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Binnen de Afdeling Bos en Groen en de Provinciale Visserijcommissies is er een grote vraag naar

oever- en watervegetatie. zoals blijkt uit de 'Studie naar de eficiëntie van aanplantingen in het kader

van de aanlegvan milieuvriendelijke oevers (De Vlieger V., 1996).In het kader van het project rond

natuurtechnische milieubourv rvordt meegelverkt aan de verderzetting van deze beplantingen gezien

de interesse van het vorige jaar. Daarom werden in 1997, in navolging van de beplantingsprojecten in

vorige jaren. voor de verschillende provincies voorstellen voor natuurvriendelijk herstel van

oevertrajecten langs lvateren verzameld. Ook dit jaar is het aantal ingediende projecten aanzienlijk. In

totaal werden er 29 projecten ingediend.

Het project verloopt in naurve samenrverking met Dhr. Dufraing (veranhvoordelijke voor de

plantenkrveek te Rijkevorsel) Dhr. Vandenabeele (Afdeling Bos en Groen), Dhr. Denaver

lr,isserijbioloog van de provincies West- en Oost-Vlaanderen) en Beyens (visserijbioloog van de

provincies Vlaams-Brabant en Limburg). De beplantingsprojecten voor Anhverpen rvorden

opger,olgd door Dltr. Yseboodt (r'isserijbioloos voor de provincie Annrerpen).

YooRwooRD
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l.INrE,mlNc

De verscheidenheid aan habitats van een natuurlijke rvaterloop resulteert in een groot aantal

specifieke biotopen met elk hun eigen fauna en flora. Al te dikwijls rverden in het verleden, en

rvorden nog steeds, waterlopen rechtgetrokken, er worden sturven geplaatst, het dwarsprofiel en de

oever rvorden vastgelegd, waardoor de natuurlijke variatie aan biotopen bijna volledig verdwijnt.

Hiermee verdrvijnen ook de levensgemeenschappen eigen aan deze oorspronkelijk natuurlijke

biotopen.

Oevers vorrnen de overgang tussen land en water. Bij de geherprofileerde wateren lverd vaak

geopteerd voor zeer steile oevers, u,aarbij de overgangszone water-land ruimtelijk zeer sterk beperkt

rvordt. Dikrvijls krijgt de oeverzone dan ook nog een extra bescherming, rvaarbij harde structuren de

erosie zoveel mogetijk moeten teeengaan. Hierdoor kan zich onmogelijk nog een natuurlijk

oevermilieu onttvikkelen. Op natuurlijke oevers kunnen zich echter rvaardevolle

levensgemeenschappen ontrvikkelen en is er een duidelijke zonering in de oeverveeetatie waar te

nemen. Het belang van deze oeven,egetatie naar andere organismen toe. in het bijzonder de vissen. is

nier te onderschatten. De oevervegetatie biedt niet alleen paaimogelijkheid. maar ook schuilplaatsen

en voedsel. Orn de ecolosisclre functie van de oever te behouden of te lrerstellen is het belangrijk dat

de oever opnieurv voldoende ruimte krijgt. Aflrankelijk van de omstandisheden van de standplaats.

onnvikkelt zich er een bepaalde flora en samen hiermee een bepaalde fauna.

Via natuurtechnische ntilieubourv tracht men aan de problematiek van de achteruit-eang van de

krvaliteit van het rvaterbiotoop tegemoet te komen en §'ordt setracht §'aterlopen opnieurv een meer

natuurlijk verloop te laten volgen en de verscheidenheid aan biotopen langs het water te verltogen.

Ivlaatre_eelen zoals hermeandering, het voorzien van bufferstroken, de aanleg van plasbermen, het

natuun,riendelijk beschermen en afschuinen van oevers en dergelijke rvorden meer en meer toegepast.

Na natuurtechnisclie ingrepen op een waterloop, zoals de aanleg van een paaiplaats of plasberm, blijft

de grond vaak braak tiggen. Wanneer hierbij een kansrijke uitgangssituatie voor de onnvikkeling van

ve_eetatie rverd gecreëerd. kunnen zich vrij snel een aantal plantesoorten (pioniersplanten) ter plaatse

gaan vestigen. De vegetatie ondergaat een aantal opeenvolgende veranderingen tot een vrij stabiel

ecosysteem bereikt wordt.

Vaak duurt het rvachten te lang en rvordt overgegaan tot het beplanten van de braak liggende

oeverstrook. Belangrijk bij het aanplanten van de specifieke oever- of rvatervegetatie zijn de habitat-

vereisten van de aan te planten soort. Aangezien rvelbepaalde plantesoorten welbepaalde eisen aan het

milieu stellen, rvorden bij de keuze van de aan te planten soorten dan ook de plaatselijke

ornstandieheden als rvaardcrneter gebruikt. E,en leefbare en gezonde populatie kan alleen maar

opgebourvd rvordcn indien voldoencle met deze specifieke vereistetr rekening gehouden rvordt. Is de

uitgangssituatie nict geschikt voor aanplanting, dan is beplanting nutteloos.

_)_
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VAN OEVERTRAJECTEN

In het kader van natuurtechnische rnilieubou"v lvordt getracht zoveel mogelijk tegemoet te komen aan

de vraag naar oever- en \\'atervegetatie. Zoals verleden jaar rverden ook dit jaar voorstellen van de

versclrillende provincies ontvangen. In totaal lverden in 1997 zo'n 29 projecten ingediend. Acht

projecten rverden ingediend voor de provincie Limburg, zes projecten voor zorvel de provincie

Vlaams-Brabant.. Oost-Vlaanderen als West-Vlaanderen en drie voor de provincie Antwerpen.

Hieronder volgt een opsomming van de ingediende beplantingsprojecten.

Tabel 1. Overzicht van de ingediende beplantingsprojecten voor de verschillende provincies. Tussen

haakjes staat de indiener van het project vermeld.

Het merendeel van de beplantingsvoorstellen kon rvorden uitgevoerd. Een klein aantal rverd na

terreínbezoek echter niet rveerhouden. De redenen hiervoor zijn van verschillende aard alnaargelang

het ingediende project.

J

Provincie Linfiurg Provincie Oosl-

Vlaanderetr

Provincie Vlaants-

B rabanl

Provincie lYest-

Vloatrderen

Provincie

Aillh)erpet,

- Itterbeek te Kinrooi (PVC)

- Kanlal Bocholt-Hcrentlls tc

Sint-lluibrcchts-Lillc (PVC)

- Klnaal Bocholt-Hcrentals tc

Lonrmel (PVC)

- llbertkenlrl te Eigcnbilzcn

(PVC)

- Albertkanaal tc Zolder-

Kolenhavcn ( PVC)

- 7-uid-\\'illemsl'r:rrt te

\cerharen (PVC)

- \'ijvers Domein 'Dc Zontle rik'
tc llasselt (Dhr. lvíees G.)

- Stevensvcnnenloop tc LommeI

(Dhr. Van Boghout E.)

- Oude Leie te lstcne
(PYC)

- De Girycrs te

Geralrdsbcrgcn (PVC))

- Berlarcbrock tc

Berl:rrc (Dhr. Cordier J.)

- Oude Scheldc

Te irlinckput (Dhr Van

Oost !1.)

- Outle Leic te Oeselgcm

(Dhr Van Oost ivl.)

- Oude Lcic tc Gottem

lDhr Van Oost M.)

po vijver te Sint-

.loris-Wcert (Dhr.

nvackaens II.)

- Tengebeck te Vilvoorde

(Dhr. Rijckmans E.)

- Domein Ter Heide tc

Rotsclalr (Dhr. i\Íeule man

B.)

- Kananl Leuven-Dijle te

Boortmcerbeek (PVC)

- Klcine Gete te Orsmaal

(PVC)

- Grote Gete te

Ilocgarrden (PVC)

- Roksemput te Rokscm

(Dhr. Taecke D.)

- Blankenbergsc \':tlrt
tc Zuienkerkc (Dhr.

Taecke D.)

- Bergelen put te

\l evclgem (Gemeente

Wevelgem)

- \'ijverbos tc Wcst

Rozebeke (Dhr. IvÍalÍàit

E.)

- Oude Leic te

Bavikhove (PVC)

- Blindentuin te

Rijckeveldc

- Krnaal Dessel-

Turnhout te Schoten

(PVC)

- Blaasveldbroek tc

\\'ille brock (Afd.

Bos en Groen)

- Ililitair Domein tc

Brasscheat (Dhr.

Ley'sens D.)
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Bijna alle aan te planten sites werden bezocht. De bedoeling van deze terreinbezoeken is om na te

gaan rvat de mogelijkheden voor de beplanting zijn. De bevindingen op terrein waren meestal gunstig.

Slechts in enkele gevallen rverd het project niet weerhouden of moest de lijst met de gevraagde

vegetatie aangepast tvorden.

Een bespreking van de afzonderlijke projecten per provincie volgt hierna.

3.1. Terreinbezoeken: plantklaarheid en biotoopgeschiktheid

Vooraleer over te gaan tot beplanting op de voorgestelde trajecten rverd een bezoek gebracht aan de

aan te planten site om de plantklaarheid ervan te evalueren en de geschiktheid van het biotoop in

functie van de beplanting na te gaan. Hierbij rverden de functies van het rvater in acht genomen, de

huidige ontu,ikkelin_s van de oeverve-getatie (rvelke plantesooften komen reeds voor en in rvelke

mate). de resultaten van eerdere aanplantingen in de nabije omeeving. de mogelijke ne,eatieve

effecten van aanplantinsen op het biotoop. de geschiktheid van de site voor de ,eevraagde vegetatie

(hellin_e van de oever. beschadurvins, waterdiepte, stroming. troebelheid van het rvater. ...), de

plantklaarheid van de site. ...

