smeerebbe - Vloerzegem 

Geen knelpunten voor vismigratie 

3.51.0VI. Steenbeek (Bandsloot) 

Situering: Vanaf pompstation in Denderbellebroek naar de samenvloeiing met waterloop nr. 5.251 
Gemeente: Lebbeke 

volg nr. knelpunt locatie 

136 pompgemaal pompgemaal Lebbeke, overgang in 
de Dender 

137 sluis instroom van Denderbelsbroek 

3.52.0VI. Steenvoordebeek 

Situering: Vanaf de Dender naar samenvloeiing met waterloop nr. 5.100 
Gemeente: Slnt-Katarina-Lombeek 

Geen knelpunten voor vismigratie 

3.53.0VI. Waterloop nr. 5.251 

Situering: Vanaf de samenkomst met de Steenbeek naar de waterloop 5.001 
Gemeente: Lebbeke 

Geen knelpunten voor vismigratie 

lambert-coördin. 

129,23; 189,43 

130,48; 188,75 



82. LEIE8EKKEN 

3.54.0VI. Gaverbeek 

Situering; Vanaf de Leie te Harelbeke naar de Lele te St. Eloois-Vijve 
Gemeente: Harelbeke - St- Eloois-Vijve 

volgnr. knelpunt locatle 

138 stuw Vichtseweg te Waregem 
139 stuw Biestraat te Waregem 
140 stuw aan jeugdcentrum te Waregem 
141 stuw Park Casier te Waregem 
142 stuw aan zuiveringsstation Waregem 
143 stuw overgang in Lele, kruising Vijvestraat 

enE. Clausstraat te St. Etools-Vijve 

83. POLOERS en GENTSE KANALEN 

3.55.0VI. Avrijvaart 

· lambert-<:oördln. 

82,60; 172,83 
83,88 ; 174,35 
84,41 ' 175,06 
84,17; 175,98 
84,02 ; 176,72 
83,23; 178,26 

Situering: Vanaf het Kanaal Gent-Terneuzen naar de samenvloeiing met waterloop 2.24 
Gemeente: Ertvelde 

volgnr. knelpunt locatle 

144 stuw baan Ertvelde - Kluizen 
145 pompgemaal Spiedamgemaal te Ertvelde 

3.56.0VI. Borisgracht 

Situering: Verbinding tussen de Meirebeek en de Caele 
Gemeente: Lovendegem 

volgnr. knelpunt locatie 

146 stuw samenkomst Meirebeek-Borisgracht 

lambert-<:oördin. 

105,85; 205,88 
107,65 ; 206,38 

lambert-coördin. 

97,69; 196,31 



3.57.0VI. Brakeleiken 

Situering: Vanaf samenkomst met het Klein Brakeleiken naar het Sleidingsvaardeken 
Gemeente: Waarschoot - Sleidingen . 

volgnr. knelpunt locatie 

147 stuw Volpenswege te Sleidingen 
148 stuw Nieuwe Weg te Sleidingen 

3.58.0VI. Caele 

Situering: Vanaf het Duivelsputgemaal naar het Kanaal van Schipdonk 
Gemeente: Nevele 

lambert-coördin. 

102,63 ; 205,04 
103,63 ; 204,20 

Opmerking: Het Duivelsputgemaal te Vinderhaute staat vermeld bij 3.65.0VI.Meirebeek 

Geen knelpunten voor vismigratie 

3.59.0VI. Caelene 

Situering: Vanaf het Kanaal Oostende-Gent naar het Kanaal Gent-Terneuzen 
Gemeente: Evergem 

Opmerking: Het Duivelsputgemaal te Vinderhaute staat vermeld bij 3.65.0VI.Meirebeek 

Geen knelpunten voor vismigratie 

3.60.0VI. Dorpsvaardeken 

Situering: Vanaf het Kanaal Oostende-Gent naar het Kanaal Gent-Terneuzen 
Gemeente: Evergem 

Opmerking: Het Dorpsvaardeken is volledig gedempt (mededeling Vanderlinden Afdeling 
Water Gent). 

3.61.0VI. lsabellarigool (lsabellawatering) 

Situering: Vanaf de monding in het Leopoldkanaal naar de samenvloeiing met waterloop 8.260 
Gemeente: Boekhoute 

volg nr. knelpunt locatie lambert-coördin. 

149 stuw bufferstuw i .t.v. drinkwaterinname te 102,38; 217,62 
Boekhoute 



3.62.0VI. Kanaal van Stekene 

Situering: Vanaf de monding in het Leopoldkanaal naar de samenvloeiing met waterloop 8 260 
Gemeente: Boekhaute 

Geen knelpunten voor vismigratie 

3.63.0VI. Kleine Brakeleiken 

Situering: Vanaf de Lieve naar de samenkomst met het Brakeleiken 
Gemeente: Waarschoot 

volg nr. knelpunt locatle 

150 pompgemaal Pompgemaal de Lieve te 
Waarschoot-Sieidmgen 

3.64.0VI. Lieve 

Situering: Vanaf het K&naal Oostende-Gent naar het Kanaal van Schipdonk 
Gemeente: Lovendegem - Evergem • Waarschoot • Zomergem 

lambert-coördln. 

98,11 ; 202,91 

Opmerking: Het Duivelsputgemaal te Vinderhaute staat vermeld bij de 3.65.0VI.Meirebeek 

volg nr. knelpunt locatle 

151 schot monding in Kanaal Oostende-Gent 
te Vinderhaute 

152 schotbalk monding in Kanaal van Schipdonk te 
Zomergem 

3.65.0VI. Meirebeek (Gavergracht) 

Situering: Vanaf het Duivelsputgemaal naar de Borisgracht 
Gemeente: Nevele - Lovendegem 

volgnr. knelpunt locatie 

153 pompgemaal Duivelsputgemaal te Vinderhaute 
154 schotbalk kasteeldomein Blauwhuis 

3.66.0VI. Molenvaardeken 

lambert-coördln. 

99,96 ; 197,94 

93,25 ; 203,86 

lambert-coördtn. 

100,11; 197,68 
98,37; 197,17 

Situering: Vanaf de samenloop met waterloop nr. 2.11 . naar de samenkomst met waterloop nr.2. 73a. 
Gemeente: Kluizen 

Geen knelpunten voor vismigratie 



3.67 .OVI. Sleidingsvaardeken 

Situering: Vanaf het Brakeleiken naar de samenkomst met waterloop nr.2.11. 
Gemeente: Kluizen 

Geen knelpunten voor vismigratie 

3.68.0VI. Waterloop nr.2. 73a 

Situering: Vanaf het Brakeleiken naar de samenkomst met waterloop nr.2.11. 
Gemeente: Kluizen 

Geen knelpunten voor vismigratie 

3.69.0VI. Zuidlede 

Situering: Vanaf de Durme naar de Moervaart 
Gemeente: Wachtebeke - Moerbeke - Lokeren - Lochristi - Gent 

volg nr. knelpunt locatie 

155 dam monding in Durme 
156 dam op de grens Moerbeke-Eksaarde 
157 stuw bij overgang in Moervaart te 

Mendonk 

3. 70.0VI. Zwartesluiswatergang 

Situering: Vanaf de samenvloeiing met waterloop nr.8.212a 
Gemeente: Assenede 

Geen knelpunten voor vismigratie 

84. BEKKEN: SCHELDE AFWAARTS DENDERMONDE 

3.71.0VI. Vondelbeek 

lambert-coördin. 

122,52; 202,70 
120,59; 204,62 
112,32; 204,21 

Situering: Vanaf de samenvloeiing met waterloop nr.5010 naar de samenkomst met waterloop nr. 5.001 
Gemeente: St-Gillis Dendermonde 

volgnr. knelpunt locatie 

158 rooster Dendermonde 

3. 72.0VI. Waterloop nr.5.001 

Situering: Vanaf de samenvloeiing met de Vondelbeek naar waterloop nr.5.251 
Gemeente: Lebbeke 

Geen knelpunten voor vismigratie 

lambert-coördin. · 

131,46 ; 190,37 



3.73.0VI. Waterloop nr.5.010 

Situering: Tussen de Steenbeek en de Vondelbeek 
G~meente: Oendermonde 

Geen knelpunten voor vismigratie 

BS. BEKKEN: SCHELDE BOVEN 

3.74.0VI. Grote Spiere 

Situering: Vanaf de Schelde naar de samenvloeiing met waterloop nr. S.10 5 
Gemeente: Spiere-Kooigem 

volgnr. knelpunt locatie 

159 stuw aan het containerpark 
(Oudenaardsesteenweg) te Spiere 

160 terugslagklep aan de Hellenhoek te Spiere 

3. 75.0VI. Maarkebeek 

Situering: Vanaf de Scheldemonding naar de spoorweg Oudenaarde-Ronse 
Gemeente: Oudenaarde 

volgnr. knelpunt 

161 watermolen, verval1 m 

3.76.0VI. Ronebeek 

Situering: Vanaf grondgebied Kluisbergen 
Gemeente: Kluisbergen 

Geen knelpunten voor vismigratie 

3.77.0VI. Wallebeek 

locatie 

Nonnamolen te Oudenaarde· 
Leupegem 

Situering: Vanaf Schelde naar samenvloeiing met waterloop nr. S.246 
Gemeente: Asper 

Geen knelpunten voor vismigratie 

lambert-coördln. 

78,49: 157,35 

78,58; 157,36 

lambert-coördln. 

96,20 ; 168,85 



3. 78.0VI. Zwalm 

Situering: Vanaf de Schelde naar de monding met de Molenbeek 
Gemeente: Roborst - Strijpen - Sint-Goriks-Oudenhove 

Opmerking: Op de Zwalm zijn vistrappen van het Denil-type ingebouwd in de bestaande 
(klep)stuwen nl. aan de Terbiestmolen (Nederzwalm), IJzerkotmolen (St. Maria-Latem), 
Zwalmmolen (Munkzwalm) en Bostmolen (Roborst). Deze vistrappen zijn echter NIET 
functioneel. Ze zullen vervangen worden door vismigratiewegen via (bestaande) bypassen om 
de molensites met stuwen heen. 
Aan de Boembekemolen (Michelbeke-Brakel) werd door de Provinciaal Techn isch Dienst een 
vistrap gebouwd volgens de regels van prof. Verhoeven. Ook deze vistrap is momenteel in 
ONBRUIK (mededeling ir. W. Van Hecke, Afdeling Water Gent). 

volgnr. knelpunt locatie 

162 watermolen, verval 1,5 m + Terbiestmolen te Nederzwalm 
stuw verval 1,5 m 0 

163 watermolen, verval 2 m + IJzerkotmolen te St. Maria-Latem 
stuw verval 2 m 0 

164 stuw Klein Zwitserland 
165 watermolen, verval2 m + Zwalmmolen te Munkzwalm 

stuw verval 1 m 0 
166 watermolen, verval 2 m + Bostmolen te Roborst 

stuw verval 1,5m 0 
167 watermolen, verval2,5 m 0 Boembekemolen te Michelbeke -

Brakel 

3.79.0VI. Zwarte Spiere 

Situering: Vanaf de Provinciegrens tot de stuw op de Grote Spiere 
Gemeente: Spiere 

Geen knelpunten voor vismigratie 

86. BEKKEN: SCHELDE MIDDEN 

3.80.0VI. Driesesloot 

Situering: Vanaf de Schelde naar de Kalkenvaart 
Gemeente: Wichelen 

' 

volg nr. knelpunt locatie 

168 schot monding in Schelde 

lambert-coördin. 

102.41 : 175,19 

103,93 : 175,06 

104,11 : 174,95 
105,84 ; 174,53 

107,56 ; 172,53 

107,35; 170,72 

lambert-coördin. 

118,80 ; 189;90 



3.81.0VI. Kalkenvaart 

Situering: stroomopwaarts landhoofd van de duiker onder de provinciale weg lokeren-Oosterzele 
Gemeente: Kalken - Wichelen 

volgnr. knelpunt locatle 

169 pompgemaal overgang in Schelde 

3.82.0VI. ledebeek 

Situering: deel aflopend in de richting van de Schelde te Destelbergen 
Gemeente: Destelbergen • Lochristi 

Geen knelpunten voor vismigratie 

3.83.0Vt. Molenbeek 

Situering: vanaf de Schelde te Wetteren naar samenkomst met waterloop nr. $ .159 
Gemeente: Massemen - Wetteren 

volgnr. knelpunt locatie 

170 roosters + 2 schotten + 2 monding in Schelde te Wetteren 
terugslagkleppen + 

steenophoping 
171 stuw Overbeeke 

3.84.0VI. Molenbeek 

lambert-coördln. 

118,80 ; 189;90 

lambert-coördln. 

115,08 : 188,40 

115,06 ; 187.48 

Situering: Vanaf de Schelde naar samenvloeiing met Vijverbeek (waterloop nr. S.116) 
Gemeente: Wichelen - Schellebelle 

volgnr. knelpunt locatie lambert-coördin. 

