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Samenvatting 

Dit rapport vat de resultaten samen van een onderzoek naar de de geschiktheid van enkele specifieke speciale 

beschermingszones (SBZ’s) voor eventuele (her)introductie van grote modderkruiper Misgurnus fossilis in 

Vlaanderen. 

De vier SBZ’s zijn (1) de vennen, heiden en moerassen rond Turnhout, (2) de valleien van de Laambeek, 

Zonderikbeek, Slangebeek en Roosterbeek met vijvergebieden en heiden, (3) de Itterbeek met Brand, Jagersborg en 

Schootsheide en Bergerven, en (4) de Demervallei. 

Op 52 sites getypeerd als grachten, beken en stilstaande waters, werd een habitatanalyse uitgevoerd. De 

habitatevaluatie omvatte naast de abiotische parameters ook biotische aspecten (watervegetatie, begeleidende 

vissoorten). Op basis van die evaluatie werd de geschiktheid van het gebied voor de grote modderkruiper 

geëvalueerd. 

Het rapport stelt eventueel te nemen maatregelen voor gebiedsinrichting voor en geeft adviezen omtrent de 

mogelijke herintroductie van de soort. 
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Aanbevelingen voor beheer en/of beleid 

In deze studie werd de habitatkwaliteit van 52 meetplaatsen op waterlopen en plassen gelegen in vier SBZ waar de 

habitatrichtlijnsoort grote modderkruiper aangemeld is, geëvalueerd. 35 % van de meetplaatsen scoren Zeer goed, 

25 % Goed, 15 % Matig, 19 % Slecht en 6 % Zeer slecht als mogelijk habitat voor de grote modderkruiper. Plassen 

scoren doorgaans beter dan waterlopen.  

Per SBZ wordt hieronder kort samengevat welke algemene beheersstrategie in het kader van de instandhouding van 

de grote modderkruiper mogelijk/wenselijk is. 

● In SBZ BE2100024 (Vennen, heiden en moerassen rond Turnhout) zijn de aanbevolen maatregelen vooral 

gericht op het veiligstellen, versterken en verbreiden van de populatie in het kerngebied in en rond Het 

Goorken, vooral via verbeteren van de connectiviteit tussen beek-, moeras- en grachtenstelsel en via een 

soortgerichte optimalisatie van het grachtenstelsel. De andere geëvalueerde meetplaatsen nabij De 

Liereman en de Turnhoutse vennen zijn minder geschikt voor korte termijn maatregelen. 

● Ook in SBZ BE2200031 (Valleien van de Laambeek, Zonderikbeek, Slangebeek en Roosterbeek met 

vijvergebieden en heiden) zijn de maatregelen het best gericht op het veiligstellen, versterken en 

verbreiden van de populatie in het kerngebied in en rond Het Wik via soortgericht vijver- en 

grachtenbeheer. De vallei van de Laambeek wordt beschouwd als een zeer gunstig gebied door de 

aanwezigheid van de talrijke vijvers. De actuele toestand van GMK in het gebied is onvoldoende bekend. 

Hetzelfde geldt voor de vallei van de Zonderikbeek waar geschikte habitats voorkomen maar waar 

onvoldoende kennis bestaat over de huidige status van de soort. Ook hier is soortgericht vijver – en 

grachtenbeheer, eerder dan (her)introductie, naast onderzoek en monitoring de aanbevolen 

beheersoptie. 

● In SBZ BE2200034 (Itterbeek met Brand, Jagersborg en Schootsheide en Bergerven) lijkt de kolonisatie van 

GMK vanuit de Grote Renne onwaarschijnlijk. Enkele potentiële habitats werden als zeer gunstig 

beoordeeld en mits onderzoek en lokale ingrepen zou (her)introductie een geschikt middel kunnen zijn 

om de populatie in dit SBZ te versterken. 

● In SBZ BE2400014 (Demervallei) zijn er belangrijke uitdagingen om het habitat van de GMK te behouden 

en significant uit te breiden. Natuurinrichting in het Schulensbroek met focus op de rol van de grachten, 

en ruime uitbreiding van de laterale connectiviteit van de Demer ter hoogte van afgesneden meanders en 

zijrivieren dienen de belangrijkste aandachtspunten te zijn. Dit zou op termijn moeten resulteren in een 

ruime uitbreiding van het potentieel habitat van de soort. Gezien het bestaan van een Demer- en 

Schulensbroekpopulatie is herintroductie wellicht niet de meest wenselijke maatregel. Er dient hier wel 

opgemerkt te worden dat de meest recente e-DNA campagne (2015) de aanwezigheid van GMK in het 

Schulensbroek niet meer kon aantonen (Janse en Herder, 2016). 