Nadat al deze paranieters \\'erden bekeken kon uitgemaakt rvorden of een beplanting op de site

aangewezen rvas of niet. In de meeste gevallen kon de aanplanting se\\'oon doorgaan, in bepaalde

gevallen rverd servoon de gevraagde vegetatie aangepast. in andere gevallen rverd de aanvraag van de

Iijst geschrapt omdat aan een aantal van de voorgaande parameters niet kon rvorden voldaan.

3. 1.1. Provincie Limbure

Van de voor de provincie Lirnburg in-sediende beplantingsprojecten rverden er een aantal niet

rveerliouden: de beplantin_q vau een paaiplaats langs de Itterbeek te Kinrooi, de beplanting van twee

sites langsheen het kanaal Bocholt-Herentals (te Lommel en te Sint-Huibrechts-Lille), de beplanting

varr de nieuwe paaivijver langs het Albertkanaalte Eigenbilzenen de beplanting van enkele vijvers in

het Domein De Zonderik te Hasselt. Hieronder worden de redenen voor het niet weerhouden van deze

projecten weergegeven.

Itterbeek te Kinrooi

De paaiplaats langs de Itterbeek te Kinrooi werd reeds in 1996 beplant en evaluatie ter plaatse (zie

verder) toonde de gunstige resultaten van deze beplanting aan. Een bijkomende beplanting is hier niet

nodig.

-4



Kanaal Bocholt-Herentals te Lomntel

De beplantingen langs het kanaal Bocholt-Herentals te Lommel werden niet lveerhouden. Het

aanbrengen van een kokosmat met beplanting op de afgekalfde betonnen oever heeft hier geen zin in

functie van het visbestand. Het kanaal rvordt namelijk van de oever gescheiden door een betonnen

rvand varr zekere hoogte. zodat de vissen deze plaats nooit kunnen bereiken. De beoogde

paaimogelijkheid is hier dus nihil.

Kanaal Bocholt-Herentals te Sint-Huibrechts-Lille

Ook te Sint-Huibrechts-Lille heeft aanplanting op het kanaal Bocholt-Herentals heden nog geen zin.

Eerst moeten de nodige aanpassingen aan de proefuakken uitgevoerd rvorden (aanpassingen aan

visopeningen. filterdoek venvijderen) vooraleer opnieu*' aangeplant kan rvorden. Verder is uit het

terreinbezoek gebleken dat een maaibeheers- en onderhoudsplan voor deze plaats drin-eend

noodzakelijk is (zie verder).

.llbertkanaal te Ei genb il:en

In het najaar van 1997 rverd op het Albertkanaal te Eigenbilzen een paaiplaats aaneelegd achter de

nvee paaiplaarsen die vorig jaar »'erden aangelegd en beplant. De nieurve paaiplaats rvordt in

verbinding gesteld rnet de nvee reeds eerder aangelegde paaiplaatsen en zo met het kanaal. De lverken

rverden echter te laat op het jaar beëindigd, rvaardoor geen aanplantingen meer konden uitgevoerd

rvorden. De aanplantingen *ordeu verscltoven naar 1998.

Zonderik te Hasselt

In het domein De Zonderik te Hasselt u,erd een groot aantal rietplanten -qevraagd 
voor het beplanten

van de oevers van een vijver in het domein. Tijdens het terreinbezoek rverd duidelijk dat, indien

over_qegaan rvordt tot beplanten. de nodige aanpassingen aan de vijver moeten gebeuren: het

afschuinen van de oevers om de slaagkansen van de rietaanplant te vergroten en het verminderen van

de beschadurvins van de vijver door het gedeeltelijk venvijderen van de boomopsla-e rondom de

vijver.

Riet komt in het dornein echter op verschillende plaatsen veelvuldig voor. Ook in een vijver

aalpalend aan de te beplanten vijver is een brede rietkraa-s aanwezig. Natuurlijke uitbreiding van het

riet naar de te beplanten vijver heeft echter nog niet plaatsgehad. De reden hiervan is mogelijk de

ongeschiktheid van de vijver voor de manifestatie van het riet. De nodige aanpassingen, zoals

hierboven weergegeven, kunnen reeds een eerste aanzet tot natuurlijke uitbreiding zijn. Er wordt

voorgesteld de aanplanting dit jaar achtenvege te laten en eventueel op termijn nogmaals in

ovenveging te nemen.
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Het terreinbezoek toonde ook het belang vau onderhoud van de bestaande rietkra-qen aan. Het riet

rvordt namelijk geleidelijk aan verdrongen door rietgras. Onderhoud van de bestaande rieWegetatie

zal vermoedelijk ook de uitbreiding ervan in de hand rverken. Het riet kan best periodiek gemaaid

rvorden, om de twee tot drie jaar, r.vaarbij de stoppels van het riet minimaal zo'n lOcm boven het

rvaterpeil blijven uitsteken. Best rvordt gebruik gemaakt van een maaibalk of maaikorf. Het

wegnemen van het ntaaisel is noodzakelijk om verlanding tegen te gaan en om de vitaliteit van het

riet te verhogen.

Van de andere ingediende projecten voor de provincie Limburg zijn de sites plantklaar. In enkele

gevallen rverd de lijst met gevraagde vegetatie aangepast. Onderstaande tabel geeft een overzicht van

de plantklaarheid en de geschiktheid van de sites voor het gevraagde plantgoed van de Limburgse

projecten.

Tabel l. Overzicht van de plantklaarheid en de geschiktheid van het gevraagde plantgoed van de voor

beplanting aan"eduide sites in de provincie Limburg.

3.1.2. Provincie Oost-Vlaanderen

De projecten ingediend voor beplanting van oevers langs rvateren in de provincie Oost-Vlaanderen

rverden bezocht door ir. Vandenabeele. Ze werden allemaal weerhouden, behalve de beplanting van

de Oude Leie te Cottem. Onderstaande tabel geeft een overzicht van de plantklaarheid en de

geschiktheid van de sites voor het gevraagde plantgoed van de voor Oost-Vlaanderen aangevraagde

beplantingsproj ecten.

Projectet, Plarttklaarheid

beplantittgsploals

Niet rveerhouden

G esclt ikt h eid g evraagd

platÍgoed

Inerbeek (Kinrooi)

Kanaal Bocholt-Herentals (Sint-Huibrechts-Lille) Niet rveerhouden

Kanaal Bocholt-Herentals (Lommel) Niet rveerhouden

Albertkanaa[ (Eigenbilzen) Niet rveerhouden

Albenkanaal (Kolenhaven) OK Aanpassing gevraagde vegetatie

Zuid-Willemsvaart (Neerharen) OK Voorstel zelf opeemaakt

Vijvers Domein 'De Zonderik' (Hasselt) Niet rveerhouden

Stevensvennenloop (Lommel) OK OK
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Projeclen Plorrtkloorheid

beplantittgsplaoÍs

G esclriktheid gevraag d p Iantgoed

Oude Leie Astene OK OK

De Gavers OK OK

Berlare Broek OK OK

Oude Schelde Teirlinckput OK OK

Oude Leie Oeselgem OK OK

Oude Leie Gofiem Niet weerhouden

Tabel 3. Overzicht van de plantklaarheid en de geschiktheid van het gevraagde plantgoed van de voor

beplanting aangeduide sites in de provincie Oost-Vlaanderen.

3. I .3. Provincie Viaams-Brabant

In de provincie VIaams-Brabant rverden drie beplantingsprojecten niet rveerirouden: het met

kokosmarten beplanten van de oevers van liet Kanaal Leuven-Dijle. de Paddenpoelvijver te Sint-Joris-

Weert en een vijver lanes de Tangebeek te Vilvoorde. Hieronder rvorden de redenen voor het niet

u,eerhouden van deze projecten weergegeven.

Kanaal Leuven-Di le te Boortnteerbeek

In 1995 werden op het kanaal Leuven-Dijle bij rvijze van proef een aantal kokosmatten aansebracht

op de schanskorven langs het kanaal. De bedoeling van het experiment rvas de naakte schanskorven.

maar vooral ook de overgang rvater-land, van rvat vegetatie te kunnen voorzien. Verschillende

plantesoorten werden -eebruikt: riet, kleine lisdodde, gele lis en verschillende zeggesoorten. Dit jaar

rverd gevraagd dergelijke beplanting over te doen. Er rverd voor geopteerd dit jaar eerst nog een

evaluatie uit te voeren en bij gunstig resultaat de voor dit jaar voorgestelde beplanting te verschuiven

naar 1998. Bij ongunsti_ee resultaten zal gezocht rvorden naar een alternatief. De resultaten van de

evaluatie rvorden verder in dit rapport beschreven.

P adde npo e lvijver t e S int -Jor is -lVe er t
Aan de Paddenpoelvijver werd plaatselijk over een beperkte strook de oever afgeschuind. De werken

liepen echter vertraging op, rvaardoor dit jaar niet meer kon aangeplant worden. De beplanting wordt

verschoven naar 1998.

Tangeheek te Vilvoorcle

Langs de Tangebeek is in een domein van de Afdeling Bos en Groen een visvijver gelegen. De vijver

wordt rveinig bezocht door vissers, alhoervel de visstand in de vijver zeer dens is. Voor de aanplanting

rverden 50 rietplanten en l0 stuks grote lisdodde gevraagd. Tijdens een terreinbezoek kon ecltter de
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nlonifeste aanwezigheid van oevervegetatie rvaargenomen worden: gele lis. egelskop. riet (beperkt),

bosbies, uroerasspirea. watermunt. ... Ook ruigtekruiden staan er overvloedig. Niet alleen is er

voldoende vegetatie aanrvezig (en gevarieerd), een aanplanting van riet langs de vijver vereist ook de

nodige aanpassingen aan de oever: afschuinen van de oever en verminderen van de beschaduwing van

de oever (kappen van bomen en struiken) , zodat de rietplanten meer slaagkansen krijgen. Bij ltet

afschuinen gaat onvermijdelijk een deel van de bestaande vegetatie verloren'

De andere ingediende projecten voor de provincie Vlaams-Brabant werden weerhouden.