172 schot + terugslagkleppen monding in Schelde 120,95 ; 188,69 
173 watermolen Wichelen - Bruinbeke 120,97; 187,75 



3.85.0VI. Nieuwe Molenbeek 

Situering: Vanaf de Schelde naar de Oude Molen 
Gemeente: Wett~ren 

Opmerking: De Oude Molenbeek is in feite rioolwater. De alternatieve weg voor vismigratie is de 
Nieuwe Molenbeek. (mededeling Afdeling Water Gent) 

volgnr. knelpunt locatie 

174 schot + terugslagkleppen monding in Schelde 
175 watermolen Wichelen - Bruinbeke 

3.86.0VI. Verbindingsloop 5.147- S.133a 

Situering: Tussen de Kalkenvaart en de Driesestoot 
Gemeente: Wichelen 

Geen knelpunten voor vismigratie 

87. BEKKEN: SCHELDE OPWAARTS DENDERMONDE 

3.87 .OVI. Ledebeek 

Situering: Deel aflopend naar Lokeren 
Gemeente: Destelbergen - Lochristi - Lokeren 

Geen knelpunten voor vismigratie 

lam bert-coördin. 

120,95; 188,69 
120,97; 187,75 



C. Beheerder : Afdeling Water I Buitendienst Antwerpen 

0 : Vispassagesysteem gepland of reeds aanwezig 

3.88.Ant. Groot Schijn 

Situering: Vanaf het pompstation aan de Hoge Maai (leugenberg) naar het Alberikanaal 
Gemeente: Antwerpen - Borgerhout - Deurne - Wi1negem - Wommelgem - Schilde 

volgnr. knelpunt locatie 

176 pompgemaal monding naar de havendokken te 
Antwerpen 

177 sifon onder Albertkanaal in de overwelving 
178 rooster aan het Sportpaleis te Antwerpen 
179 sifon onder Albertkanaal te Wommelgem-

Schilde 

3.89.Ant. Mark 

Situering: Vanaf de Nederlandse grens naar de samenvloeiing met de Bolkse Beek 
Gemeente: Meerte - Meer - Minderhout 

volgnr. knelpunt locatie 

180 stuw 0 Meersetdreef 
181 watermolen 0 Meersetdreef 
182 stuw 0 aan het Groot Eisel te Meer 
183 stuw0 Zandbergstraat te Meer 
184 stuw0 aan het Looi te Meer 
185 stuw 0 aan de Beekse Goren te Meer 
1~6 watermolen 0 Oude Molen te Minderhout 

3.90.Ant. Aa of Weerijs 

Situering: Vanaf de Nederlandse grens naar de samenvloeiing met de Kleine Beek 
Gemeente: Wuustwezel - Loenhout 

volgnr. knelpunt locatie 

187 stuw 0 De Laren te Loenhout 
188 bodemval0 Tereik teLoenhout 

lambert-eoördln. 

152,73 ; 219,30 

154,83; 213,88 
155,40; 213,07 
162.83 ; 212,49 

lambert-eoördfn. 

178,54 ; 243,32 
178,07; 242,15 
177,93; 241,82 
176,01 ; 238,74 
176,38; 237,69 
177,34; 236,63 
178,06 ; 233,49 

lambert-eoördin. 

167,50 ; 233,38 
169,29; 234,87 



3.91.Ant. Markske 

Situering: Vanaf de samenkomst met de Mark naar de Halse Loop 
Gemeente: Loenhout 

Opmerking: Er is een traject van het Markske dat in Nederland stroomt (Baarle-Nassau) en dus onder 
Nederlandse bevoegdheid valt. 

Geen knelpunten voor vismigratie 

3.92.Ant. Vliet of Molenbeek 

Situering: Vanaf de Rupel naar de Robbeek te Steenhuffel 
Gemeente: Puurs - Hingene - Oppuurs - Liezele - Lippelo- Londerzeel - Malderen - Steenhuffel 

volgnr. knelpunt locatie 

189 pompgemaal nabij Kanaal van Willebroek 
190 stuw Puurs, nabij bemalingsstation 
191 watermolen Herbodinnemolen te Londerzeel 
192 watermolen Steenhuffel 

3.93.Ant. Zielbeek 

Situering: Vanaf de Ru pel naar de Goorlaakbeek 
Gemeente: Hingene - Ruisbroek 

volgnr. knelpunt locatie 

193 pompgemaal nabij de Rupel te Ruisbroek 

3.94.Ant. Grote Nete 

lambert-coördin. 

146,54 ; 198,48 
146,42; 198,33 
143,01 ; 189,92 
143,19; 188,05 

lambert-coördin. 

148,72; 197,11 

Situering: Vanaf het einde van het bevaarbaar gedeelte te Eindhout naar de monding van de Kleine 
Hoofdgracht te Balen 
Gemeente: Geel - Meerhout - Olmen - Balen 

volg nr. ' knelpunt locatie lambert-coördin. 

194 sifon onder Albertkanaal 193,37 ; 201 '71 
195 stuw, verval50 cm aan het Malesbroek te Geel- 195,09 ; 204,57 

Winkelom 
196 stuw, verval 1 m 500 m stroomafwaarts van het Beis 197,71 ; 204,36 

Broek te Meerhout 
197 watermolen, verval 1 ,5 m 0 Meerhout 200,01 ; 203,20 

198 watermolen, verval 1 ,5 m Straalmolen te Balen 202,96 ; 203,99 

199 sifon + rooster (15 cm) onder Kanaal Dessel- 204,39 ; 204,62 
Kwaadmechelen 

200 watermolen, verval 1 m Hoolstmolen te Balen - Hoolst 204,79; 204,75 



3.95.Ant. Wimp 

Situering: Vanaf de Grote Nete naar de samenkomst met de Putloop 
Gemeente: Herenthout • Morkhoven • Wiekevorst • Westerto 

volgnr. knelpunt loeaUe 

201 terugslagklep monding in Grote Nete te ltegem 
202 watermolen aan kasteel Herlaar 
203 stuw nabij Leefdaalhoeve te Wlekevorst 
204 stuw I schotbalk aan de Balebossen te Heultje 

3.96.Ant. Grote Laak 

Situering: Vanaf de Grote Nete naar de grens Meerhout-Tessenderlo 
Gemeente; Geel- Eindhout- Veerle- Vorst- Tessenderlo 

Opmerl<ing: Geen informatie ontvangen 

3.97 .Ant. Molnete 

Situering: Vanaf de Grote Nete naar de samenkomst met de Schappelijke Nete 
Gemeente: Geel - Mol 

volgnr. knelpunt 

205 stuw 

206 stuw 

3.98.Ant. Oude Nete 

Situering: Vanaf de Molnete naar de Molnete 
Gemeente: Mol 

volgnr. knelpunt 

207 bodemval 
208 stuw 

locatie 

aan de afgebroken Oude Molen 
(Kievermont) 
aan het administratief centrum te Mol 

locatie 

te Mol 
aan het begin van de aftakking 
Molnete te Mol 

lambert-coördln. 

175.35 : 200,96 
176,16 ; 201,38 
180,10 ; 200.69 
183,11 ; 199,01 

lambert-<:oördln. 

196,18 ; 206,32 

202,61 ; 208,72 

lambert-coördin. 

202,71 ; 208,59 
202,62 ; 208 ,71 



3.99.Ant. Kleine Nete 

Situering: Vanaf het bevaarbaar gedeelte naar de samenkomst met de Desselse Nete 
Gemeente: Lier-. Grebbendonk- Verselaar- Herentais - Lichtaart - Kasterlee - Geel - Retie 

volg nr. knelpunt locatie lambert-coördin. 

209 sifon onder Netekanaal te Lier 165,14: 204,48 
210 sifon onder Alberikanaal te Grebbendonk 174,66:208,11 
211 watermolen 0 Grebbendonk 176,84 : 209,44 
212 stuw 0 Herentais 182,99 : 208,38 
213 watermolen 0 Oude Molen te Kasterlee 192,59 ; 213,32 
214 bodemval0 Kasterlee - Retie 196,10: 214,92 
215 watermolen + stuw 0 Oude Molen te Retie, stuw staat op 197,73:215,11 

de slagmolenarm. Deze stuw zal 
worden verwijderd bij het bouwen 
van de vispassage aan de molen 

3.1 OO.Ant. Bollaak 

Situering: Vanaf de Kleine Nete naar De Delftsebeek 
Gemeente: Emblem - Broechem - Viersel - Zandhoven - Pulle - Pulderbos - Verselaar 

volgnr. knelpunt locatie lambert-coördin. 

216 terugslagklep monding in Kleine Nete te Emblem 167,78 : 207,58 
217 sifon onder Netekanaal te Nijlen - 168,34; 206,97 

Broechem 
218 rooster (1 0 cm) + sifon onder Alberikanaal te Viersel 170,62 ; 209,00 
219 watermolen Oude Molen te Viersel 170,87 ; 209,20 
220 stuw, verval 70 cm in domein Krabbelshof te Pulderbos 174,20; 212,06 

3.1 01.Ant. Aa 

Situering: Vanaf de Kleine Nete naar de Bossenloop 
Gemeente: Grebbendonk - Herentais - Verselaar- Poederlee - Gierle - Tielen - V osselaar- Turnhout 

volg nr. knelpunt locatie lambert-coördin. 

' 
221 stuw te Verselaar 181,53; 210,79 
222 stuw te Poederlee 182,66:211,35 
223 stuw te Poederlee 184,95 ; 213,82 
224 watermolen Gierle - Tielen 185,42; 215,30 



3.102.Ant. Beneden-Vliet en Boven-Vliet 

Situering: Vanaf de Schelde naar de A 12 (Boomsesteenweg) 
Gemeente: Schelle - Hemiksem - Aartselaar 

volg nr. knelpunt locatie 

225 vloeddeur+ rooster (10 cm) monding in de Schelde Ie Schelle 
226 watermolen Schelle 

3.1 03.Ant. Melkader 

Situering: Vanaf de Schelde langsheen de Grote Watergang 
Gemeente: Beveren 

lambert-eoördln. 

146,90 : 202,20 
147,68 ; 202,26 

Opmerking: Oe Melkader is een stilstaand water geworden (mededeling Segers, Afdeling Water 
Antwerpen). Omwille van zijn verbinding met de Schelde blijft het echter een interessante watertoop in 
functie van vismigratie 

volg nr. knelpunt locatle lambert-coördin. 

227 vloeddeuren monding in de Schelde te Kallo 144,84 ; 216,56 
228 pompgemaal grens Kallo - Melsele 142,61 ; 214,86 

3.104.Ant. Noordelijke Watergang en de Noord-Zuidverbinding 

Situering: Vanaf de Grote Watergang naar de Grote Kreek aan de baan Kieldrechi-Verrebroek 
Gemeente: Beveren 

volgnr. knelpunt locatle lambert-coördin. 

229 pompgemaal monding in de Grote Watergang 139,37 ; 216,40 
230 stuw Gemenestraat te Verrebroek 137,55 ; 2178,71 

3.1 OS.Ant. Grote Watergang 

Situering: Vanaf de Schelde naar de samenvloeiing met de Vrasenebeek aan de overkant van de 
expresweg 
Gemeente: Beveren 

Opmerking: Geen informatie ontvangen 



D. Beheerder : Afdeling Water I Buitendienst Leuven 

0 : Vispassagesysteem gepland of reeds aanwezig 

01. DIJLE-en ZENNEBEKKEN 

106.VIB. Zenne 

Situering: Vanaf de grens met het Brusselse Gewest naar de grens met het Waalse Gewest 
Gemeente: Drogenbos - Anderlecht- Tubize - Lembeek 

volgnr. knelpunt locatie 

232 schotbalken i.f.v. waterinname aan de 
papierfabriek te Ruisbroek 

233 rooster voor de brug van de HST te Beersel-
Lot 

234 sifon onder het Kanaal Brussel-Charleroi 
235 stuw Lembeek 

107 .VIB. Kleine Zenne 

Situering: Vanaf de Zenne naar de vertakking opwaarts de stuw 
Gemeente: Lembeek (Halle) 

Geen knelpunten voor vismigratie 

107.VIB. Woluwe 

lambert-coördin. 

145,86; 164,20 

143,15; 161,66 

140,98 ; 158,52 
140,17; 155,96 

Situering: Vanaf de samenvloeiing met de Woluwecollector in de Woluwelaan te Diegem naar de 
samenvloeiing met de Kleine Maalbeek te St. Stevens-Woluwe (onder viaduct Kraainem). 
Gemeente: Diegem - St. Stevens-Woluwe 

volgnr. knelpunt locatie lambert-coördin. 

236 rooster (mazen 17cm) aan de overwelving te Diegem 155,58 ; 175,64 
237 watermolen Stockmansmolen te Zaventem 156,88; 174,52 

108.VIB. Ohtlastingsbeek 

Situering: Vanaf de Woluwe te Zaventem naar de wedersamenvloeiing met de Woluwe 
Gemeente: Zaventem 

Geen knelpunten voor vismigratie 



109.VIB. Oijle 

Situering: Vanaf de samenvloeiing met de Demer naar de gewestgrens 
Gemeente: Werchter - Florival (Ottenburg) 

Opmerking: De verschillende Dijte-armen {5 in totaal) in de Leuvense binnenstad staan 
hieronder bij de Dijle geklasseerd. 

volgnr. knelpunt locatle lambert-coördln. 