Onderstaande tabel geeft een overzicht.

Tabel 4. Overzicht van de plantklaarheid en de geschiktheid van het gevraagde plantgoed van de voor

beplanting aangeduide sites in de provincie Vlaams-Brabant.

3. I .4. Provincie West-Vlaanderen
4

I, West-Vlaanderep rverden zes projecten ingediend die allemaal rveerhouden werden. Enkele van de

ingediende voorstellen ,,verden aaneepast rvat betreft het gevraagde plantgoed: Roksemput, de

Blankenbergse Vaart en Bergelenput.

Tabel 5. Overzicht yan de plantklaarheid en de geschiktheid van het gevraagde plantgoed van de voor

beplanting aangeduide trajecten in de provincie west-vlaanderen.

Projectett Pl0rttklaarheid

beplantingsplaats

Gesclt ikth eid gevraagd p lantgo ed

Paddenpoelvijver (S int-Joris-Weert) Niet rveerhouden

Tangbeek (Vilvoorde) Niet lveehouden

Domein Ter Heide (Rorselaar) OK Enkele kleine aanpassingen

Kanaal Leuven-Dijle (Boonmeerbeek) Niet rveerhouden

OKKleine Gete (Orsmaal) Voorstel zelf opgemaakt

Grote Gete (Hoeeaarden) OK Voorstel zelf opgemaakt

ProjecÍen Plantkluarheid

be platttittgsplaals

G esclt ikth eid gevraog d p luttÍgo ed

Roksemput (Roksem) OK Enkele aanpassingen

Blankenbergse Vaart (Zuienkerke) OK Enkele aanpassingen

Bergelenput (Wevelgem) OK Voorstel zelt opgemaakt

Vij verbos (West-Rozebeke) OK OK

Oude Leie Bavikhove OK OK

Blindentuin (Rijckevelde) OK OK
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3. I .5. Provincie Antwerpen

Voor de provincie Antrverpen rverden drie projecten ingediend. Van deze projecten rverden de

beplanting varl een vijver in het Blaasveldbroek en de beplanting van een paaiplaats langs het kanaal

Dessel-schoten niet rveerhouden.

BIaasveldbroek te íYilIebroek

Aangezien de kans op spontane onnvikkeling van vegetatie in de voor beplanting voorgestelde vijver

in het Blaasveldbroek reëel is, rvordt voorgesteld om de aanplanting zeker nog voor een aanzienlijke

tijd achterrvege te laten. Wanneer blijkt dat de spontane ontwikkeling niet op gang komt, kan

aanplanting op termijn opnieurv in ovenveging genomen rvorden'

Kanaal Dessel-Schoten te Turnhout

Langs het kanaal Dessel-Schoten rvordt te Turnhout de zrvaaikom heringericht. In een gedeelte van de

zq,aaikom vindt een uitdieping plaats. in het andere deel rvordt de bodem rvat opgehoogd en rvordt er

paairnogelijkheid secreëerd. Een palenrij schermt de paaiplaats af van het diepere sedeelte van de

zrvaaikom. Aangezien begin september 1gg7 de rverken nog niet zijn aangevat rvordt dit

beplantingsproject verschoven naar.I998.

Tabel 6. Oyerzicht r.an de plantklaarheid en de geschiktheid van het gevraagde plantgoed van de voor

beplanting aangeduide sites in de provincie Antu'erpen

3.2. Uitvoering van de aanplantingen

De planten, opgekrveekt in de vis- en lvaterplantenkwekerij te Rijkevorsel, werden geleverd zoals

afgesproken. De beplalting rverd uitgevoerd door Dhr. Dufraing of door plaatselijke boswacltters'

groenrvachters, of -rrerneentelijke 
rverkkracltten. Het gevraagde plantgoed rverd afgehaald in de

krvekerij te Rijkevorsel.

ProjecÍett Pluttklaurheid

bep lontingsPloats

G esclr iktl t e id gevraag tl platrtgoed

Kanaal Dessel-Schoten (Turnhout) Niet rveerhouden

Blaasveldbroek (Willebroek) Niet rveerhouden

Nlilirair Domein (Brasschaat) OK OK
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3.2.1. Provincie Limburg

Albertkanaal te Zolder

Langs het Albertkanaalte Zolder rverden op l9 juni 1997 18 drijvende eilanden (2m op 2rn) geplaatst

in de Kolenhaven. In dambordpatroon wordt een zo groot mogelijk oppervlak benut. De drijvende

eilanden rvorden voorzien van kokosmatten (samengesteld tot een dikte van ongeveer 8cm) waarop

onmiddellijk vegetatie aangebracht wordt. Per drijvend eiland rvorden ongeveer 40 planten voorzien,

rvat neerkomt op zo'n 10 stuks p., *'. Alle eilanden worden van een plantenbeschermkap voorzien

die de vegetatie moet beschermen tegen de vraat van watervogels en muskusratten. Volgende

plantesoorten rvorden op de matten geplaatst: riet (80 stuks), moeraszegge (100 stuks), oeverzegge

(30 stuks). cyperzegge (15 stuks). elzenzegge (35 stuks), pluimzegge (50 stuks), gele lis (90 stuks),

_erote egelskop (52 stuks). grote lisdodde (40 stuks), mattenbies (30 stuks), rurve bies (30 stuks).

kleine lisdodde (60 stuks) en waterzuring (18 stuks).

Sterensvennenloop te Lonmtel

Langs beide zijden van een gedeelte van de Stevensvennenloop te Lommel rverd bosaanplant

yoorzien. Oyer een lengte \/an onseveer 250m rverden de oevers van de loop afgeschuind. Het

plantgoed (800 rietplanren.216 stuks grote lisdodde.216 stuks gele lis en 48 ruue biezen) rverd

aangeplant halfjuni.

Zui d-lïlil I ernsaat' t t e N e e r har e n

Lanss de Zuid-Willemsvaarr te Neerharen rverd in 1995 de afgekalfde en niet verstevigde oever over

een lengte van 900m verdedigd met een vooroever bestaande uit houten palen beschermd door een

pVC omhulsel. Op bepaalde plaatsen rverden openingen voorzien die vismigratie moeten toelaten'

Hierdoor ontstond een vrij grote paaiplaats langs de Zuid-Willemsvaart. Aangezien spontane

vestiging van oevervegetatie uitblijft. rverd voorgesteld om kokosrollen voorzien van het nodige

plantgoed tegen de betuining aan te brengen. De rollen zijn 40 op 40 cm (vierkant in doorsnede) en

5rn lang. Er rverden 5 rollen voorzien. Het plaatsen van de rollen vond plaats op l9 juni 1991- Ze

rverden bevestigd aan haken die aan de palenrij werden vastgemaakt met behulp van bouten. Op de

haken rverden ogen voorzien rvaardoor een dikke nylonkoord werd gestoken. Hiermee werd de

kokosrol aan de haken vastgeknoopt. De rol wordt vastgeduwd op het puntige uiteinde aan de haak

wat voor een extra bevestiging zorgt. Volgende planten werden op de rollen aangebracht: riet (20

stuks), pluimzegge (20 stuks), gele Iis (10 sttrks), kalmoes (10 stuks), moeraszegge (20 stuks) en

elzenzegge (5).
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3 .2.2. Provincie Oost-Vlaanderen

Oude Leie Astene

Langs de Oude Leiearm te Astene rverd op verschillende plaatsen en langs beide oevers een aantal

aanplantingen uitgevoerd rnet riet, grote lisdodde en gele lis. De aanplantingen rverden gespreid.

zodat elke aanplanting op zich eerder beperkt is. De aanplaningen werden uitgevoerd in de tweede

helft van de maand mei.

Oude Leie Oeselgent

Langs de Oude Leie te Oeselgem rverd de oever afgeschuind zodat een plasberm ontstaat. De

plasberm rvordt van de diepere waterdelen gescheiden door een palenrij. Een kleine vijver, die dienst

doet als paaivijver. rverd uitgegraven en in verbinding gesteld met de Leiearm. Het vijvertje rverd

beplant met riet. de plasberm met riet. kleine lisdodde en kalmoes. De aanplantingen _eebeurden in de

nveede helft van de maand mei.

Oude Schelde Teirlinckput

Langs de oever van de Oude Scheldearm 'De Teirlinckput' rverd een beplantin_q r.oorzien. Er rverd

seopteerd voor het aanbrengen van riet (250 stuks). kalmoes (20 stuks), rvatersentiaan (20 stuks)

kikkerbeet en waterlelie (9 stuks). De aanplanting vond plaats in de laatste rveek van juni.

De Gavers te Gerqarclsbergen

Langs één van de vijvers in het recreatiedomein'De Gavers'rverd op verschillende plaatsen. ter

hoogte van inlrammen tussen struiken en bomen op de oever, een beperkte hoeveelheid ve-eetatie

aangeplant rvaaronder riet. grote lisdode en gele Iis. De aanplantin_e vond plaats in de nveede helft van

de maand mei.

Berlare Broek te Berlare

in het domein'Berlare Broek'rverd lanss ééu van de vijvers in het domein een plasberm aangelegd.

De plasberm rvordt afgeboord door een rij palen die met elkaar verbonden rvorden door

rvilgenrviepen. Langs de volledige plasberm rverd vegetatie aangeplant: grote egelskop (120 stuks),

grote (72 stuks) en kleine lisdodde (120 stuks), gele lis (50 stuks), waterzuring (30 stuks), kalmoes

(20 stuks), oeverzegge (20 stuks), scherpe zegge (60 stuks), hoge cyperzegge (80 stuks), moeraszegge

(50 stuks), riet (720 stuks), rvaterlelie (20 stuks), watergentiaan (20 stuks), zrvanebloem (24 stuks),

rurve bies (192 stuks) en grote rvatenveegbree (60 stuks). Aangezien op de vijver heel wat eenden

rondzr.vemrnen, rverd de aangeplante vegetatie beschermd: rond de paaldes die de plasberm aÍbakenen

n'erden nylon draad gervonden en zig-zag over de plasbenn met vegetatie aan paaltjes langs de oever

vastgemaakt. Dc aanplanting gebeurde in de tweede helft van rnei.
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3 .2.3 . Provincie Vlaams-Brabant

Domein Ter Heide te Rotselaar

Het meer in het Domein Ter Heide te Rotselaar rverd verleden jaar en in het voorjaar gedeeltelijk

heraangelegd. Er werden een paaiplaats, trvee snoekengrachten, een poel en een aantal kommen

(verbredingen langs de snoekengrachten) en pijpekoppen aangelegd. Om deze plaatsen van groen te

voorzien rverd een beplantingsproject ingediend, rvaarin in eerste instantie de twee pijpekoppen, twee

kommen en de paaiplaats werden beplant met riet (880 stuks), grote lisdodde (240 stuks), rurve bies

(168 stuks), gele lis (40 stuks), kattestaart (40 stuks), grote egelskop (15 stuks), bosbies (48 stuks),

moerasze_sge (20 stuks), pluimzegge (10 stuks), elzenzegge (10 stuks), hoge cyperzegge (10 stuks) en

valsevoszegge (10 stuks). De beplantingen vonden plaats op 29 en30 mei. In een latere fase (17 juni)

rrerd vesetatie voorzien voor het aanplanten van de poel met riet (120 stuks), grote egelskop (50

stuks). oeverzegge (30 stuks). snavelzegge (40 stuks), rvaterbies (8 stuks). prjlkruid (5 stuks).

*aterlelie (5 stuks), gele lis (24 stuks) en kleine lisdodde (48 stuks).

Kleine Gete te Orsmaal

Langs de Kleine Gete te Orsmaal rverd in 1995 een paaivijver aangelegd. Dit jaar r"erd qevraagd om

de r,ijver van het nodige plantgoed te voorzien. Er rverd geopteerd voor een beplanting met kleine

lisdodde (20 stuks). grote egelskop (100 stuks), moeraszesge (70 stuks). pluim- en elzezegge (elk 10

stuks). riet (50 stuks). rvaterzuring (20 stuks) en watenveegbree (20 stuks). De beplantine vond plaats

op 3l april 1997.

Grote Gete te Hoegaarden

Langs de Grote Gete te Hoegaarden ligt zo'n 50m van dg stuw een ondiepe zone. Op vraag van de

Provinciale Visserijcomissie van VIaams-Brabant rvordt hier een aanplanting voorzien. In het

verleden rverden hier reeds met rveinig succes door Dhr. Krah-'- initiatieven genomen tot aanplanting.

Daarom rvordt voorgesteld te beginnen met een proefaanplanting. waarbij vijf plantesoorten gebruikt

uorden. beperkt in aantal: 40 rietplanten en 24 stuks van de soorten grote en kleine lisdodde, rurve

bies en gele lis. Een evaluatie van de beplantingsresultaten zal bepalen rvelke plantesoorten zullen

gebruiktrvordenvoordedefinitieveaanplantingin l998.Deaanplantingvondplaatsop29 juli1997.

3 .2.4. Provincie West-Vlaanderen

Rol<sentpttt te Ro ks ent

In de zandrvinningsput te Roksem rverden een aantal inhammen voorzieu die als paaiplaats voor

vissen kunnen fungercn. In éen van die inhammen rverd in 1995 reeds een beplanting uitgevoerd. Er

rverd gebruik gemaakt van gele lis, grote lisdodde, moeraszegge, mattenbies en snavelzegge.

Terreinbezoek ter plaatse toonde het succes van deze aanplantingen aan (zie verder). Zowel

maftenbies als zeugesoortct'l en kleine Iisdodde kunnen zich goed handhaven en uitbreiden. Cele lis
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komt. evenals oeverzegge, \,an nature voor. Verdergaande op deze resultaten rverd op l6 mei 1997

rolgende vegetatie aangeplant: 240 stuks kleine lisdodde, g6 stuks gele lis en 216 stuks rurve bies.

Blankenbergse Vaart te Zuienkerke

Langs de Blankenbergse Vaart te Zuienkerke rverd het voorstel gedaan om langsheen de oever

aanplantingen te doen met grote lisdodde, gele lis, kalmoes, gele plomp, watergentiaan en

z1'anebloem. Een terreinbezoek toonde echter aan dat op het te beplanten traject reeds veel van deze

vegetatie voorkomt. Kalmoes manifesteert er zich zelfs overvloedig. Alleen watervegetatie en

zrvanebloemen rverden er niet aangetroffen. Gezien de troebelheid van het water, rvordt het

aanbrengen van gele plomp en watergentiaan echter afgeraden. Daarom rvordt geopteerd voor het

beperken van de aanplanting tot het aanbrengen van een aantal zrvanebloemen (10 stuks) langs de

oever.

Verder is er ter plaatse duidelijk een probleem met de aanrvezigheid van muskusratten. Maatregelen

ciringen zich op.

Bergelert put le lVcrelge nt

In Bereelenput *,erden trvee kommen uitgeeraven. in verbinding met de put. Gevraagd rverd om

beplanting te voorzien voor aanplanting van beide inhammen. Gezien het succes van eerdere

ceplantinsen langs een oever met vooroeververdediging en -eezien het van nature overvloedig

voorkomen van rier en Iisdodde rverd geopteerd ook dit jaar vooral gebruik te maken van lisdodde

rl00 stuks grore en.i8 stuks kleine). aansevuld met valse vossezegge (48 stuks), moeraszegge (48

stuks). snavelzegge (-18 stuks). scherpe zegge (24 stuks), gele lis (96 stuks), kanestaart (80 stuks) en

erote egelskop (10 stuks). Centraal in de kommen rvordt rvaterlelie (6 stuks) aangebracht. De

aanplanting vond plaats op 24 jluni 1997.

[;ijverbos te lVe s t-Roze be ke

In 6et Vijverbos liggen een aantal kleine vijvertjes waarvan voor één vijver beplanting aangevraagd

qerd. De vijverrvordt bescfuadurvd doorde omrinsende bomen. Errverden 50 planten geleverd: grote

lisdodde. gele lis. kalmoes, mattenbies en ruwe bies. van elk 10 stuks. De aanplanting gebeurde door

een aantal verantrvoordelijken ter plaatse.

Oude Leie te Bavikhove

Op de Oude Leie te Bavikhove rverden, op vraag van de Provinciale Visserijcommissie, op 16 april

1991 vrjf drijvende eilanden geplaatst van 1,20m op2,20n. De eilanden rverden naast elkaar op zo'n

5m van de oever bevestigd aan houten palen van 2.5rn die 0,5m boven het wateroppervlak uitsteken.

Op de eilanden rverd volsende vegetatie voorzien . elzenzegge, pluimzegge, hoge cyperzegge,

moeraszegge, kattestaart, rvaterzuring, bosbies, grote egelskop en gele lis. De vegetatie rverd tegen

vraat bescllermd door een net.
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3.2.5. Provincie Anttverpen

)vÍilitair domein te Brasschaat

Voor het militair domein te Brasschaat werden volgende planten geleverd: l0 stuks grote Iisdodde,20

stuks rurve bies. 2 r.vaterlelies, 8 stuks rvatergentiaan en een aantal wortelstokken riet. De beplanting

,sebeurde begin april.
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4. EvntuartE vnx BNxBt B utrcnvorRnn pRolpcrrN

Ook in 1995 en 1996 werden in de verschillende provincies aanplantingen uitgevoerd. Vooraleer in de

nabijheid varr zulke aanplanting opnieurv een aanplanting uit te voeren is het aangewezen dat een

evaluatie van de vroegere aanplanting plaatsvindt. Deze kan ons leren rvelke plantesoorten zich het

best in dergelijk biotoop kunnen handhaven en uitbreiden. Wanneer bepaalde soorten zich slechts

moeizaam kunnen handhaven, dan rvordt in een volgende aanplant deze soort gemeden en zal gebruik

gemaakt rvorden van de soorten die het in het biotoop beter stellen.

Ook de aanplantingen die dit jaar op het programma stonden, werden reeds zoveel mogelijk

seëvalueerd. Het is echter aangewezen de evaluatie in 1998 te herhalen om eventuele uitbreiding van

de vegetatie te kunnen vaststellen.

In bijtage saat voor het meerendeel van de bezochte plaatsen een foto die een beeld geeft van de

beplanting.