238 watermolen 0 Rotselaar 173,48. 181,94 
239 schot op Dijie-arm 2.020 in Leuvense 172,89 ; 173,32 

binnenstad 
240 stuw op Dijte-arm 2.020 in Leuvense 173,25 ; 175,15 

binnenstad 
241 stuw0 op Dijte-arm 2 001 In Leuvense 172,30: 174,81 

binnenstad 
242 schot op Dijie-arm 2.001 • 2.020 in 173,15 : 174,72 

Leuvense binnenstad 
243 schot in aanbouw op Dijie-arm 2.001 - 2.021 in 173,14 ; 174,64 

Leuvense binnenstad 
244 schotbalken op Dijte-arm 2.018 in de Leuvense 174,06 ; 172,94 

binnenstad 
245 stuw 0 op Dijie-arm 2.017 nabij de 173,15; 173,77 

Schapenstr. In Leuvens binnenstad 
246 watermolen op Dijie-arm 2.001, de Dijiemelens in 173,06 ; 173,68 

de Leuvense binnenstad 
247 schotten op Dijie-arm 2.001 vlak voor de ring 172,69 ; 173,32 

aan het Sportcentrum te Leuven 
248 mogelijkheid tot plaatsen van Bij de molen van het 172,10; 172,52 

schotbalken I watermolen Arenbergkasteel te Heverlee~Leuven 
249 oude sluis, verval 50-1 OOcm oude sluis te Florival 170,16 ; 160,90 

11 O.VIB. Vrouwvliet 

Situering: Vanaf de Dijle te Mechelen naar de samenvloeiing met de Krekelbeek te Rijmenam 
Gemeente: Mechelen • Rijmenam 

volgnr. knelpunt locatie lambert-coördin. 

250 pompgemaal monding in Dijle te Mechelen - Battel 155,56 ; 193,15 
251 schotten Mechelen - Nekkerspoel 159,53 ; 191,91 
252 stuw aan de Pasbrug te Mechelen- 159,87; 191,53 

Nekkerspoel 



111.VIB. Barebeek 

Situering: Vanaf de Dijle te Muizen (Mechelen) naar de samenvloeiing met de Houdsleybeek te 
Hofstade (Zemst) 
Gemeente: Mechelen - Hofstade (Zemst) 

volg nr. knelpunt locatie 

253 vloeddeuren + schotten monding in de Dijle 
254 sifon onder Kanaal Leuven - Mechelen te 

Muizen 

112.VIB. Tweede Arm van de Barebeek 

Situering: Vanaf de Barebeek naar de wedersamenvloeiing met de Barebeek 
Gemeente: Muizen 

Geen knelpunten voor vismigratie 

113.VIB. Kleine Barebeek 

Situering: Vanaf de Barebeek naar de wedersamenvloeiing met de Barebeek 
Gemeente: Hofstade (Zemst) 

Geen knelpunten voor vismigratie 

114.VIB. Molenbeek 

lambert-coördin. 

161 ,14; 188,71 
160,03; 187,76 

Situering: Vanaf de Dijle te Boortmeerbeek (Hever) naar de samenvloeiing met de Weisetterbeek te 
Kampenhout 
Gemeente: Boortmeerbeek (Hever) - Kampenhout 

volgnr. knelpunt locatie lambert-coördin. 

255 3 terugslagkleppen monding in de Dijle te 163,53; 187,86 
Boortmeerbeek (Hever) 

256 watermolen Boortmeerbeek 164,18; 185,82 

257 sifon onder Kanaal Leuven-Mechelen 163,75; 184,53 

115.VIB. Leibeek 

Situering: Vanaf de samenvloeiing met de Molenbeek te Boortmeerbeek naar de samenkomst met de 
Beek te Haacht 
Gemeente: Boortmeerbeek - Haacht 

Geen knelpunten voor vismigratie 



116.VIB. Leibeek-Vunt 

Situering; Vanaf de Dijle te Rotselaar naar het verdeelwerk Dijle-Vuni (aan de 5e Oijle-arm) te Leuven 
Gemeente: Rotselaar • Leuven 

volg nr. knelpunt locatle lambert-eoördln. 

256 stuw I schot verdeelwerk Dijle-Vuni te Leuven 172,30; 174,81 

117.VIB. Voer 

Situering; Vanaf de samenvloeiing met de 4e Dijlearm te Leuven naar de St. Jansbergsteenweg te 
Heverlee 
Gemeente: Leuven - Heverlee 

volg nr. knelpunt locatie lambert-eoördln. 

259 schot aan de ring (Kapucijnenvoer) te 172.69 : 173.56 I 
Leuven 

118.VIB. IJse 

Situering: Vanaf de Dijle te Neerijse naar de samenvloeiing met de Nellebeek te Overijse • Huldenberg 
Gemeente: Neerijse - Overijse (Huldenberg) 

volgnr. knelpunt 

260 watermolen, verval 1,5 m 
261 watermolen. verval 1.5 m 
262 watermolen, verval 1 m 
263 bodemval2 m 

119.VIB. Afleiding van de IJse 

Situering: te Huldenberg 
Gemeente: Huldenberg 

volgnr. knelpunt 

264 sifon 

locatie lambert-eoördln. 

aan Kasteel Overschie te Neerijse 168,72; 167,48 
Loonbeek 166,85 ; 166,20 
Oude Molen te Huldenberg 164,92; 164,25 
aan kasteel van Huldenberg 164,64 : 164,24 

locatie lambert-eoördin. 

onder de vijver van kasteel van 164,67; 164,11 
Huldenberg 



120.VIB. Molenbeek 

Situering: Vanaf de Dijle te St. Joris-Weert naar de gewestgrens te St. Joris-Weert 
Gemeente: St. Joris-Weert 

volgnr. knelpunt locatie 

265 watermolen Nethen - St. Joris-Weert 

121.VIB. Laan 

lambert-coördin. 

169,98; 165,21 

Situering: Vanaf de Dijle te St. Agatha-Rode naar de gewestgrens te Terlanen- Rosières 
Gemeente: St. Agatha-Rode- Terlanen 

volgnr. knelpunt locatie lambert-coördin. 

266 watermolen Terlanen 166,65; 162,00 
267 watermolen Tombeek 164,12; 160,23 

122.VIB. Zuunbeek 

Situering: Vanaf de Zenne te St.- Pieters-Leeuw-Anderlechtnaar de grens Halle- Oudenaken - St.
Pieters-Leeuw 
Gemeente: St. Pieters-Leeuw- Oudenaken - Halle 

Opmerking: Informatie vistrapgegevens afkomstig van Afdeling Water Buitendienst Leuven 
(Ing. La Rivière) 

volgnr. knelpunt locatie lambert-coördin. 

268 sifon +rooster (mazen 17cm) onder Kanaal Brussel - Charleroi te 145,08; 166,54 
Vorst 

269 stuw0 Vorst 144,47 ; 166,57 
270 stuw 0 Vorst 144,71; 166,19 

271 stuw 0 Vorst 144,24; 165,85 

272 stuw 0 Vorst- St.-Pieters-Leeuw 143,64 ; 165,26 

273 schot St.-Pieters-Leeuw (Zuun) 143,05; 164,83 

274 stuw 0 St.-Pieters-Leeuw (Zuun) 143,02; 164,80 

275 ' stuw 0 St.-Pieters-Leeuw (Heidries) 142,49; 164,49 

276 stuw0 St.-Pieters-Leeuw (Heidries) 142,03; 164,19 

277 stuw 0 St.-Pieters-Leeuw 141,50; 163,84 

278 schot aan Wachtbekken te St.-Pieters- 141,20; 163,71 
Leeuw 

279 stuw 0 St.-Pieters-Leeuw 141,13; 163,68 

280 stuw 0 St.-Pieters-Leeuw 140,78; 163,57 

281 stuw 0 St.-Pieters-Leeuw 139,97; 163,49 



E. Beheerder : Afdeling Water I Buitendienst Hasselt 

E1. DEMERBEKKEN 

3.123. Lim. Beg ij nebeek 

Situering: Vanaf de Demer te Diest naar de samenkomst met de Gele Gracht te Diest-Webbekom 
Gemeente: Diest - Webbekom 

volg nr. knelpunt locatie lambert-coördln. 

282 bodemval 20-50 cm monding in de Demer te Diest 198,55; 186,77 
283 bodemval Reusstraat te 01est 197,53; 184,95 
284 stuw aan het verdeelwerk te Diest 197,58; 184,05 

3.124.Lim. Oemer 

Situering: Vanaf de Blauwe Brug te Diest naar de samenkomst met de Munsterbeek te Bilzen 
Gemeente: Diest - Bilzen 

volg nr. knelpunt locatie lambert-coördin. 

285 3 schotten + schotbalken Grote Steunbeer, langs de 198,60; 186,87 
binnenring te Diest 

286 stuw aftakking naar Schulensmeer 202,20; 183,34 
287 stuw Schulensbroek te Linkhout 205,95; 184,55 
288 stuw Veldekmolen te Kermt 210,95 ; 184,05 
289 stuw Herkenrodemolen 214,98; 183,54 
290 watermolen Rebbemolen te Kuringen 216,00: 182,15 
291 sifon onder zijtak van het Alberikanaal 217,89: 181,65 

naar Hasselt 
292 bodemval aan de baan naar Godsheide te 220,72; 180,73 

Hasselt (Golfclub) 
293 dam Rentfortmolen te Beverst 229,40 ; 176.42 

3.125.Lim. Oormaalbeek 

Situering: Vanaf de samenvloeiing met de Kleine Gete te Zoutleeuw naar de rijksweg Luik-Brussel te 
Orsmaal 
Gemeente: Zoutleeuw - Orsmaal 

Geen knelpunten voor vismigratie 



3.126.Lim. Gete 

Situering: Vanaf de samenvloeiing met de Demer te Halen naar de splitsing Grote Gete - Kleine Gete te 
Budingen · 
Gemeente: Halen - Budingen 

. volgnr. knelpunt locatie lambert-coördin. 

294 watermolen aan de donkerwinning te Halen 202,80; 182,31 

3.127.Lim. Grote Gete 

Situering: Vanaf de samenvloeiing met de Kleine Gete te Budingen naar de Ourystraat te Hoegaarden 
Gemeente: Budingen - Hoegaarden 

volgnr. knelpunt locatie lambert-coördin. 

295 drempel/ bodemval, verval Molenstraat te Drieslinter 197,80 ; 170,23 
50cm 

296 watermolen, verval 80-90cm Oude molen te Utsenaken 193,43 ; 168,38 
297 stuw 0 Tienen 190,85 ; 166,80 
298 stuw in aanbouw 0 Tienen 190,30 ; 166,00 
299 stuw 0 Tienen, St. Helenevest 189,93 ; 165,89 
300 stuw0 Tienen 189,51 ; 165,61 
301 watermolen, verval 1 m Bellekom - Tienen 188,88 ; 164,52 
302 watermolen, verval40cm Hoegaarden - Klein Overlaar 187,96; 163,46 
303 2 schotten + stuw + turbine + Hoegaarden 187,38; 162,60 

rooster 

3.128.Lim. Herk 

Situering: Vanaf de monding in de Gete te Halen naar de samenvloeiing met de Herkebeek te 
Hoepertingen-Gotem 
Gemeente: Halen - Hoepertingen-Gotem 

volg nr. knelpunt locatie lambert-coördin. 

304 ' watermolen Herkenmolen te Herk-Oe-Stad 206,56 ; 181 ,95 

305 watermolen Nieuwe molen te Herk-Oe-Stad 208,85 ; 180,41 

306 watermolen Elstermolen te Stevoort 210,60 ; 179,56 

307 watermolen Dorpsmolen te Stevoort 211,83; 178,91 

308 watermolen Oude Molen te St. Lambrechts-Herk 214,34; 177,08 

309 watermolen Groenmolen te Alken - 215,94; 175,96 
St.Lambrechts-Herk 

310 watermolen Oude Molen te Alken 216,20; 174,42 

311 watermolen Graatmolen 217,36; 171,53 

312 stuw Wellen 217,86; 170,78 

313 watermolen Wellenmolen te Wellen 218,10; 170,21 

314 watermolen Oude Molen te Berlingen 216,25; 167,60 



3.129.Um. Hulpe 

Situering: Vanaf de Oemer te Testelt naar de samenkomst met het Zwartwater te Molenstede-Zichem 
Gemeente: Testelt- Zichem 

Geen knelpunten voor vismigratie 

3.130.Lim. Kleine Gete 

Situering: Vanaf de samenvloeiing met de Grote Gele naar de betonweg stroomopwaarts van de 
spoorlijn te Ezemaal 
Gemeente: Budingen - Ezemaal 

volg nr. knelpunt locatle tambert-coördln. 