J.1. Evaluatie van de benlantingen: 1995 en 1996

+. 1. l. Provincie Limburs

Alhertkonaal te Eigenbilzen

Langs het Albertkanaal werden in Eigenbilzen twee naast elkaar liggende paaiplaatsen aangelegd. De

paaivijvertjes zijn zo'n 40m op l0m. In 1996 rverden ze beplant met verschillende oeverplantsoorten:

gele lis, kalmoes. kleine en grote lisdodde, waterzuring, riet (als zoden van 40 op 60cm en als

potplant), manenbies, grote egelskop en zegge. De resultaten zijn opmerkelijk goed, zo blijkt uit een

evaluatiebezoek op I 8 juni 1997. Riet loopt zeer goed uit, evenals de zegge en lisdodde. Ook kalmoes

kan verder uitbreiden. Dc vegetatie orrdervindt duidelijk geen hinder van de golfslag die veroorzaakt

rvordt door het op ltet kanaal passerend r,vaterverkeer. I{et afschermsysteetn met schotten zoals daar
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Itterbeek te Kinrooi

De paaiplaats lanss de Itterbeek te Kinrooi rverd in 1996 beplant met riet, grote lisdodde, gele lis.

zessesoorten (moeraszegge, elzenze*ege, ho_se cyperzegge en snavelzegge). grote egelskop.

kattestaart. rvaterzurins, watenveesbree en drijvend fontijnkruid. De beplanting is. afgezien van de

-eele plomp. geslaagd. zo bleek uit een evaluatiebezoek op 2J maart 1991. Bij een fiveede

terreinbezoek (29.08.1997) kon vastsesteld rvorden dat de grote egelskop en de grote lisdodde sterk

konden uitbreiden. Ook het riet loopt rvat uit, maar zeil beperkt. Er is van nature veel rvaterpest langs

de oever van de paaiplaats te vinden (niet centraal in de vijver), rvat uitstekend als paaisubstraat dienst

kan doen. De aaneeplante gele lis doet het goed. maar rvordt wat overwoekerd door ruigtekruiden. De

gele plomp kon ook bij dit trveede bezoek niet meer teruggevonden rvorden.



toegepast. geeft dus bevredigende resultaten. Dat ze de vismigratie niet verhinderen wordt bewezen

door de overvloedige aanrvezigheid van visbroed in de paaivijvers.

Kanaal Bocholt-Herentals te Sint-Httibrechts-Lille

Op het kanaal Bocholt-Herentals rverd in 1993 te Sint-Huibrechts-Lille een rietkraag verdedigd. De

rietkraa_s rverd opgedeeld in verschillende vakken. elk met een welbepaalde vooroeververdediging en

met een specifieke opening voor vismigratie. Aldus ontstonden verschillende proefoakken, waarin

ook aanplantingen konden plaatsvinden. Een evaluatie op 27 maarÍ 1997 toonde aan dat de

verschillende vorrnen van verdediging, een verschillende kans op slagen bieden voor de

aanplantingen. Zo bleek dat er, in de proefvakken met opening voor vismigratie tegen de oever,

minder vegetatieeroei was dan in de proefuakken rvaar de visdoorgangen vooraan in het kanaal lagen.

Ook veroorzaakte de steenaanstorting, die werd aangebracht in functie van de aanplantingen in 1995

(plaatselijk ondieper maken van het te beplanten proefvak), een sterke stroming met een zeer hoge

stroomsnelheid boven de steenbestorting, rvaardoor de aangeplante vegetatie maar weinig kans op

slagen heeft. Bij een fiveede evaluatie op 29 augustus 1997 werden de vorige waarnemingen

bet,estigd. Initiatieyen voor nieurve aanplantingen moeteu voorafgegaan rvorden door een juiste keuze

,,an 6er proeÍ\'ak of de nodige aanpassingen aan de proefvakken. Ook is het dringend noodzakelijk

een maaibeSeers- en een onderhoudsplan op te stellen voor de rietvegetatie in de verschillende

proeflakken:

Onderhoud.spl art voor de rie Nege lal ie

Het onderhoud yan de paaiplaats bestaat erin het drijfvuil minimaal één maal per jaar te verlvijderen.

De golven slaan namelijk tegen het in de paaiplaats opgehoopte vuil en -eooien het telkens tegen de

oeverplanten aan. Hierdoor rvorden stengels beschadigd. Dit geld natuurlijk ook voor de proefuakken

rvaarin geen riet aanrvezig is.

,l[aai be he erspl ctn v oor d e rie tt e g e I aÍ ie

Her maaien r,an her riet gebeurt om de trvee à drie jaar in de periode tussen half november tot half

maart. Wanneer vroeger in het jaar gemaaid rvordt, zijn nog niet alle voedingsstoffen in de

womelstokken opeeslagen en verzwakken de rietplanten. Wordt er later gemaaid. dan is de kans groot

dat reeds vroeg uitgelopen rietscheuten beschadigd worden. Ook broedvogels kunnen verstoord

rvorden door een late maaibeurt. Het maaien gebeurt best periodiek, waarbij verschillende vakken op

een ander tijdstip gemaaid rvorden. De indeling is best zo, dat elk jaar overjarig riet aanwezig blijft.

Dit komt erop neer dat elk jaar een bepaald vak in een rietkraag gemaaid wordt en andere vakken van

maaien gespaard blijven. Het jaar volgend op deze maaibeurt rvordt een ander vak gemaaid en worden

de overige vakken niet gernaaid. Dit biedt de beste overlevingsmogelijkheden voor de organismen die

een rietkraag als schuilplaats gebruiken. Het maaien kan met een maaibalk of maaikorf, maar kan ook

manueel worden uitgevoerd (bijvoorbeeld op ijs). Het materiaal wordt niet verpulverd en de

maaihoogte is gemakkelijk instelbaar bij de machines. Een klepelmaaier versnippert het maaisel

daarentegen zodanig dat fuet nog rnoeilijk te venvijderen is. Een combinatie Inet een opzuigsysteem

biedt hiervoor een oplossing. De klepels van een klepelrnaaier bewegen echter aan zeer hoge snellteid,

rvaardoor de vegetatie vaak beschadigd rvorclt. Hct gebruik van zulke macltines rvordt dan ook
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aÍgeraden. De rietstoppels moeten na het maaien een l5 à 20cm boven het rvateroppervlak blijven

uitsteken, anders kan er water in de afgesueden stengels komen te staan en wordt de

zuurstofuoorziening naar de wortelstokken belemmerd. Uiteindelijk zal dit leiden tot het afsterven

val de rietplant. Nadat het riet gemaaid is, rnoet het strooisel (eventueel ook het slib) met een

groftandige hark tussen de rietstoppels rveggehaald lvorden. Dit restmateriaal moet dan afgevoerd

rvorden, opdat de standplaats niet ondieper wordt en de rietplanten aan vitaliteit zouden verliezen.

Gaat de verlanding toch verder dan kan het eenmalig uitdiepen van de plasberm nodig zijn. Het

ruimen gebeurt. zoals voor het maaien, strooksgewijs. Wauneer echter steeds het strooisel samen met

het maaisel afgevoerd worden, wordt de kans op een doorgedreven verlanding klein.

4.1 .2. Provincie Oost-Vlaanderen

Voor de provincie Oost-Vlaanderen rverden geen evaluaties uitgevoerd van de beplantin,sen van 1995

en 1996.

-1. I .3. Provincie Vlaams-Brabant

Kanaol Leut'en-Dijle te Boortrneerbeek

Te Boortmeerbeek langs het kanaal Leuven-Dijle rverd in 1995 een proef opgezet met het aanbrengen

van kokosmarten op de schanskorven langs de oever van het kanaal. Op 9 juni 1997 vond een

evaluatiebezoek plaats. De resultaten zijn alles behalve positief. Van alle riet dat rverd aangeplant

rverd slechts sporadisch een klein plande teruggevonden. Alleen de rietkluit die geplaatst rverd op de

breuksteen naast de schanskorven met kokosmaften kon zich handhaven en begint zelfs uit te lopen.

Ook de resultaren van de kleine lisdodde en gele lis laten te wensen over. Slechts enkele van de

plalten zijn nog terug te vinden. De zeggesoorten doen het daarentegen veel beter. De kokosmatten

\\,aarop de zeggen zijn aangeplant zijn nog duidetijk te herkennen en vormen een beperkte groene

strook langs het kanaal. Toch blijft de breedte van de strook beperkt tot onseveer een halve meter

boven de rvaterlijn. Hoger boven de rvaterlijn is. door de beperkte'waterhoo-stevariatie in het kanaal.

de oever te droog en heeft de oevervegetatie te rveinig slaagkansen.

Opmerkelijk is de aanwezigheid van pitrusplanten op de oever aan de overgang tussen land en water.

Indien wordt geopteerd om met deze vorm van aanplanten langsheen het kanaal verder te

experimenteren. rvordt voorgesteld om niet meer te werken met planten als gele lis, kleine lisdodde en

riet op de schanskorvell, lnaar de aanplanting te beperken tot de soorten die het rvel goed doen langs

het kanaal: pitrus. cyperzegge, pluimzegge en oeverzegge. Er kan dan gebruik gemaakt worden van

een smalle kokosmat (ongeveer een halve meter breed), die deels in ltet water deels op de oever komt

te liggen. Toch blijft door de gotfslag Iangs het kanaal de vasthecltting van de vegetatie tussen de

steenbestorting in schar:skorven rnoeilijk, zelfs rnet de kokosmatten. De kokosmattetl worden te

gernakketijk van dc schanskorven losgcrukt door de golven als gevolg van de scheepvaart. Riet kan
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ook aangebracht lvorden, maar dan op de stortsteen en als kluit, zoals het in 1995 werd uitgevoerd.

EventueeI kau ook voor de zeggesoorten de voorkeur gegeven rvorden aan het aanplanten op de

schanskoruen. Het experiment kan dus hernonren worden in 1998, mits er rekening gehouden wordt

rnet de resultaten van de evaluaties.

lu[eer van Lï/'eerde

Langs het meer van Weerde rverden in 1996 een groot aantal water en oeverplanten aangebracht.

Terreinbezoeken op 9 april 1997 en op 9 juni 1997 toonden aan dat de resultaten vandeze beplanting

verschillen van soort tot soort. De kleine en grote lisdodde doen het goed en breiden uit. Ook de grote

egelskop doet het goed. Riet heeft het moeilijker om zich te handhaven en kon niet of bijna niet tot

uitbreiding komen. Vaak rvorden stroken riet afgevreten door watervo-gels. De resultaten van de

beplanting met gele Iis zijn nog minder bevredigend: gele lis blijft klein en kan onmogelijk

uitbreiden. Ook de pluimzegge kan zich zeer moeilijk handhaven. Op bepaalde plaatsen is hij

r.erdrvenen. op andere blijven slechts enkele plantjes staan. Ook van de aangeplante waterweegbree

kon bijna niets teruggevonden rvorden. Waarschijnlijk is de reden een te lase waterstand, aangezien

deze planten het rvel goed doen op de eilandjes ter hoogte van de parking. NÍanenbies doet het dan

\\.eer \\a[ beter en kan stilaan uitbreiden naar het tvater toe. De moeraszeqge \\eet zich eveneens te

handhaven. Gele plornp en rvifte rvaterlelie zijn volledig verdwenen. Bij een derde plaatsbezoek op 3

september 1997 rvas de riewegetatie opmerkelijk veranderd: in het rieneldje konden rietplanten sterk

uitbreiden en ook op andere plaatsen konden ze nu toch uitlopen en een kraag vormen.

De aangelegde eilandjes, achter in de paaiplaats zijn zo goed als verdrvenen. alsook de erop

aangebrachte vegetaie(maftenbies en kleine lisdodde). Hiervan zijn de golfslag. maar ook de vraat

door rvaten,ogels de oorzaak.

De resultaten kunnen nieurve aanvullende aanplantingen in een bepaalde richting sturen. De kleine en

grote Iisdodde doen het zeer goed. evenals de grote e-eelskop en de mattenbies. Verder toonde het

evaluatiebezoek aan dat pitrus. die er van nature voorkomt. zeer manifest aan*'ezig is. Aanplanting

ran pitrus zal dus hoogsnvaarschijnlijk ook tot zeer positieve resultaten leiden.

4.I.4. Provincie West-Viaanderen

Roksentput íe Roksem

In de zandwinningsput te Roksem rverden een aantal inhammen voorzien die als paaiplaats voor

vissen kunnen dienst doen. In één van die inhammen rverd in 1995 reeds een beplanting uitgevoerd.

Er rverd gebruik gemaakt van gele lis, lisdodde, moeraszegge, maltenbies en snavelzegge.

Moeraszegge houdt goed stand en heeft een beschermende kraag kunnen vorrnen. Terreinbezoek ter

plaatse op I I april 1997 toonde het rvisselend succes van deze aanplantingen aan. Oeverzegge komt

er van nature overvloedig voor. Lisdodde kon niet uitbreiden, maar houdt er stand. Mattenbies was zo

goed als verdrvencn en de aangeplante gele lis doet het eveneens niet echt goed, al kornt die er van
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nature voor. Bij een tweede terreinbezoek (05.09.1997) rvas deze toestand veranderd: lisdodde en

nrattenbies konden uitbreiden en gele lis had zaden gevormd.

Bergelenput te lVevelgent

In 1996 werd in de Bergelenput een plasbenn aangelegd rvaarin aanplantingen rverden uitgevoerd. De

beplanting is geslaagd, zo blijkt uit een terreinbezoek op 11 april 1997. Vooral riet en lisdodde zijn

dankbare planten. Er staan zeer uitgebreide kragen van beide plantesoorten.

ll/aggelwater te Brttgge

De aanplantingen in 1995 van gele lis, zeggesoorten, grote lisdodde, gele plomp en rvaterlelie zijn niet

geslaagd. Van de aanplanting van grote lisdodde, gele plomp en waterlelie is niets meer terug te

yinden. De gele lis komt nog sporadisch voor, maar alleen op de oever. niet in het water. De

zeggesoorten hebben te lijden onder vraat en komen daardoor nog maar in beperkte mate voor. Het

rvater is er zeer troebel en de overgang rvater-land is te steil. Vooraleer hier ovenvogen kan worden

om opnieurv een beplanting uit te voeren moeten eerst wat beheersmaatregelen uitgevoerd 
"vorden. 

Zo

moet het hout gedeeltelijk gehakt rvorden zodat meer lichtinval de vegetatieeroei kan bevorderen. Het

talud moet afgeschuind rvorden zodat vegetatie kans krrj-et om uit te breiden naar [ret rvater toe en de

brandnetels moeten bestreden en verder onder controle uorden gehouden.

Oudenbu'gs Vaartje te Oudenburg

De beplanting op het Oudenbures Vaartje van 1995 is bevredigend. Riet rveet ziclt zeer goed te

handhaven en loopt sterk uit in het rvater zos'el op de natuurlijke oever als de oever verdedigd met

betondoorgroe itege ls.

Liesgras kornt er overvloedig voor langs de oever. Daarom rverd geëxperimenteerd met het indijken

van het liesgras met behulp van grote lisdodde. Hiervoor rverd rond het liesgras een afschermin-s

gemaakt met de lisdodde naar het water toe, zodat liesgras niet verder in het rvater zou uitlopen. Het

opzet is geslaagd. Het Iiesgras kon zich daar niet verder uitbreiden. tenvijl de lisdodde naar llet rvater

toe uitloopt.

4.1 .5 . Provincie Antrverpen

Voorde provincie Oost-Vlaanderen werden geen evaluaties uitgevoerd van de beplantingen van 1995

en 1996.
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4.2. Evaluatie van de beplantingen: 1997

4.2.1 . Provincie Limbur-e

Zuid-lVillemsvaart te Ne erhar en

Langs de Zuid-Willemsvaart te Neerharen rverd in 1995 de afgekalfde en onverstevigde oever

verdedigd met een houten palenrij. Aangezien spontane vestiging van oeveryegetatie uitblijft werden

in 1997 beplante kokosrollen aangebracht. Een plaatsbezoek op 29 augustus 1997 liet gunstige

resultaten van de beplanting zien: kalmoes en gele lis doen het goed, de zegge loopt reeds uit. Riet

u'ordt afgevreten, maar kan toch tot uitbreiding komen. De aanplanting vond plaats eind juni. Een

evaluatie in 1998 zal uitsluitsel kunnen geven over de resultaten van de beplantingen.

SI ev enste nne nl o op te Lo mnte I

Beide oevers van een gedeelte van de Stevensvennenloop rverden over een lengte van ongeveer 250m

afgesclruind. Her rvater is voedselarm en zeer ijzenljk. De aanplanting van juni met riet. grote

lisdodde. gele lis en mattenbies staat er schraal bij. zo btijkt uit een plaatsbezoek op 29 augustus

1997. Riet heefi rvat uitlopers gevormd. Een bijkomende evaluatie in 1998 dringt zich op, gezien de

beperkte resultaten die heden te zien zijn. mede door de korte tijdspanne tussen aanplanting en

evaluatie.

Albertkunaal re Zolder (Kolenhaven)

ln de Kolenhaven langs het Albertkanaal rverden l8 drijvende eilanden geplaatst. Ze rverden met

kokosmanen bedekt en voorzien van vegetatie (+ 49 planten per eiland) die beschermd rvordt door

plantenbeschennkappen. Op 29 augustus u'erd ter plaatse gegaan om de beplanting van half juni te

evalueren. Hierbij \vas te zien dat de vesetatie het goed doet langs de randen van de matten, rnaar

cenrraal in de eilanden is rveinig vegetatie te zien. ivlogelijk is de reden hiervoor het centraal

§,eszakken van de kokosmatten, als gevolg van het doorhangen van de netconstructie rvaarop de

kokosmatten liggen, rvaardoor de vegetatie in het midden veel natter staat dan Iangs de kant van de

eilanden. De planten centraal in de eilanden zijn als het ware verdronken. De groei van de planten

verschilt ook alnaargelang de sooft: grote lisdodde, rurve bies en mattenbies staan plaatselijk zeer

goed, op andere plaatsen is de groei eerder beperkt. Er konden reeds uitlopers gevormd worden.

Ondanks de vogelbeschermkappen trad er toch vraat op van de boven de netten uitstekende

plantedelen. Dit is duidelijk te zien bij de rietplanten die bijna volledig zijn verdwenen, maar ook

mattenbies en grote lisdodde rvorden graag gegeten door de watervogels. Hiermee is het belang van

deze beschermkappen aangetoond. Indien ze niet waren aangebracht, rvas de vegetatie op korte tijd

rvaarschijn I ij k vol led i g verdrveuen.
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4.2.2. Provincie Oost-Vlaanderen

Oude Leie Astene

Langs de oevers van de Oude Leie te Astene lverd op een aantal plaatsen vegetatie aangebracht.

Tijdens een terreinbezoek op 28 augustus 1997 lverd het merendeel van deze plaatsen bezocht. De

beplantingen met gele lis, riet en grote lisdodde lijken geslaagd. Er is reeds uitbreiding

waarneembaar. De beplanting vond plaats in de helft van de maand april.

Oude Leie Oeselgem

Langs de Oude Leie te Oeselgem werden riet, kleine lisdodde en kalmoes aangeplant. Er werd

vegetatie aangebracht op de afgeschuinde oevers en op de paaiplaats. De vegetatie rveet zich te

handlraven en kan zelfs uitbreiden, zoals blijkt uit een evaluatiebezoek op 28 augustus 1997. De

rietaanplant in de paaiplaats is spectaculair toegenomen. met uitbreiding in het rvater en tot hoog op

de oever.

Oude Schelde Teirl inckput

Langs de Teirlinckput *erd een schuine oever beplattt met riet. kalmoes, tvatergentiaan. kikkerbeet en

rvaterlelie. Een maand na de beplanting (evaluatiebezoek op 28 augustus 1997) ziet de beplantine er

geslaagd uit.

De Gat'ers te Geraardsbergen

In het recreatiedomein de Gavers rverd langs de oever van één van de vijvers rvat lisdodde, gele lis en

riet aangebracht. De aanplantingen gebeurden in de inhammen tussen boomopslae. Op 28 augustus

1997 uerd op terrein seqaan om de beplanting te evalueren. De aanplantin-9 van grote lisdodde is

geslaagd. De lisdodde kon zich rvat uitbreiden. Van de rietplanten, evenals van de gele lis is echter

rveinig terus te vinden. Een mogelijke verklarins voor de kleine opbrengst van de aanplanting is dat

de overeang rvater-land te drastisch is.