315 watermolen, verval 20 cm Koningsmolen te Eliksem 195,49 ; 163,68 
316 watermolen, verval 110 cm Orsmaal 199,25: 166,29 
317 stuw 0 verdeelkunstwerk Kle1ne Gete - 201,31 ; 169,28 

Vloedgracht te Zoutleeuw 
318 stuw in aanbouw Zoutleeuw 201,52 : 169,52 
319 schot aan het rusthuis te Zoutleeuw 201,68 ; 169,60 
320 stuw 0 vistrap te Zoutleeuw 201,76 ; 169,83 

3.131.Lim. Kleine Herk 

Situering: Vanaf de Herk te Stevoort naar de samenvloeiing met de Oude Mombeek te St. lambrechts
Herk 
Gemeente: Stevoort - St. lambrechts-Herk -Alken 

Geen knelpunten voor vismigratie 

3.132.Lim. Mangelbeek 

Situering: Vanaf de Demer te lummen naar de samenvloeiing met de laambeek te lummen 
Gemeente: lummen 

Geen knelpunten voor vismigratie 

3.133.Lim. Meisterbeek 

Situering: Vanaf de Gele te Halen naar de samenvloeiing met de Oude Beek te St. Truiden 
Gemeente: Halen - St. Truiden 

volg nr. knelpunt locatie lambert-coördin. 

321 watermolen Grazenmolen te Grazen-Geetbets 204,55 ; 174,26 
322 watermolen Nieuwekerken 205,70; 172.00 
323 bodemval I dam t.h.v. Hoeve St. Niklaas te Runkelen 206,51 ; 170,99 
324 bodemval I dam t.h.v. Hoeve St. Niklaas te Runkelen 206,43 ; 171.05 
325 watermolen, verval140 cm Metsterenmolen 207,11 ; 170,63 
326 bodemval 30 cm Oude Homemolen te St. Truiden 207,88; 169,47 
327 bodemval 40 cm wijk aan de rand van St. Truiden 208,63; 169,22 



3.134.Lim. Mombeek 

Situering: Vanaf de samenvloeiing met de Herk te St. Lambrechts-Herk (Hasselt) naar de samenkomst 
met de Leerebeek te Vliermaal - Guigoven 
Gemeente: Hasselt - Vliermaal - Guigoven 

volg nr. knelpunt locatie lambert-coördin. 

328 watermolen Wimmertinge 219,75; 175,37 
329 stuw, verval1 m Luimertingemolen te Wimmertinge 221,45; 174,68 
330 watermolen Rootmolen te Vliermaalroot 224,21 ; 172,93 
331 watermolen Wintershoven 224,20; 172,21 

3.135.Lim. Munsterbeek 

Situering: Vanaf de Demer te Bilzen naar de samenvloeiing met de Wilderbeek te Munsterbilzen 
Gemeente: Bilzen - Munsterbilzen 

volg nr. knelpunt locatie lambert-coördin. 

332 bodemval Munsterbilzen 231 ,41 ; 176,40 

3.136.Lim. Velpe 

Situering: Vanaf de Demer te Halen naar de samenvloeiing met de Broekbeek te Vissenaken 
Gemeente: Halen - Vissenaken 

volgnr. knelpunt locatie lambert-coördin. 

333 stuw monding in Demer te Halen 200,65 ; 184,20 
334 watermolen Zeikermolen te Webbekom 200,72; 183,70 
335 watermolen, verval 120cm Rotemsemolen te Laksbergen 200,89 ; 180,10 
336 stuw 0 Kortenaken (Vroente) 196,68 ; 176,38 
337 watermolen 0 Ransbergmolen 195,90 ; 175,80 

338 stuw ter vervanging van de Hoeleden 193,69; 174,13 
oude molen 0 

339 watermolen nabij de baan Tienen-Diest 190,99; 171,93 

340 watermolen, verval 2,5-3 m Dalemsemolen 188,65 ; 171 ,26 

' 



3.137.lim. Vloedgracht 

Situering: Vanaf de Kleine Gete te Zoutleeuw naar de splitsing met de Kleme Gete te Zoutleeuw 
Gemeen!~: Zoutleeuw 

Opmerlcing. Het verdeelwerk nabij de Kleine Gete staat aldaar vermeld 

Geen knelpunten voor vismigratie 

3.138.Lim. Winge 

Situering: Vanaf de Demer te Rotselaar naar de samenkomst met waterloop nr 3.027 te Nieuwenrode~ 
Kortrljk~Dutsel 
Gemeente: Rotselaar • Kortrijk-Dutsel 

volgnr. knelpunt locatle lambert-coördln. 

341 bodemval monding in de Demer te Rotselaar 174,24 ; 184,34 
342 stuw aan de baan Aarschot-leuven 176,14; 181,05 
343 watermolen Vlassetaar 178.45 : 180,84 

3.139.Um. Zwartwater 

Situering: Vanaf de Hulpe te Molenstede naar de samenkomst met de Kleine Beek te Molenstede 
Gemeente: Molenstede 

Geen knelpunten voor vismigratie 

3.140.Lim. Zwart Water 

Situering: Vanaf de Zwarte Beek te Zelem naar Wachtbekken het Schotensbroek te Schulen-linkhout 
Gemeente: Zelem - Schulen-Linkhout 

volgnr. knelpunt locatie lambert-coördin. 

344 sifon onder de Demer te Linkhout-Halen 202,85; 183,41 
345 stuw handbediende stuw nabij stuw E aan 202,95 ; 183,31 

het Schuleosbroek 
346 stuw stuw D, overgang van Zwart Water in 203,67 ; 183,43 

het Schulensmeer 



3.141.Lim. Zwarte Beek 

Situering: Vanaf de Demer te Diest naar de samenvloeiing met de Weertebeek te Paal-Beringen 
Gemeente: Dies~ - Paal - Beringen 

volgnr. knelpunt locatie lambert-coördin. 

347 stuw Paal, Gestelse Heide 206,85 : 190,05 
348 watermolen Gestelse molen te Paal 207,72: 191 ,32 

E2. MAASBEKKEN 

3.142.Lim. Abeek 

Situering: Vanaf de Maas te Ophoven naar de samenvloeiing met de Veeweide waterloop te Ellikom -
Grote Bragel 
Gemeente: Ophoven - Ellikom - Grote Bragel 

volgnr. knelpunt locatie 

349 betonnen afzink 0 monding in de Maas te Ophoven 
350 stuw kruispunt met de Itterbeek 
351 watermolen, verval 160 cm Broekmolen te Kinrooi 
352 stuw aan paal160 
353 watermolen 0 Luysenmolen 
354 watermolen Ciactsmolen 
355 sifon onder Zuid-Willemsvaart 
356 watermolen, verval 160 cm Genamolen 
357 watermolen Bree (Koezenhof) 
358 watermolen, verval 120 cm Bree (Binkerhof) 
359 watermolen Reppelmolen te Bree 

3.143.Lim. Serwijn 

Situering: Vanaf de Maas te Moelingen naar de gewestgrens 
Gemeente: MoeJingen - Neufchäteau 

volgnr. knelpunt locatie 

' 
360 stuw I bodemval oude betonnen constructie te 

MoeJingen 

lambert-coördin. 

251,35 : 202,45 
246,70: 204,45 
241,35 : 209,05 
240,14: 209,08 
238,25 : 208,45 
237,04 : 208,32 
236,1 9 :207,46 
235,39 : 206,58 
234,95 : 206,20 
234,18: 205,69 
233,1 9 : 205,56 

lambert-coördin. 

245,24 : 161,44 



3.144.Lim. Bosbeek 

Situering; Vanaf de Maas te Maaseik naar de samenvloeung met de Kleme Beek te Opglabbeek -
Opoeteren 
Gemeente: Maaseik - Opglabbeek • Opoeteren 

volgnr. knelpunt locatle lambert-coördln. 

361 betonnen afzink monding In de Maas te Maaseik 251,19:200.67 
362 watermolen, verval 135 cm Aldeneik te Maaseik 250,51 ; 200,12 
363 watermolen, verval 150 cm Bosmolen te Maaseik 249,04 ; 199,64 
364 watermolen, verval 150 cm Wurfeldermolen te Maase•k 247,35 : 199,00 
365 watermolen, verval100 cm Langerenmolen te Neeroeteren 244,52 ; 198,34 
366 watermolen, verval100 cm Neermolen te Neeroeteren 243,72: 198,44 
367 watermolen, verval 80 cm Klaaskensmelen te Neeroeteren 243,31 : 198,04 
368 sifon onder Zuid-WUiemsvaart 243,00 ; 198,25 
369 bodemval, verval 65 cm Gebruggemalen te Neeroeteren 242,85; 198 00 
370 watermolen, verval 85 cm Zeverenmolen te Neeroeteren 242,07 ; 197,55 
371 watermolen. verval 75 cm Volmolen te Neeroeteren 241,44 : 197,09 
372 watermolen, verval140 cm Dorpelmolen te Opoeteren 240,14; 196,15 
373 watermolen, verval140 cm Slagmolen te Opglabbeek 237,51 : 193,32 

3.145.Lim. Dommel 

Situering: Vanaf de Nederlandse grens te Neerpelt naar de samenvloeiing met de Bollissenbeek 
Gemeente: Neerpelt - Eksel · Peer - Wijchmaal 

volgnr. knelpunt locatie lambert-coördin. 

374 dam, verval20-50cm resten van oude molen te Neerpelt 223,45: 214,60 
375 sifon onder kanaal Bocholt-Herentals te 223,60 : 214,40 

Neerpelt 
376 watermolen, verval 1 m Slagmolen te Neerpelt 224,41 ; 212,98 
377 watermolen, verval 2,5m Bemvoortse molen te Neerpelt 224,74; 212,00 
378 stuw inlaatkunstwerk voor Wachtbekken 224,65; 211,00 

te Overpelt 
379 watermolen, verval2m Wedelse Molen 224,68 : 208,49 
380 watermolen, verval 1 m Kleine Molen te Peer {KI. Brogel) 224,70; 207,52 
381 dam, verval 50-100cm Peer 223,95 ; 205,65 

3.146.Lim. Itterbeek 

Situering: Vanaf de Nederlandse grens te Kessenich naar de baan Kinrooi-Neeroeteren 
Gemeente: Kessenich - Kinrooi - Neeroeteren 

volgnr. knelpunt locatie lambert-coördin. 

382 stuw verdeelwerk, kruising met de Abeek 246,70; 204,45 



3.147.Lim. Jeker 

Situering: Vanaf de Nederlandse grens te Kanne naar de gewestgrens te Kanne en van de 
gewestgrens te Sluizen naar de gewestgrens te Lauw 
Gemeente: Kanne - Sluizen - Lauw 

volg nr. knelpunt locatie lambert-coördin. 

383 watermolen Kanne, vlakbij de rijksgrens 241,64: 168,22 
384 sifon onder Albertkanaal te Kanne 241 ,95: 167,32 
385 watermolen Oude Molen (ten zuiden van 241 ,89: 167,25 

Albertkanaal) te Kanne 
386 watermolen te Sluizen 231,70: 161 ,71 
387 watermolen te Mal 231 ,30 : 162,55 
388 stuw S4-stuw 200m stroomopwaarts van 229,64 : 163,65 

389 stuw 
de samenkomst Jeker-Oude J~l 
bij de baan Tongeren-Luik , YftO 227,09: 163,30 

390 watermolen Ruttemolen te Rutten 225,10: 160,60 
391 watermolen Daalmolen te Lauw 224,50 : 159,90 
392 watermolen, hier wordt in de Hoogmolen te Lauw 223,55 : 159,08 

toekomst een nieuwe stuw 
gepland. 

3.148.Lim. Lossing 

Situering: Vanaf de Nederlandse grens te Molenbeersel naar de samenkomst met de Horstgaterbeek te 
Molenbeersel - Kinrooi 
Gemeente: Molenbeersel - Kinrooi 

Geen knelpunten voor vismigratie 

3.149.Lim. Oude Jeker 

Situering: Vanaf de Jeker te Nerem naar het verdeelwerk te Tongeren 
Gemeente: Tongeren- Nerem 

volgnr. knelpunt locatie 

393 watermolen Motmolen te Tongeren 

394 stuw verdeelwerk Oude Jeker- Jeker te 
Tongeren 

lambert-coördin. 

227,03: 163,18 
226,89 ; 162,87 



3.150.Lim. Voer 

Situering: Vanaf de Nederlandse grens te ·s Gravenvoeren naar de samenkomst met de Noorbeek te 
s' Gravenvoeren 
Gemeente: 's Gravenvoeren 

volg nr. 

395 
396 
397 

knelpunt 

bodemval 15 cm 
bodemval1 m 
watermolen 

3.151.Lim. Warmbeek 

locatle 

Oude Molen te 's Gravenvoeren 
's Gravenvoeren 
samenkomst met Noorbeek te 
's Gravenvoeren 

lambert-coördln. 