Berlare Broek te Berlare

In Berlare Broek werd lanss één van de vijvers een plasberm aangelegd. Deze plasberm rverd half mei

beplant met een l6-tal plantesoorten. De vegetatie rverd beschermd tegen vraat door eenden met

draden die de plasberm overspannen. Van de aangebrachte vegetatie is alleen riet, zrvanebloem en

rvatenveegbree niet geslaagd. Het riet werd, ondanks de bescherming bijna volledig afgevreten, van

de rvatenveegbree en de zrvanebloern werd slechts éen exemplaar teruggevonden. Toch moet hieraan

nog toegevoegd rvorden dat ook de planten van de waterlelie op het ogenblik van het terreinbezoek

(28 augustus 1997) niets te zien was en dat de rvatergentiaan maar een zeer beperkte opkomst kent.

Rurve bies. lisdodde. zeggen, kalrnoes en egelskop doen het plaatselijk zeer goed, op andere plaatsen

is de uitbreiciing rninder spactaculair. Opmerkelijk ivas. dat de gebruikte eenvoudi-se bescherming

tegen vraat toclt redelijk eft'iciënt lvas. Alleen in het geval van riet was de vraat door de eenden etr

waarschijnlijk ook door ratten duidelijk zichtbaar.
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4.2.3 . Provincie Vlaams-Brabant

lvÍeer van Rotselaar (Domein Ter Heide)

Langs het meer te Rotselaar rverden op een aantal plaatsen rondom het meer aanplantingen

uitgevoerd: in de paaiplaats, pijpekop I en 2, de snoekengracht en de kommen langs de gracht naar de

poel. De beplaritingen gebeurden in trvee fasen. In eerste instantie (29 en 30 april 1997) werden de

paaiplaats, pijpekop I en 2 en de snoekengracht aangeplant. In tweede instantie (lTjuni 1997) rverden

de kommen in de nabijheid van de poel van oeverplanten voorzien.

Een terreinbezoek op 3 september 1997 toonde het succes van de beplantingen aan. Grote lidodde, riet

en ruwe bies in de paaiplaats hebben zich goed kunnen handhaven en zijn uit-eebreid. De rietplanten

in de twee pijpekoppen doen het echter minder goed. In pijpekop 1 is bijna geen riet meer

rvaarneembaar (het rverd er verdrongen door ruigtekruiden), het riet in pijpekop 2 heeft nog wat tijd

nodig en kan rvaarschijnlijk volgend jaar uitlopers vormen. De grote lisdodde in pijpekop i doet het

daarentegen u,el goed. De beplanting van de inhammen in de snoekengracht kent rvisselende

successen: de bosbies doet het zeer goed. plaatsetijk zijn de zeggen toegenomen. op andere plaatsen is

hun voorkornen rninder rnanifest. De resultaten van de beplantingen in de kommen langs de gracht

naar de poel en in de gracht zelf ziln minder spectaculair. Deze beplantinqen tonden ook bijna trvee

maanden later plaats. uat -gevoleen heeft voor de ontrrikkelittg van de t'egetatie. Een evaluatie irt

1998 moet hierover uitsluitsel seven.

Kleirte Geíe te Orsnnal

Op 21 april 1997 rverd de beplanting van de paaiplaats op de Kleine Gete te Orsmaal uitgevoerd. De

resulraren van de beplantin_e zijn redelijk. zoals blijkt uit evaluaties van 9 juni en 3 september 1997.

Egelskop houdt zich goed in stand. de ze-egesoorten doen het minder goed. Riet is zo goed als

verdrvenen en rvordt r,erdrongen door riet-eras. Watenreegbree en rvaterzuring hebben het moeilijk

om zich te handhaven. Ook de kleine lisdodde is nog niet tot uitbreiding kunnen komen. De

bedenkelijke resultaten vall een aantal plantesoorten zijn rvaarschijnlijk te rvijten aan de sterke

peilsverhogiug na de aanplanting.

Grote Gele te Hoegaardett

Langs de Grote Gete te Hoegaarden, ter hoogte van de molen, werd een aanplanting uitgevoerd met

verschillende plantesoorten, bij rvijze van proef. De grote en kleine lisdodde weten zich goed te

handhaven en breiden wat uit. Ook de ruwe bies doet het goed. Gele lis werd aangebracht op de oever

en weet zich in stand te houden. Het riet heeft zich. ondanks de minder goede condities bij het

aanplanten, kunnen in stand houden en heeft zelfs beperkt uitlopers kunnen vormen. Vraag is of het

rict volgend voorjaar bestand is tegen de opkomst van de brandnetel.
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1.2.1. Provincie West-Vlaanderen

Roksentpttt te Rol<sem

Zoals in 1995 rverd ook dit jaar één van de paaiplaatseu langs Roksemput beplant. Hiervoor rverdeu

rurve bies. gele lis en kleine lisdodde gebruikt. Uit een eerste evaluatie op 5 augustus 1997 blijkt dat

deze verschillende plantesoorten zich kunnen handhaven en zelfs beperkt kunnen uitbreiden.

Blankenbergse Vaart te Zuienkerke

De beplanting van de Blankenbergse Vaart te Zuienkerke is beperkt tot de aanplant van zwanebloem.

Door de \,an nature reeds overvloedig voorkomende vegetatie en de troebelheid van het water werden

de andere gevraagde plantesoorten niet rveerhouden. De aanplanting van de zrvanebloemen (10 stuks)

u'erd niet bezocltt.

Oude Leie te Bavikhove

Op de Oude Leie te Bavikhove rverden. op vraas van de Provinciale Visserijcommissie, op

i6.0+.i99i vljf drijvende eilanden geplaatst. voorzien van verschillende zeggesoorten. kattestaart.

u arerzurins. bosbies, grote egelskop en -sele lis. De eilanden rverden l'oorzien van een

beschermin"skap tegen vraat van vogels of ratten. Uit een evaluatiebezoek bleek dat de vegetatie ziclt

zeer goed kon onnvikkelen. Er rvordt dan ook voorgesteld om §vee van de vijf beschermingsnetten te

venrijderen. later in het voorjaar volgend jaar. Is er dan geen invloed meer van vraat op de ve-eetatie.

dan kunnen ook de andere kappen verrvijderd rvorden. om de vegetatie de kans te oeven nos Ineer uit

te breiden en in het water te gaan overhangen.

Bergelenput te lí/evelgent

In de Ber"elenput uerden trvee kommen uitgegraven. die in verbinding staan met de put. Voor de

beplanting rverd gebruik gemaakt van grote en kleine Iisdodde, verschillende zeggesoorten, gele lis en

kanestaart. Centraal in de kommen rverd rvaterlelie aangebracht. De lisdodde doet het niet te best.

ondanks de overvloedige aanrvezigheid in de rest van de vijver. Deze plant heeft langs de kommen

veel te lijden van vraat door rvatervogels. De rest van de vegetatie doet het -eoed, alleen van de

rvaterlelie kon rnaar één enkel blad teruggevonden worden. De latere datum van aanplanten (eind

juni) zal met het beperkte succes rvel iets te maken hebben. Een trveede evaluatie in 1998 zal meer

informatie omtrent de efficiëntie van de beplantingen kunnen geven.

4.2.5 . Provincie Antrverpen

fu[ilituir clomein te Bru.tschaat

De sitc die langs hct rnilitair donreitr van Brasschaat werd beplant, werd niet bezocht. Het ging om

een ccrder klcin project rvaarin een 40-tal planten en rryat wortelstokken van riet rverden aangebracht.
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Ook in 1998 kunnen op verschillende plaatsen aanplantingen gebeuren. Een aantal voorstellen kunnen

nu reeds naar voor gebracht rvorden. Het gaat hier in de meeste gevallen om projecten die door

omstandigheden dit jaar niet konden uitgevoerd worden.

5.1. Provincie Limburg

Albertkanaal te Eigenbilzen

In Eigenbilzen rverd in de aanleg van een paaiplaats voorzien in 1997 . Door omstandigheden konden

de rverken niet tijdig aansevat rrorden, zodat ook de beplanting moest uitgesteld rvorden naar 1998.

Kanaal Bocholt-Herentals te Sint-Httibrechts-Lille

Langs het Kanaal Bocholt-Herentals rverd in Sint-Huibrechts-Lille in 1995 reeds een aanplanting

uirsevoerd in enkele van de proefi'akken. Bij aanpassinsen aan deze vakken of bij een juiste keuze

van het te beplanten vak kan in 1 998 aanqeplant rvorden.

Grindputtett langs de ilÍaas te Kessenich

Lanss de erindputten van de ivlaas rverd plaatselijk in de oever een aantal kleine grachten uit-eegraven

ciie kunnen dienst doen als paaiplaats voor vissen. Voor deze grachten rvordt een aanplanting

voorsesteld door de Provinciale Visserijcommissie van Limburg.

-5.2. Provincie Oost-Vlaanderen

Berlare Broek te Berlore

In een van de vijvers in Berlare Broek vond in i997 een aanplanting plaats (zie vroeger). De

rietaanplant die een niet onaanzienlijk deel van de beplanting besloeg is bijna volledig venvenen. Het

lijkt aangervezen op deze plaats opnieurv een aanplanting te voorzien. De keuze van de soort hangt af

van de resultaten van de evaluatie. Aangezien deze alleen ongunstig was voor de oeverplanten riet,

zrvanebloemen, lvaterweegbree kan hiervoor gebruik gemaakt worden van sooften als ruwe bies,

lisdodde. zeggen, kalmoes of egelskop.