247,32 ; 162,16 
248,60 ; 161,80 
248,97 ; 161 ,86 

Situering: Vanaf de Nederlandse grens te Achel naar de samenkomst met de Prinsenloop te St. 
Huibrechts Lille 
Gemeente: Achel- St. Huibrechts Lille 

volgnr. 

398 
399 

knelpunt 

watermolen 
bodemval 

locatle 

het Mulke te Achel 
watermolen Hamont-Achel 

lambert-coördln. 

228,84 ; 218,59 
228,54 ; 214,99 

i 
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Bijlage 4 Knelpunten op overige kanalen 
(Prioriteit 01 : Uiterste saneringsdatum 201 0) 

0 : Vispassagesysteem gepland of reeds aanwezig 

4.1. Kanaal Nieuwpoort-Duinkerke 

Situering: Vanaf de zeesluis te Nieuwpoort naar de Franse grens teAdinkerke 

volgnr. knelpunt locatie 

401 sluis Veurnesluis aan het sluizencomplex 
de Ganzepoot te Nieuwpoort 

402 sluis Nieuwpoortsluis te Veurne 

4.2. Lokanaal 

Situering: Vanaf de IJzer naar Veurne 

volgnr. knelpunt locatie 

403 sluis Finielesluis 

4.3. leperkanaal 

Situering: Vanaf de IJzer naar leper 

volgnr. knelpunt locatie 

404 sluis Boezinge-sas 
405 sluis Boezinge-dorp 

4.4. Kanaal Nieuwpoort-Plassendale 

lam bert-coördin. 

37,16; 203,81 

30,81 ; 196,97 

lambert-coördin. 

35,29 ; 184,30 

lambert-coördin. 

43,18; 178,82 
44,35 ; 176,96 

Situering: Vanaf de zeesluis te Nieuwpoort naar aansluiting met het Kanaal Oostende-Gent 

Opmerking: Ook de St.-Jorissluis die weliswaar niet rechtstreeks op het Kanaal Nieuwpoort
Plassendale ligt wordt hier vemeld. 

Volgnr. knelpunt locatie lambert-coördin. 

406 sluis Gravensluis 37,22 ; 204,04 

407 sluis St.-Jorissluis 38,20 ; 204,18 

408 sluis Plassendale 54,58 ; 211,89 



4.5. Kanaal Roeselare-Leie 

Situering: Vanaf de aansluiting met de Le1e te Ooigem naar Roeselare 

volgnr. knelpunt locatle lambert-coördln. 

409 sluis Ooigem. verbinding met de leie 77,89 : 176,79 

4.6. Kanaal Kortrijk-Bossuit 

Situering: Vanaf de aansluiting met de Leie te KortriJk naar de aansluiting met de Schelde Ie Bossuit 

volgnr. knelpunt locatle lambert-coördln. 

410 sluis sluis 11 : verbinding met de Leie 72,65 ; 169,92 
411 sluis sluis 10 73,13 ; 169,73 
412 sluis sluis 9 73,76 : 169,49 
413 sluis sluis 8 77,57 : 168,81 
414 sluis sluis 7 77,89 ; 168,55 
415 sluis nieuwe sluis 3 77,93 : 168,48 
416 sluis sluis 6 te Zwevegem 78,35 ; 167,85 
417 sluis nieuwe sluis 2 80,22 ; 163,69 
418 sluis nieuwe sluis 1 82,42 ; 160,19 

4. 7. Moervaart 

Situering: Vanaf het Kanaal Gent-Terneuzen naar Lokeren 

Geen knelpunten voor vismigratie 

4.8. Kanaal Brugge-Sluis (Damse Vaart) 

Situering: Vanaf het Kanaal Oostende-Gent te Brugge naar de Nederlandse grens 

volgnr. knelpunt locatie lambert-coördln. 

419 dam en sluis verbinding met Kanaal Oostende- 70,70 ; 212,94 
Gent te Brugge 

420 stuw verbinding met Kanaal van 75,06:217,76 
Schipdonk 

421 terugslagklep nabij de verbinding met 75,15 ; 217,89 
Leopoldkanaal 



4.9. Kanaal van Willebroek (Kanaal Brussei-Rupel) 

Situering: Vanaf de Rupel naar de grens met het Brussels gewest 

volgnr. knelpunt locatie lambert-coördin. 

422 sluis Wintamsluis 146,47; 199,03 
423 sluis Zemst 150,55; 187,18 

4.1 0. Kanaal Brussel-Charleroi 

Situering: Vanaf Brussel naar de gewestgrens 

volgnr. knelpunt locatie lambert-coördin. 

424 sluis St. Jans-Melenbeek 147,62; 171,03 
425 sluis Anderlecht 145,27; 167,67 
426 sluis Ruisbroek 144,64; 164,35 
427 sluis Lot 143,01 ; 161,77 
428 sluis Halle 141,03; 158,65 
429 sluis Lembeek 139,62 ; 155,39 

4.11. Kanaal Leuven-Mechelen 

Situering: Vanaf Mechelen naar Leuven 

volg nr. knelpunt locatie lambert-coördin. 

430 sluis Zennegat 154,32 ; 194,84 
431 sluis Battel 155,46; 192,04 
432 sluis Boortmeerbeek 163,42; 184,82 
433 sluis Kampenhout 165,80; 182,92 
434 sluis Tildonk 170,89 ; 181 ,08 



4.12. Kanaal Schoten-Desset 

Situering: Vanaf Schoten naar Desset 

volgnr. knelpunt locatle tambert..coördln. 

435 sluis sluis 1 0 te Schoten 159.29 ; 214,64 
436 sluis sluis 9 te Schoten 159,60; 215.62 
437 sluis sluis 8 te Schoten 160,45: 217.87 
436 sluis sluis 7 te Schoten 161,96; 219,76 
439 sluis sluis 6 te Schoten 162,60 : 220,47 
440 sluis sluis 5 te St. Job In 't Goor 163,30 ; 220,93 
441 sluis sluis 4 te St Job in '1 Goor 164,07 ; 221,43 
442 sluis sluis 3 te Brecht 164,70:221,84 
443 sluis sluis 2 te Brecht 165,31 ; 222.24 
444 sluis sluis 1 te Rijkevorsel 178,24 ; 224,44 

4.13. Kanaal Dessei-Kwaadmechelen 

Situering: Van Desset naar Kwaadmeeheten 

Geen knelpunten voor vismigratie 

4.14. Kanaal Herentals .. Bocholt 

Situering: Van Herentais naar Bocholt 

volgnr. knelpunt locatie lambert.çoördln. 

445 sluis sluis 10 te Herentals, verbinding met 182,42 ; 206,69 
Alberikanaal 

446 sluis sluis 9 te Geel 191,06; 209,09 
447 sluis sluis 8 te Geel 193,17; 210,40 
448 sluis sluis 7 te Geel 196,85 ; 211,47 
449 sluis sluis 6 aan Studiecentrum voor 199,46 : 212,30 

Kernenergie te Mol 
450 sluis sluis 5 te Desset 203,90 : 213,61 
451 sluis sluis 4 te Desset 205,43: 214,06 
452 sluis sluis 3 te Mol 207,29: 214,61 
453 sluis sluis 2 te Mol 208,65 : 214,59 
454 sluis sluis 1 te Mol 209,56 ; 214,57 



4.15. Zuid-Wiltemsvaart 

Situering: Vanaf de Nederlandse grens naar de aansluiting met Albertkanaal 

volgnr. knelpunt locatie lambert-coördin. 

455 sluis sluis 17 te Lozen 232,94; 211,45 
456 sluis sluis 18 te Bocholt 233,58; 210,60 
457 sluis sluis Neerharen 242,44 ; 177,63 
458 sluis sluis Lanaken 240,52; 175,74 

4.16. Kanaal van Beverlo 

Situering: Vanaf Beverlo naar Leopoldsbrug 

Geen knelpunten voor vismigratie 



4.18. Reservatiezone voor het Kanaal Oelegem-Zandvliet (Anti-tankgracht) 

Opmerking: Informatie afkomstig van AWZ. Enkel het traject ten noorden van het Kanaal Oessel· 
Turnhout-Schoten wordt beheerd door de Afdeling Maas en Alberikanaal van AWZ-LIN (mededeling, 
De Heer J. Wollants}. 
De gronddammen zijn voorzien van kokers, dus worden NIET beschouwd als knelpunten voor 
vismlgratie. 

Situering: tussen Oelegem en Zandvliet 

volgnr. knelpunt roeatle lambert-coördln. 

459 schot+ rooster (12 cm} in de sluisbunker te Schilde 166,70; 213,94 
460 rooster (15 cm} aan de baandoorsteek Turnhout· 166,12; 215,29 

Antwerpen Ie Schtlde 
461 schot+ rooster (12 cm) In de sluisbunker te Schilde 165,83; 215,75 
462 rooster (15 cm) voor de gronddutkar te Schtlde 165,55 ; 216,65 
463 rooster (12 cm) voor de gronddam te Schilde 165,28; 217,06 
464 schot in de sluisbunker te Schilde 164,32: 218,15 
465 schot in de sluisbunker te Brecht 163,58 : 219,31 
466 rooster (5 cm) schotbalken + Tapsluis zuid: overloop van het 162,90; 220,64 

schot Kanaal Desset-Schoten naar de Anti· 
tankgracht in de richting van 
Oelegem. Schot bevindt zich m 
sluisbunker nabij de overtoop 

467 rooster (7 cm) + schotbalken Tapsluis noord: overloop van het 162,90:220,72 
Kanaal Dessei-Schoten naar de Anti-
tankgracht In de richting van 
Stabroek 

468 schot + stalen dam in de sluisbunker te Kapellen, dam 155,17 ; 225,93 
bevindt zich enkele meters 
stroomopwaarts 

469 schot in de sluisbunker aan het Fort van 154,19: 226,30 
Ertbrand te Kapellen 

470 rooster (20 cm op 10 cm) aan de dam (voorzien van koker) van 153,79: 226,37 
Fort Ertbrand te Kapellen 

471 schot + stalen dam in de sluisbunker te Putte, dam 
bevindt zich enkele meters 

153,12:226,29 

stroomopwaarts 
472 schot + stalen dam in de sluisbunker te Putte, dam 

bevindt zich enkele meters 
152,47 : 226,34 

stroomopwaarts 
473 schot in de sluisbunker te Putte 151,73:226,09 
474 schot in de sluisbunker aan de Schans 150,99 ; 226,05 

Smootakker te Putte . Stabroek 
475 schot in de sluisbunker te Stabroek 150,73; 225,89 
476 rooster (20 cm} aan de gronddam (voorzien van 149,19; 225,80 

koker) nabij het Fort van Stabroek 
477 rooster (20 cm) aan de baandoorsteek Abtsdreef 148,69; 225,73 

nabij Fort van Stabroek 
478 schot in de sluisbunker te Berendrecht 147;68; 225,08 



Bijlage 5: Knelpunten op de visbiologisch waardevolle waterlopen 

0 : Vispassagesysteem gepland of reeds aanwezig 

5.1. BEKKEN van de BOVEN-SCHELDE 

A. ZWALMBEKKEN 

5.1.1. Zwalm (Zwalmbeek) 

Situering: Vanaf de monding in de Schelde naar de monding van de Dorenbosbeek en Verrebeek te 
Brakel 

Opmerking: Knelpunten op het traject van eerste categorie bevinden zich in het overzicht van 
vismigratieknelpunten op waterlopen van eerste categorie (bijlage 3). Mondingen van beken of 
grachten op het stuk eerste categorie werden WEL opgenomen. 

volgnr. knelpunt locatie lambert-coördin. 

479 bodemval 40 cm verbinding met waterloop nr. 55001 104,52; 174,89 
te Munkzwalm 

480 bodemval 15 cm monding van Wijlegembeek (met 104,12; 174,93 
een buis) te Munkzwalm 

481 bodemval 30-40 cm monding Molenbeek te Roborst 1 06,93 ; 173,83 
482 bodemval 40 cm monding van Trapmijnsbeek te Sint- 107,60; 172,41 

goriks Oudenhave 
483 bodemval 35 cm monding van gracht 108,13; 168,14 

5.1.2. Sassegembeek 

Situering: Vanaf samenvloeiing met de Molenbeek te Opbrakel (Brakel) naar Brakelbos 

volg nr. knelpunt locatie lambert-coördin. 

484 bodemval 30 cm aan de inbuizing aan het Kort pad in 104,50 ; 163,08 
het Brakelbos 

485 bodemval 20 cm en bodemval aan de wegovergang in Brakelbos 104,53 ; 163,06 
25 cm 

486 bodemval 1 m en bodemval aan het Lang pad in het Brakelbos 104,09 ; 162,84 
BOem 

487 betonnen constructie met Brakelbos 103,95; 162,75 
verval 

5.1.3. Molenbeek 

Situering: te Opbrakel 

Geen knelpunten voor vismigratie 



5.1.4. Doornbosbeek 

Situering: Vanaf de overgang in de Zwalm {Zwalmbeek) te Cpbrakel naar de monding van waterloop 
nr. 22000 

volgnr. knelpunt locatle lambert-coftrdln. 

488 bodemval Cpbrakel 106,50 : 164,39 

5.1.5. Verrebeek 

Situering: Vanaf de overgang in de Zwalm {Zwalmbeek) naar het stroomopwaarts gedeelte 

volgnr. knelpunt locatle lambert-coördin. 

489 aarden wal + bodemval 50 cm aan de Buistenberg te Cpbrakel 106,94 ; 163,02 
{Brakel) 

5.1.6. Molenbeek 

Situering: Vanaf de monding in de Zwalm naar de samenkomst met de Bettelhovebeek te Velzeke
Ruddershove 

volg nr. knelpunt locatie lambert-coördln. 

490 bodemval1 m tussen Moriaan en Knutsegem 107,50: 173,77 
491 watermolen, verval 3,5 m (op Velzeke - Ruddershove 108,73; 174,40 

bypass) en verval 2,5 m op 
beek zelf 

492 betonnen afzink monding Bettelhovebeek in 109,55 : 174,33 
+verval 1,5 m Natuurreservaat Wachtbekken-

Bettelhovebeek 



5.1. 7. Peerdestokbeek-Moldergem beek-Boekelbeek-Peri in kbeek 

Situering: Vanaf de monding in de Zwalm te Nederzwalm naar Zegelsem 

volgnr. knelpunt locatie lambert-coördin. 

493 watermolen, verval 1 ,5-2 m Van der Lindensmelen te 102,08; 175,05 
Nederzwalm 

494 watermolen, verval40 cm+ Oude Meldergemmolen te St.-Denijs- 102,83 ; 172,30 
verval3,5 m Boekel 

495 watermolen, verval2,5 m Perlinkmolen te St.-Kornelis- 103,93 ; 169,48 
Horebeke 

5.1.8. Passemarebeek-Zwedebeek 

Situering: Vanaf de monding in de Zwalm naar de samenkomst met waterloop nr. 44002 

volgnr. knelpunt locatie lambert-coördin. 

496 watermolen, verval 1 ,5-2 m Pedesmelen te Hundelgem 106,98 ; 175,02 

5.1.9. Trapmijnsbeek (Traveinsbeek) 

Situering: Vanaf de monding in de Zwalm te Sint-Goriks Oudenhove naar de monding van de 
Erwetegembeek te Erwetegem 

volg nr. knelpunt locatie lambert-coördin. 

497 watermolen, verval 3 m aan de Oude Molen te Strijpen 108,93; 172,90 
(Zottegem) 



8. De MAARKEBEEK en haar BOVENLOPEN 

5.1.1 0. Maarkabeek (Molenbeek) 

Situering: Vanaf het traject van 2e categorie naar Schorisse 

Opmerldng: Knelpunten op het traject van eerste categorie bevinden zich tn het overzicht van 
vismigratieknelpunten op water1open van eerste categone {btJiage 3) 

volgnr. knelpunt locatle lambert-eoördln. 

498 stuw, verval30 cm aan de spoorweg achter oude 96,53 ; 168,90 
fabriek te leupegem 

499 watermolen, verval 2 m Oude Molen te Etikhove 97,55: 167,78 
500 watermolen, verval 1,5 m Ter Borchtmolen te Maartte-Kerkem 98,95: 167,78 
501 bodemval 80 cm Oude Molen te Maarke-Kerkern 99.63 ; 167,65 
502 bodemval 30-40 cm monding Pauwelsbeek te Maarke- 100,00 : 167,73 

Kerkem 
503 drempel, verval15 cm Schorisse dorp 101 ,43: 166,40 
504 watermolen, vervalS m Kasteelmolen te Schonsse 101,40: 166,082 

5.1.11. Pauwelsbeek 

Situering: Vanaf de monding in de Maarkabeek te Maarke-Kerkern naar de uttlopers van het Muziekbos 
louise-Marie 

volgnr. knelpunt locatle lambert-eoördin. 

505 bodemval1 m aan het Wijmter te Schorisse 100,65 : 166,63 
506 drempel, verval 15 cm aan het Wijmier te Schorisse ~. 100,67: 166,58 
507 bodemval 40 cm aan het Wijmier te Schorisse 100,73: 166,23 
SOS stuw, verval 1 m in achtertuin van een woning t.h.v. 99,73 ; 163,98 

Berg ten Houte 
509 stuw, verval 80 cm in achtertuin van een woning t.h .v. 99,70 ; 163,95 

Berg ten Houte 
510 stuw, verval 30 cm in achtertuin van een woning t.h.v. 99,69; 163,93 

Berg ten Houte 

5.1.12. Nederaalbeek-Holbeek en Stroelbeek 

Situering: Vanaf de monding in de Maarkabeek te Etikhove naar Ten Abele te Ronse 

Geen knelpunten voor vismigratie 

5.1.13. Krombeek 

Situering: Vanaf de monding in de Maarkabeek-Molenbeek te Schorisse naar Beekkant te Schorisse 

Geen knelpunten voor vismigratie 



5.2. IJZERBEKKEN 

A. BOVENLOPEN VAN DE IJZER EN DE HEUVELLANDBEKEN 

5.2.1. Heidebeek 

Situering: Vanaf het stuk van tweede categorie tot aan de Franse grens (Warandehoek) te Watou. 

Opmerking: Knelpunten op het stuk van eerste categorie bevinden zich in het overzicht van 
vismigratieknelpunten op eerste categorie (bijlage 3). 

Volgnr. knelpunt locatie lambert-coördin. 

511 drempel + verval 20 cm bij de grensovergang aan de baan 26,00 ; 175,55 
Watou - Houtkerque 

5.2.2. Haringsebeek 

Situering: Vanaf de monding in de IJzer te Beveren naar Proven 

volgnr. knelpunt locatie lambert-coördin. 

512 dam (door zandzakken)+ onder een bruggetje te Roesbrugge- 29,43 ; 178,60 
verval20 cm Haringe 

5.2.3. Vleterbeek 

Situering: van Poperinge naar de Franse grens te Abele 

volgnr. knelpunt locatie lambert-coördin. 

513 stuw + verval 1 ,5 m Poperinge 33,88; 172,10 
514 betonnen constructie + Poperinge 33 ,28 ; 171,28 

schotbalken + verval 30 cm 
515 drempel, verval 15 cm 200 m stroomopwaarts van de 32,1 5 ; 170,35 

monding van de Winterbeek 



5.2.4. Kernmeibeek 

Situering: vanaf stuk tweede categoriee naar Reningelst 

Opmerking: Knelpunten op het stuk van eerste categorie bevinden zich in het overzicht van 
vismigratieknelpunten op eerste categorie (bijlage 3). 

Volgnr. knelpunt locatle lambert-coördln. 

516 drempel nabij de brug van 't Vuil Voordeke 40,69 : 178,34 
517 stuw, verval 15 cm Vlamertinge 40,65: 172,08 
518 stuw, verval 30 cm Vlamertinge 40,53 : 171,85 
519 stuw, verval 1 m Vlamertinge 40,35; 171,58 
520 stuw, verval 30 cm Vlamertinge 40,25 : 171.48 
521 stuw, verval80 cm aan de Warande te Vlamertinge 39,80; 171,05 

5.2.5. Kasteelbeek 

Situering: vanaf de monding in de Spanjaardsbeek te Kortemark naar Wijnendaelebos te Torhout 

volgnr. knelpunt locatle lambert-coördln. 

522 betonnen verval, 1 m monding in de Spanjaardsbeek te 57,28; 191,48 
Kortemark 

523 houten stuw, verval 40 cm Kortemark 57,23: 191,85 
524 betonnen stuw+ schotbalken, t.h.v. Tuinwijk te Kortemark 57,40: 192,50 

verval1 m 
525 idem Kortemark 58,08: 192,50 
526 idem t.h.v. Ma Campagne te Kortemark 57,85 : 193,28 
527 betonnen drempel: verval 15 grens Terhout-Kortemark 58,15 ; 197,73 

cm 
528 betonnen stuw + schotbalken: grens T orhout-Kortemark 58,10 ; 193,83 

verval50 cm 
529 betonnen drempel, verval 15 onder brug in de Polletstraat te 57,65 ; 194,00 

cm Kortemark 
530 betonnen drempel, verval 30 onder brug in de Edewallestraat te 57,75; 195,18 

cm Torhout 



5.3. MAASBEKKEN 

A. VOERBEKKEN 

5.3.1 Voer 

Situering: Vanaf het stuk van tweede categorie naar de Commanderie te St.-Pieters-Voeren 

Opmerking: Knelpunten op het stuk van eerste categorie bevinden zich in het overzicht van 
vismigratieknelpunten op eerste categorie (bijlage 3). 

Volg nr. knelpunt locatie lam bert-coördin. 

531 sifon 2 m breed tussen de Aveve en de aftakking 249,23: 161,90 
naar de bypass te 's Gravenvoeren 

532 oude schotten + verval 1 ,5 m overgang naar de bypass te 's 249,28 ; 161 ,85 
Gravenvoeren 

533 verval40 cm dorpskern St.-Martens-Voeren 251,80: 160,75 
534 verval40 cm onder spoorweg viaduct te St.- 251,85 : 160,68 

Martens-Voeren 
535 watermolen, verval 1 ,5 m overgang naar de bypass te St.- 252,03 ; 160,53 

Martens-Voeren 
536 verval 20 cm + verval 20 cm + t.h.v. Commanderie in St.-Pieters- 252,55 ; 159,60 

verval50 cm Voeren 

5.3.2. Noorbeek 

Situering: Vanaf de monding in de Voer te 's Gravenvoeren naar de Nederlandse grens 

volgnr. knelpunt locatie lambert-coördin. 

537 schot + verval 1 ,5 m en verval in de tuinen van Kasteel van 250,30: 162,48 
40cm Altembroek 

538 2 schotten, één op e weiland tussen het Kasteel van 250,58; 162,43 
aftakking naar de vijvers, Altembroek en de Nederlandse 
tweede op de Noordbeek grens 

5.3.3. Veurs 

Situering: van_af de monding in de Voer te St.-Martens-Voeren naar het Veurs Dal) 

volgnr. knelpunt locatie lambert-coördin. 

539 drempel + verval 15 cm dorpskern St.-Martens-Voeren 251,93; 160,88 

540 verva11 m langs de spoorlijn, 250 m voor de 254,00 ; 160,05 
spoorwegtunnel aan het Veursbos 

~ 



8. ZIJBEKEN VAN OE GRENSMAAS 

5.3.4. Zanderbeek 

Sî!uering: vanaf de monding in de Maas tot aan de Eterheide in Rotem 

volgnr. knelpunt 

541 terugslagklep 

5.3.5. Ziepbeek of Zijpbeek 

locatle 

plaats waar de beek door de 
winterdijk gaat (t h v. de baan naar 
Heppeneert) 

Situering: vanaf de monding in de Maas tot in Rekem 

volgnr. 

542 
543 

knelpunt 

stenen. verval 
sifon 

locatle 

monding in Maas 
onder Zuid-Wiltemsvaart 

C. ZIJBEKEN VAN OE MAAS (NOORD-LIMBURG} 

5.3.6. Abeek 

Situering: vanaf stuk tweede categorie naar het schietterrein John Cockerill 

lambert..coördln. 

249,94; 197,80 

lambert..coördln. 

245,62 : 183.56 
244,38 ; 181,52 

Opmerking: Knelpunten op het stuk van eerste categorie bevinden zich in het overzicht van 
vism:gratieknelpunten op eerste categorie (bijlage 3). 

Volgnr. knelpunt locatie lambert..coördln. 

544 watermolen Neermolen 230,68 : 203,26 
545 watermolen Hoogmolen in Ellikom 230,62 ; 202,62 
546 watermolen, verval2 m Berenheidemolen in Meeuwen 229,68; 201,20 
547 watermolen, verval 1,5 m Dorpmolen in Meeuwen 230,15 ; 200,10 

I 

! 

I 

i 

: 
I 

I 

I 

! 

I, 

I 

-



5.3.7. Lossing 

Situering: vanaf 2de categorie, stroomopwaarts 

Opmerking: Knèlpunten op het stuk van eerste categorie bevinden zich in het overzicht van 
vismigratieknelpunten op eerste categorie (bijlage 3) . 

. Volgnr. knelpunt locatie lambert-coördin. 

548 sifon onder de Abeek tussen 241,43 ; 208,58 
Natuurreservaat Stamprooiersbroek 
en Mariahof te Kinrooi 

5.3.8. Itterbeek 

Situering: vanaf het stuk van tweede categorie naar de monding van de Baafsbeek in Neerglabbeek
Gruitrode 

Opmerking: Knelpunten op het stuk van eerste categorie bevinden zich in het overzicht van 
vismigratieknelpunten op eerste categorie (bijlage 3). 

Volg nr. knelpunt locatie lambert-coördin. 