Oude Schelde te Nederencrme

De Pror,inciale Visserijcommissie van Limburg stelt voor om in 1998 een aanplanting uit te voeren op

de Oude Schelde tc Nedcrename.
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5.3. Provincie Vlaams-Brabant

Kanaal Leut,en'Dile te Boortrneerbeek

Langs 5et kapaal Leuven-Dijle rverd een aantal jaar geleden in Boortmeerbeek een proef uitgevoerd,

rvaarbij kokosmatten beplant met een aantal oeverplantensoorten gebruikt werden. Na de evaluaties in

1997 bleek dat een nieuw proefopzet kan worden uitgeprobeerd, waarbij best voornamelijk gebruik

gemaakt rvordt van biezen en zeggen. Eventueel kunnen opnieuw rietkluiten aangeplant rvorden.

Hieraan moet een naurvkeurige bepaling van de beplantin,ssplaats vooraf gaan.

P addenpoelvijver te Sint-Joris-Weert

Het beplantingsvoorstel voor de Paddenpoelvijver rverd reeds dit jaar ingediend. maar kon door

omstandigheden nog niet uitgevoerd n,orden. Daarom rvordt het project verschoven naar 1998.

Grote Gerc te Hoegaarden

Langs de Grote Gete te Hoeeaarden *erd ín 1997 een aanplanting uitgevoerd met vijf verschillende

soonen. Een evaluatie in september van hetzelfde jaar moest aantonen rr'elke soorten het meest

geschikt \\aren orn de definitieve beplanting uit te voeren. Hieruit bleek dat alle soorten zich kunnen

in stand houdel. Een nieurve evaluatie in het late voorjaar van 1998 zal echter uitsluitsel rnoeten

geven oyer de mogelijkheid tot uitbreiding van de betreffende soorten. Pas dan zal kunnen vastgelegd

q.orden rvelke soortel'l voor de nieurve aanplanting in 1998 in aanmerking komen.

Zeekanaal Brussel-Rupel te Zemst

Op het Zeekanaal Brussel-Schelde rvordt ter hoogte van de sluis van Zemst de oever over een 60-tal

rneter afgescliuind. De oever *ordt vastgelegd met steenstort en afeedekt met een laag aarde. De

w.erken zouden in het voorjaar van 1998 afgelopen zijn. Er rverd voorgesteld om ter plaatse een

beplanting uit te voeren.

IV at e r: ui v- e r ing t e Ho e I e den

In lggg rvordt door de Afdeline water een aantal rvaterplanten gevraagd voor de waterzuivering te

Hoeleden.

5.4. Provincie Antrverpen

Kqnaal Dessel-Schoten te Tw'nhout

Langs het Kanaal Dessel-Schoten werd de aanleg van een paaiplaats gepland. Door omstandigheden

Iiepen de rverkcr.r vertraging op en konden nog geen aanplantingen gebeuren. De beplanting van de

paaiplaats rvordt verscltoverr naar 1998.
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Galgent,eel

Door de Provinciale Visserijcommissie van Antlverpen werd voorgesteld de drijvende eilanden op het

Galgenrveel in 1998 te beplanten.

Dit zijn een aantal projecten waar nu reeds een aanvraag voor is. Ongetrvijfeld zal deze lijst no-e

aangevuld rvorden met nieuwe voorstellen van andere instanties of diensten zoals dit de vorige jaren

reeds het geval rvas. Het inzicht in het belang van de oever- en watervegetatie op de wateren doet de

vraa-q naar deze planten steeds toenemen.
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6. BrsrutrpN

Uir de 'Sttrclie naar cle eficiëntie van aanplatttingen in het kocler vqn de aanleg t'qn ntilieuvrietdeliike

oeret.s yan De Vlieger V. (1996) blijkt er een grote vraag te zijn naar oever- en watervegetatie. Ook

dit jaar serden, in navolging van de beplantingsprojecten in vorige jaren, voor de verschillende

proyincies voorstellen voor natuurvriendelijk herstel van oevertrajecten langs wateren verzameld' In

rotaal s erde n er 29 projecten ingediend. 17 van de ingediende projecten kon worden uitgevoerd.

De efficiëntie van de aanplantingen uitgevoerd in 1997 is verschillend voor de verschillende beplante

sires. Goede resultaten werden, ondanks de korte vestigingstijd van één maand tot enkele maanden,

bekomen op de Zuid-Willemsvaart §eerharen), het Albertkanaal (Zolder), Oude Leie Oeselgern.

Berlarebroek. Nleer van Rotselaar, Roksernput en Oude Leie Bavikhove. Op een aantal andere

plaatsen is de beplanting bevredigend en rnoet een nieurve evaluatie volgend jaar uitsluitsel -eeven

or er de permanentie van de vegetatie: Stevensvennenloop (Lommel). Oude Schelde Teirlinckput.

Kleipe Gere (Orsmaal). Grote Gete (Hoegaarden) en Bergelenput. Een verder opvolgin-e vau deze

beplante sires is noodzakelijk om de verdere irtstandltoudins en onnrikkelins van de vegetatie

mL.,gelijk re rlaken. Bijsturen onder de vorm val"r onderhoudplannen of maaibeheersplannetr kunnen

hien oor nodig zijrr.

Een aantai van de voorqestelde sites kon dit jaar nog niet beplant *orden. gezien de site nog niet

plantklaar uas. Deze beplantingen rvorden verschoten naar volgend jaar. }let enkele andere

bijkomende projecten komt het totaal van de nu reeds aangevraaede projecten op 12. Een nieuw'e

rondyraag aan de rerschillende belan-shebbenden zal ongenvijfeld nog bijkomende projecten

ooleveren.

Uit de evaluaties van de projecten kan heel rvat ervaring op-eedaan rvorden. Aanplantingen hebben

dikuijls sterk te lijden onder vraat door rvatervogels en muskusratten. Een ander probleem is de

orenioekering van de vegetatie door ruigtekruiden. Soms is een reden echter moeilijker te

achterhalen elt moet gezocIt rvorden naar oorzaken als opkrveekmethode, aanplantingsrvijze.

bioroopeeschiktheid voor de betreffende soort en dergelijke. Een eerste stap in de richting van

onderzoek naar de geschiktheid van de vegetatie voor een welbepaalde site rverd gezet door langs de

Grote Gete de aanplanting niet meteen groots op te vaften, maar in eerste instantie te beperken tot een

proefopzet waarin een vijftal soorten hun geschiktheid voor dat rvelbepaalde biotoop kunnen

bervijzen. Verderoaande op de resultaten van dit proefopzet zal de site volgend jaar volledig beplant

rrorden. lleer doorgedreven onderzoek naar de oorzaken van falende beplantingen dringt zich op.

Ook onderzoek naar de erosiebestendigheid van bepaalde plantesoorten kan nader onderzocltt

rvorden. Een traject als langs het Kanaal Brussel-Rupel te Zemst, dat volgend jaar zal beplant worden,

leenr zich lrier uitstekepd toe. Ook de drijvende eilanden bieden rnogelijkheden voor onderzock naar

a1



de scftade die rvatervogels eu muskusratten kunnen veroorzakerl aan de beplantingen op dergelijke

corrstructies

Het belang van een voorafgaande evaluatie vatt de geschiktheid van het te beplanten traject is dus

zeker niet te onderschatten. De efficiëntie van de beplanting rvordt er voor een groot deel door

bepaald. Ook evaluaties achteraf kunnen ons hierover iets leren.
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B ij lage 1 . Fotomateriaal terreinbezoeken provincie Limburg: 29.08.1997

Foto l. Paaiplaats langs de Itterbeek te Kinrooi (aanplanting in 1996)

Foto 2. Paaiplaats langs het kanaal Bocholt-Herentals te Sint-Huibrechts-Lille (aanplanting ín I995)
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Foto 3. Kokosrollen langs de Zuid-Willemsvaart te Neerharen (aanplanting op l9 juni 1997)

Foto 4. Afgeschuinde oevers langs de Stevensvennenloop te Lommel(aanplanting juni 1997)
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Foto 5. Drijvende eilanden in de Kolenhaven langs het Albertkanaalte Zolder (aanplanting op l9 juni

1997)
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Bijlage 2. Fotomateriaal terreinbezoeken provincie Oost-Vlaanderen: 28.08.1997
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Foto 6. Oude Leie te Astene (aanplantin-u in mei 1997)

Foto 7. Oude Leie te Oeselgem (aanplanting in mei 1997)
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Foto 8. Oude Schelde Teirlinckput (Aanplanting in juni 1997)

Foto 9. Berlare Broek (aanplanting in mei 1997)
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Foto 10. De Gavers te Geraardsber-een (aanplanting in mei 1997)
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Bijlage 3. Fotomateriaal terreinbezoeken provincie Vlaams-Brabant: 03.09.1997

Foto 11. Ivleer van Weerde (aanplanting in 1996)
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Foto 12. Grote Gcte re Hoegaarden (aanplanting op 29 jl:Ji 1991)
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Foto 13. Paaiplaats langs het meer van Rotselaar - Domein Ter Heide (aanplanting op 29 mei 1997)

Foto I4. Paaiplaats langs de Kleine Gete te Orsmaa[(aanplanting op 2l april 1997)
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Foto 15. Kokosmatten langs het kanaal Leuven-Dijle te Boorimeerbeek (aanplanting in 1995)



Bijlage 4. Fotomateriaal terreinbezoeken provincie West-Vlaanderen: 05.09.1997

Foto 16. Drijvende eilanden op de Oude Leie te Bavikhove (aanplanting op 16 april 1997)

Foto 17. Paaiplaats langs de Roksemput te Roksem (aanplanting op l6 mei 1997)
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Foto 18. Paaiplaats langs de Bergelenput te Wevelgern (aanplantingop24juni 1997)
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