549 watermolen, verval 1 m Galdermansmolen in Tongerlo 240,48 ; 202,53 
550 watermolen, schot + Keiaardmolen in Tongeric 240,15 ; 202,33 

verval1 m 
551 rooster + schot + sifon onder de Zuid-WiJlemsvaart 240,33 ; 202,25 
552 watermolen, verval 1 m Kasteelmolen in Opitter 239,28 ; 201,45 
553 schot + verval 1 m stroomafwaarts van de Pollismolen 238,80 ; 201,32 
554 watermolen, verval 1 ,5 m Pollismolen in Opitter 238,68 ; 201 ,35 
555 watermolen, verval 1-1,5 m Rooiermolen in Opitter 238,22 ; 200,98 

5.3.9. Dommel 

Situering: vanaf het het stuk tweede categorie tot aan schietterein John Cockeril 

Opmerking: Knelpunten op het stuk van eerste categorie bevinden zich in het overzicht van 
vismigratieknelpunten op eerste categorie (bijlage 3) . 

' 
Volgnr. knelpunt locatie lambert-coördin. 

556 betonnen constructie + verval 120 m stroomafwaarts van het 224,13; 203,78 
0,5 m baantje Mollem-Wijchmaal 

557 betonnen constructie + verval t.h .v. de weekendhuisjes in 224,36 ; 205,97 
0,5- 1 m Neerhoksent (Eksel) 



5.4. NETEBEKKEN 

A. BEKKEN van de KLEINE NETE 

5.4.1. Kleine Nete 

Situering: Vanaf de samenkomst met de Desselse Nete naar de Hanenberg-Plas-Goorstraal te Retie 

Opmerking: Knelpunten op het traject van eerste categorie bevmden zich in het overzicht van 
vismigratieknelpunten op waterlopen van eerste categorie (bijlage 3). 

volgnr. knelpunt locatle lambert-coördln. 

558 stuw, verval25 cm 250 m stroomopwaarts van de 195,77; 215,12 
monding van de Kleine Witte Nete 

559 stuw. verval 80 cm t h.v. Westereties Heîke te Ret1e 196,02 : 215,57 
560 stuw. verval70 cm th.v. Kasteel Levenslust teRetie 199,13 : 217,59 

5.4.2. Witte Nete 

Situering: Vanaf de monding in de Desselse Nete naar de vijver Miramar langsheen het kanaal 
Herentals-Bocholt 

volg nr. knelpunt locatie lambert-coördln. 

561 betonnen constructie + aan de baan Desset-Studiecentrum 200,39; 213,94 
geleidelijk verval 50 cm voor Kernenergie, nabij hoeve de 

Boeretang 
562 sifon + verval 40 cm onder kanaal Herentals-Bocholt, 202,24 ; 213,14 

verval bevindt zich net voor de 
instroom van de sifon aan het kanaal 

5.4.3. Looiendse Nete 

Situering: Vanaf de monding in de Kleine Nete aan het Westreties Heike naar de Moeren te Arendonk 

volgnr. knelpunt locatie lam bert-coördin. 

563 stuw, verval 50 cm bij de monding in de Kleine Nete 196,62; 216,46 
564 drempel, verval30 cm+ sifon onder kanaal Desset-Schoten te 203,51 ; 222,25 

Arendonk 



5.4.4. Achterste Nete 

Situering: Vanaf de monding in de Witte Nete te Dessel naar Schans te Dessel 

volg nr. knelpunt locatie lambert-coördin. 

565 sifon onder afwateringskanaal van 203,22 ; 213,80 
Arendonk te Dessel 

5.4.5. Voorste Nete 

Situering: Vanaf de monding in de Witte Nete te Dessel naar het natuurreservaat Diel te Mol-Rauw 

volgnr. knelpunt locatie lambert-coördin. 

566 sifon onder afwateringskanaal van 203,23; 213,93 
Arendonk te Desset 

567 sifon onder kanaal Desset-Schoten 205,52 ; 214,50 
568 bodemval, 15 cm te Witgoor-Desset 206,77 ; 214,79 

5.4.6. Zwarte Nete 

Situering: Vanaf de monding in de Witte Nete te Desset-Retie naar de Lange Linneput (natuurreservaat 
de Ronde Put) te Postel 

volgnr. knelpunt locatie lambert-coördin. 

569 sifon onder afwateringskanaal De Gracht, 203,58; 218,55 
achter camping Berkenstrand te 
Postel 

570 siefWatermolentje + drempel, in villawijk Postel ter Heide te Postel 204,16; 218,59 
verval30 cm 

571 stuw, verval 50 cm in villawijk Postel ter Heide te Postel 206,77; 214,79 



5.4. 7. Desselse Nete (Werbeekse Ne te) 

Situering: Vanaf de monding in de Zwarte Nete te Retie naar het domein Beetput-Terkeien te Witgoor
Desset 

volgnr. knelpunt locatie tambert-eo6rdin. 

572 sifon onder afwateringskanaal van 203,78 ; 217 .os 
Arendonk. aan het Campinsstrand te 
Desset 

573 bodemval 50 cm + duiker onder kanaal Desset-Schoten te 204.83; 217,57 
Desset 

5.4.8. Breiloop~Daalmansloop 

Situering: Vanaf de monding in de Kleine Nete. te Kasterlee naar de Boeretanglaan te Mol 

volgnr. knelpunt locatie lambert-eoördln. 

574 bodemval 15 cm aan de baan Kasterlee-Geel 192,46; 211,99 
575 betonnen constructie + verval nabij de monding van de 193,07; 211,416 

50cm Broekstraatloop te Ten Aart (Geel) 
576 rooster (10 cm)+ verval 25 onder kanaal Herentals-Bocholt te 193,97:210,66 

cm+ sifon Ten Aart 
577 stuw, verval 30 cm 200 m stroomopwaarts van de duiker 194,15:210,417 

onder kanaal Herentals-Bocholt 
578 rooster (10 cm) achter de overwelving van het 201,09 ; 211,22 

aquafin pompstation Boeretanglaan 
te Mol 

579 pompgemaal aan de Boeretanglaan te Mol 201 ,06 ; 211,27 
580 rooster (10 cm) voor de overwelving aan de 201,10; 211 ,34 

Soeratanglaan te Mol 

5.4.9. Breiloop 

Situering: Vanaf de monding in de Kleine Nete te Kastenee-Retie naar de Kievithoeve te Retie 

volgnr. knelpunt locatie lambert-eoördin. 

581 stuw, verval50 cm Retie-Kasterlee 1941,31 ; 213,941 
582 houten drempel, verval 15 cm Retie-Kasterlee 1941,47; 213,73 
583 schotbalken Retie-Kasterlee 196,24; 212,68 
584 betonnen afzinkje. verval 20 Relie-Kasterlee 196,87; 212,28 

cm 



5.4.1 0. Bosbeek-Kindernouwbeek-Visbeek-Diepteloop 

Situering: Vanaf de monding in de Aa te Verselaar naar de Antwerpse steenweg te VIimmeren 

volgnr. knelpunt locatie lambert-coördin. 

585 bodemval, 40 cm aan de baan Verselaar-Sassenhout 179,63; 211,11 
586 stuw, verval 1 m aan de aftakking naar de vijvers van 179,10; 211,98 

kasteel de Borrekens te Verselaar 
587 betonnen constructie + verval aan de overwelving van de E34 te 180,36 . 216,29 

15 cm Lille-Wechelderzande 

5.4.11 . Molenbeek (Bollaak)-Pulse Beek-Pulderbeek-VIimmerse Loop
Molenbeek 

Situering: Vanaf het traject 2e categorie naar Aasten te Oostmalle 

Opmerking: Knelpunten op het traject van eerste categorie bevinden zich in het overzicht van 
vismigratieknelpunten op waterlopen van eerste categorie (bijlage 3). 

Volgnr. knelpunt locatie lambert-coördin. 

588 vervallen stuw + aan de visclub t.h.v. de 175,52; 213,64 
schotbalkconstructie + Rommelzwaan te Verselaar 

stroomversnelling 
589 betonnen afzink + snelle onder bruggetje, vlakbij de grote 177,25; 215,64 

waterfilm + verval 40 cm vijver in domein Villa Blommerschot 
590 bodemval 15 cm aan de Beulkbeemden-Bruul te 178,25 ; 217,30 

Wechelderzande 
591 betonnen afzink+ verval 30 aan de Beulkbeemden-Bruul te 178,23; 217,34 

cm Wechelderzande 
592 zelfgemaakte privé-stuw met naast buitenverblijf in de bossen 178,15 ; 218,80 

stenen, verval 40 cm langs de baan Oostmalle-
Wechelderzande 



5.4.12. Kleine Beek 

Situering; Vanaf de monding in de Molenbeek-Bollaak te Nijlen-Broechem naar het Domein 
Krabbelshof te Pulderbos 

volgnr. knelpunt locatle rambert-co6rdln. 

593 rooster {10 cm) +sifon+ onder Alberikanaal te Vierset 170.77: 208,95 
rooster (10 cm) 

594 zeer snelle waterstroom na in weiland tussen de 172,63: 210,64 
lnbuJzing Kouwenberghoeve en de Blauwe 

hoeve te Pulle-Pulderbos 
595 sifon onder de baan Pulte-Pulderbos 173,14: 211 ,31 

5.4.13. Tappelbeek-Hulstenbeekje.Voornloop 

Situering: Vanaf de monding in de Molenbeek-Bollaak naar Hulsten te Westmalle 

volgnr. knelpunt locatie lambert-coördln. 

596 sierwatermolenije + stuw achter in een tuin, 50 m voor de 167,98; 209,54 
overwelving van de E313te 
Massenhoven-Vierset 

597 rooster (20 cm) + sifon onder Alberikanaal te Massenhoven 167,82: 209.97 
598 drempel. verval 15 cm vlak voor de overwelving van de E34 170,91 : 214,00 

te Zandhoven 
599 betonnen afzink + snelle vlak voor de overwelving van de E34 170,94 : 214,01 

waterfilm te Zandhoven 
600 mogelijkheid tot plaatsen van achter het Boshuisje in loersetbos te 171,55:215,02 

schotbalken Zoersel 
601 mogelijkheid tot plaatsen van in Zoerselbos te Zoersel 171 ,90; 216,26 

schotbalken 
602 mogelijkheid tot plaatsen van in loersetbos te Zoersel 172,01 : 216,58 

schotbalken 
603 mogelijkheid tot plaatsen van in de Monnikendreef te Zoersel 172,39 ; 217,29 

schotbalken 



B. BEKKEN van de GROTE NETE 

5.4.14. Grote Nete 

Situering: Vanaf de overgang naar 2e categorie naar het kanaal van Beverlo 

Opmerking: Knelpunten op het traject van eerste categorie bevinden zich in het overzicht van 
· vismigratieknelpunten op waterlopen van eerste categorie (bijlage 3). 

Volg nr. knelpunt locatie lambert-coördin. 

604 bodemval 20 cm te Balen 210,60; 206,10 
605 sifon onder kanaal van Beverlo te 212,12; 205,91 

Kerkhoven 

5.4.15. Kleine Hoofdgracht 

Situering: Vanaf de monding in de Grote Nete te Balen naar het Kanaal van Beverlo 

volg nr. knelpunt locatie lambert-coördin. 

606 draad in water geplaatst, aan de baan Balen-Leopoldsburg 207,41 ; 205,88 
maaswijdte 4 cm op 8 cm 

607 watermolentje, verval 20 cm in het begin van domein Kasteel De 209,95 ; 206,73 
Most 

608 verval 40 cm + sifon onder kanaal van Beverlo 212,91 ; 207,81 



5.5. BEKKEN van de OIJLE en de ZENNE 

A. DIJLEBEKKEN 

5.5.1. IJse 

Situering: Vanaf de overgang 2e categorie naar de Ganzepootvtjver te Groenendaai-Hoetlaart 

Opmerking: Knelpunten op het traject van eerste categone bevinden 21ch in het overzicht van 
vismigratieknelpunten op waterlopen van eerste categorie (bijlage 3). 

Volgnr. knelpunt locatle lambert-coördln. 

609 watermolen, verval 3 m Oude Molen te Overijse 161,50; 162,30 
610 rooster + verval 50 cm langs de baan Hoeilaart-Overijse 158,01 ; 162,13 
611 monnik overgang parkvijver naar de IJse 157,48; 161,98 
612 monnik overgang IJse naar vijver in park te 157,34; 161,83 

Hoeilaart 
613 monnik tussen vijver en JJse te Hoeitaart 156,55; 161 ,78 
614 rooster + verval overgang tussen 2 vi1vers 156,38; 161,75 
615 rooster (10 cm)+ 3cm +schot onder baan Groenendaai-Hoeilaart 156,33: 161,96 
616 monnik + sifon overgang tussen 2 vijvers te 156,10; 162,00 

Groenendaal-Hoeriaart 
617 monnik overgang tussen 2 vijvers te 156,10 ; 162,27 

Groenendaal-Hoeilaart 
618 monnik overgang tussen 2 vijvers te 155,98; 162.33 

Groenendaai-Hoetlaart 
619 monnik overgang tussen 2 viJVers te 155,80; 162,23 

Groenendaal-HoeHaart 
620 monnik overgang tussen 2 vijvers te 155,68; 162,17 

Groenendaai-Hoeilaart 
621 monnik overgang tussen 2 vijvers te 155,53; 162,08 

Groenendaal-HoeHaart 
622 schotten voor een betonnen koker onder de 155,40; 162,00 

Brusselse Ring te Groenendaal 
623 monnik + betonnen afzink onder de Brusselse Ring te 155,23 ; 161,93 

Groenendaal 
624 monnik tussen 2 vijvers aan het kasteel van 154,85 : 161,83 

Groenendaal 
625 monnik tussen 2 vijvers aan het kasteel van 154,63 : 161 ,65 

Groenendaal 
626 monnik overgang tussen 2 vijvers te 154,50: 161 ,63 

Groenendaal 
627 monnik overgang van IJse naar vijver te 154,28 ; 161,55 

Groenendaal 
628 dam van takken tussen de Ganzepootvijver en de 154,20 ; 161,50 

eerste visvijver te Groenendaal 
629 monnik overgang Ganzepootvijver naar IJse 154,07; 161,48 

te Groenendaal 



B.ZENNEBEKKEN(HALLERBOSBEKEN) 

5.5.2. Lakebeek-Molenbeek-Meerbeek-Termeulenbeek-Molenbeek 

Situering: Vanaf de monding in de Zenne te Sashoek (Beersel) naar Alstmberg (St.-Genesius-Rode) 

volg nr. knelpunt locatie lambert-coördin. 

630 mogelijkheid tot plaatsen van 50 m stroomafwaarts van de 143,08 ; 160,31 
rooster (20 cm) spoorweg te Neerdorp (Huizingen) 

631 bodemval 15 cm onder brug nabij de E19 te 143,64 ; 159,56 
Huizingen 

632 vervallen schot, verval 30 cm aan papierfabrieken te Wouweringen 144,19; 158,39 
(Dworp) 

633 bodemval 40 cm in de Steenblokweg te Dworp 145,89; 157,98 
634 watermolen, verval 1 ,5-2 m Herisemmolen te Beersel 146,46; 158,08 
635 mogelijkheid tot plaatsen van 200 m stroomopwaarts van 146,60 ; 158,24 

schotten Herisemmolen aan de baan 
Tenbroek-Eisemheide 

636 stuw + mogelijkheid tot aan de baan Tenbroek-Eisemheide 146,64 ; 158,25 
plaatsen van schotten + 

verval40 cm 
636 stenen constructie, langsheen het wandelpad van de 147,25 ; 158,73 

verval3-4 m Termeurenbeek te Alsemberg 
637 drempel, verval 15 cm vlak na de overwelving te Alsemberg 147,70; 158,98 

dorp 

5.5.3. Kesterbeek 

Situering: Vanaf de monding in de Molenbeek te Huizingen naarilet Dëîmain Classic te Beersel 

volgnr. knelpunt locatie lambert-coördin. 

638 bodemval 20 cm onder bruggetje 1 0 m 143,55; 159,68 
stroomopwaarts van de monding in 
de Molenbeek 

639 drempel, verval 30 cm 3 m stroomopwaarts voor een 143,80; 159,74 
inhuizing te Huizingen nabij de E19 

640 drempel, verval 15 cm 4 m stroomopwaarts voor de 144,04; 159,92 
overwelving onder de E19 te 
Huizingen 

641 draad + vuilophoping + verval te Lot ( Beersel} 144,45 ; 160,39 
20cm 

642 
' 

bodemval, 20 cm Grote Hertstraat te Lot (Beersel) 145,06 ; 160,45 
643 bodemval 50 cm stroomafwaarts van de inbuizing op 145,40 ; 160,39 

het Domain Classic te Lot (Beersel) 



5.5.4. Kapittelbeek 

Situering: Vanaf de monding in de Meerbeek-Molenbeek nabij het kasteel Gravenhof te Dworp naar de 
bron in het Halierbos 

Opmerking: In het Hallerbos-Kapittelbos (Vroenenbos) komen zeer veel natuurlijke hoogteverschillen 
voor variërend van 15 cm tot 100 cm. Deze werden NIET als knelpunten voor vismigratie beschouwd. 
De waterloop wordt op vele plaatsen ook volledig versperd door takken (dam van takken). Deze 

. obstructies werden WEL vermeld als knelpunt omdat meestal een minimaal hoogteverschil van 15 cm 
ontstaat en eenvoudig opgelost kunnen worden. 

volgnr. knelpunt locatie lambert-coördin. 

644 oude stuw, verval 1 ,5 m aan vijver te Dworp 144,63; 157,74 
645 dam van takken, verval 20 cm langsheen wandelpad tussen 144,35 ; 157,50 

Vroenenbos en Dworp centrum 
646 dam van takken, verval 20 cm in Kapittelbos (Vroenenbos) 144,20; 157,00 
647 dam van takken, verval 20 cm in afgesloten domein Kapittelbos 144,32 ; 156,46 

(Vroenenbos) 
648 dam van takken, verval 15 cm in afgesloten domein Kapittelbos 144,35; 156,41 

(Vroenenbos) 
649 dam van takken, verval 20 cm in afgesloten domein Kapittelbos 144,30 ; 156,35 

(Vroenenbos) 
650 dam van takken, verval 30 cm in afgesloten domein Kapittelbos 144,25 ; 156,16 

(Vroenenbos) 
651 dam van takken, verval 15 cm in afgesloten domein Kapittelbos 144,21; 156,11 

(Vroenenbos-
652 dam van takken, verval 15 cm in afgesloten domein Kapittelbos 144,20; 156,04 

(Vroenenbos-
653 verval30 cm stroomafwaarts van inbuizing aan de 144,16; 155,94 

baan Taverne' t Kriekske naar 
boswachtershuis in Halierbos 

654 dam van takken Halierbos 144,21 ; 155,82 

655 dam van takken Halierbos 144,22 ; 155,79 

656 gronddam aan Kluisberg in Halierbos 144,25; 155,70 



5.5.5. Steenputbeek 

Situertng; Vanaf de monding in de Kapittelbeek naar de bron t h v. Pipsanshoek in het Halterbos 

Opmerking: In het Hatlerbos-Kapittelbos (Vroenenbos) komen zeer veel natuurlijke hoogteverschillen 
voor varlêrend van 15 cm tot 100 cm Deze werden NIET als knelpunten voor vismigralle beschouwd. 
Oe waterloop wordt op vele plaatsen ook volledig versperd door takken (dam van takken). Deze 
obstructies werden WEL vermeld als knelpunt omdat meestal een minimaal hoogteverschil van 15 cm 
ontstaat en eenvoudig opgelost kunnen worden. 

Volgnr. knelpunt locaUe lambert-coördln. 

657 drempel, verval 20 cm aan de kruising van Haakstraat met 144,09 ; 156,98 
de Winkelaar te Dworp 

658 drempel, verval 15 cm aan de kruising van Haakstraat met 144,07 ; 156,99 
de Winketaar te Dworp 

659 dam van takken, verval15 cm in Halierbos 144,04 ; 156,85 
660 dam van takken, verval 15 cm In Halierbos 144,02 ; 156,81 
661 dam van takken, verval15 cm in Halierbos 143,91; 156,74 
662 dam van takken, verval 15 cm in Halierbos 143,87: 156,69 
663 dam van takken, verval 30 cm in Halierbos 143,85 ; 156,65 
664 dam van takken, verval 15 cm in Halierbos 143,84; 156.60 
665 dam van takken, verval 50 cm In Halierbos 143,83; 156,56 
666 dam van takken, verval 20 cm in Halierbos 143,82: 156,52 
667 dam van takken, verval15 cm in Halierbos 143,81 : 156,50 
668 dam van takken, verval15 cm In Halierbos 143,79 ; 156,38 
669 dam van takken, verval 15 cm in Halierbos 143,76 : 156,31 
670 dam van takken, verval 20 cm in Halierbos 143,72: 156,25 
671 dam van takken, verval 20 cm in Halierbos 143,70: 156,20 
672 dam van takken, verval 20 cm in Halierbos 143,65; 156,19 
673 dam van takken, verval15 cm in Halierbos 143,64 : 156,10 
674 dam van takken, verval in Halierbos 143,63: 156,04 

100cm 
675 dam van takken, verval15 cm in Halierbos 143,55 : 155,79 
676 dam van takken, verval 20 cm in Halierbos 143,49 ; 155,73 
677 dam van takken, verval 20 cm in Halierbos 143,45; 155,66 
678 dam van takken, verval 15 cm in Halierbos 143,40 : 155,58 
679 dam van takken, verval 15 cm in Halierbos 143,39; 155,55 
680 dam van takken, verval15 cm in Halierbos 143,38 ; 155,50 
681 dam van takken en stenen, in Halierbos 143,36; 155,47 

verval30 cm 

5.5.6. Zevenborrebeek (Zevenbronnenbeek) 

Situering: Vanaf de monding in de Kapittelbeek naar de bron t.h.v. Pipsanshoek in het Halierbos 

volgnr. knelpunt locatie lambert-coördin. 

682 rooster op privé-terrein bij de overgang van 146,62; 157,07 
de Zevenbarrebeek naar een vijver 

683 rooster op privé-terrein bij de overgang van 146,73; 157,00 
de Zevenbarrebeek naar een vijver 

684 rooster (2 cm) + verval 6 m overgang van vijver naar de beek 147,03; 157,02 
nabij kasteel Zevenbarrebeek 



5.5.7. Rilroheidebeek 

Situering: Vanaf de monding in de Zevenbarrebeek te Dworp naar de bron in het Halierbos 

Opmerking: In het Hallerbos-Kapittelbos (Vroenenbos) komen zeer veel ratuurlijke hoogteverschillen 
voor variërend van 15 cm tot 100 cm. Deze werden NIET als knelpunten voor vismigratie beschouwd. 
De waterloop wordt op vele plaatsen ook volledig versperd door takken (dam van takken). Deze 
obstructies werden WEL vermeld als knelpunt omdat meestal een minimaal hoogteverschil van 15 cm 

_ ontstaat en eenvoudig opgelost kunnen worden. 

Volgnr. knelpunt locatie lambert-coördin. 

685 verval15 cm stroomafwaarts van een inbuizing in 145,44; 156,10 
Halierbos 

686 dam van takken, verval 20 cm in Halierbos 145,41 ; 156,05 
687 dam van takken, verval 20 cm in Halierbos 145,39; 155,97 
688 dam van takken, verval 40 cm in Halierbos 145,35; 155,86 
689 dam van takken, verval15 cm in Halierbos 145,36; 155,73 
690 dam van takken, verval 15 cm in Halierbos 145,39; 155,61 
691 dam van takken, verval 40 cm in Halierbos 145,35; 155,51 
692 dam van stenen in Halierbos 145,29 ; 155,38 

5.5.8. Zoniënbosbeek 

Situering: Vanaf de monding in de Rilroheidebeek te Dworp naar de bron in het Halierbos 

Opmerking: In het Hallerbos-Kapittelbos (Vroenenbos) komen zeer veel natuurlijke hoogteverschillen 
voor variërend van 15 cm tot 100 cm. Deze werden NIET als knelpunten voor vismigratie beschouwd. 
De waterloop wordt op vele plaatsen ook volledig versperd door takken (dam van takken). Deze 
obstructies werden WEL vermeld als knelpunt omdat meestal een minimaal hoogteverschil van 15 cm 
ontstaat en eenvoudig opgelost kunnen worden. 

Volgnr. knelpunt locatie lambert-coördin. 

693 dam van takken, verval 30 cm in Halierbos 146,02 ; 156,07 

694 bodemval 50 cm in Halierbos 145,91 ; 155,86 

695 dam van takken, verval40 cm in Halierbos 145,90 ; 155,68 

696 dam van takken in Halierbos 145,51 ; 155,45 

697 dam van takken in Halierbos 145,89 ; 155,40 



Bijlage 6: cartografische weergave 
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KNELPUNTEN OP DE VISBIOLOGISCH WAARDEVOLLE WATERLOPEN 
VAN HET NETEBEKKEN 



KNELPUNTEN OP DE VISBIOLOGISCH WAARDEVOLLE WATERLOPEN 
VAN. HET MAASBE~KEN 



KNELPUNTEN OP DE VISBIOLOGISCH WAARDEVOLLE WATERLOPEN 
·VAN HETDIJLE-EN HET ZENNEBEKKEN 



KNELPUNTEN OP DE VISBIOLOGISCH WAARDEVOLLE WATERLOPEN 
VAN HET BOVENSCHELDEBEKKEN 



KNELPUNTEN OP DE VISBIOLOGISCH WAARDEVOLLE WATERLOPEN 
VAN HET IJZERBEKKEN 

Bredsne 

Heuvelland 