 

Het is belangrijk om te benadrukken dat de begrootte tijd voor habitatanalyses van de gebieden veel te beperkt was 

om een grondige evaluatie toe te laten. Voorliggend rapport dient daarom als een preliminaire studie beschouwd te 

worden. Het was niet mogelijk om binnen het voorziene tijdsbestek alle potentiële gebieden te bezoeken, laat staan 

aan een habitatanalyse te onderwerpen. Het valt daarom niet uit te sluiten dat geschikte gebieden in dit rapport 

niet behandeld werden. Bovendien is een habitatanalyse op één meetplaats ruim onvoldoende om een uitspraak te 

doen over een volledig gebied. 

Te nemen beheersmaatregelen dienen te worden getoetst aan en gestroomlijnd met de beheers- en 

inrichtingsplannen van de landinrichters, water- en terreinbeheerders (VLM, VMM, ANB, Natuurpunt) of gekaderd 

in lopende programma’s (bv. Schulensmeer herinrichtingsproject) en bekkenbeheerplannen. 

De maatregelen voor de instandhouding van de soort hebben de SBZ’s als ruimtelijke focus. Het weze duidelijk dat 

herstel - en behoudsmaatregelen voor een soort zoals grote modderkruiper moet gericht zijn op het hele mogelijke 

verspreidingsgebied van de populatie (en dus niet beperkt tot de sterk versnipperde SBZ‘s). 
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Het aflijnen van lokale maatregelenprogramma’s inclusief (her)introductie wordt in sterke mate belemmerd door 

een ontoereikende kennis over de nog resterende bestanden en het habitatgebruik van deze habitatrichtlijnsoort. 

De fiches in hoofdstuk 6 geven  aan waar dringende monitoring- of onderzoeksacties nodig zijn. Voor een goede 

instandhouding van de soort is het essentieel om een geactualiseerd beeld te krijgen van de nog resterende 

populaties en er dient onderzoek naar hun habitatgebruik uitgevoerd te worden. Dergelijk onderzoek kan 

tegenwoordig gebruik maken van moderne technieken, zoals e-DNA voor het opsporen van grote modderkruiper, 

telemetrie voor een betere kennis van hun habitatgebruik en genetische technieken voor karakterisatie van al dan 

niet geïsoleerde populaties. Zie ook Belpaire en Coeck (2016) voor een overzicht van kennisleemtes. 

  



 

8 INBO.R.2016.11407499 www.inbo.be 

English abstract 

This report summarises the results of a study to assess the suitability of some specific special protection areas for 

potential (re) introduction of weatherfish Misgurnus fossilis in Flanders. 

The four special protection arease are (1) the moors and marshes around Turnhout, (2) the valleys of the Laambeek, 

Zonderik Beek, Slangebeek and Roosterbeek with pond and heath areas, (3) the Itterbeek with Brand, Jagersborg, 

Schootsheide and Bergerven, and (4) the valley of river Demer. 

At 52 sites, characterized as ditches, streams and still waters, a habitat analysis was performed. Habitat evaluation  

included abiotic parameters and biotic aspects (water vegetation, accompanying fish species). The suitability of the 

area was evaluated for the weatherfish. 

The report proposes measures for habitat restoration and management of the species. It also provides advice on 

the possible reintroduction of the weatherfish. 
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Figuur 16. Boxplot van de variabelen Secchi doorzicht per waterype en per SBZ. 

Figuur 17. Frekwentiehistogrammen van de dieptemetingen. 



 

14 INBO.R.2016.11407499 www.inbo.be 

Figuur 18. Boxplot van de variabelen gemiddelde diepte in het midden en gemiddelde diepte aan de oever per 
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1 Inleiding 

Dit document is een onderdeel van de studie “Haalbaarheidsstudie (her)introductie grote modderkruiper – Luik 1. 

Habitateisen en habitatgeschiktheid”, uitgevoerd door het INBO in opdracht van ANB. 

Het document omvat een literatuuronderzoek naar habitatbinding, de identificatie van kennisleemtes met 

betrekking tot habitatbinding, en de ontwikkeling van een methode voor de evaluatie van potentiële 

herintroductiegebieden.  

De bredere studie naar de haalbaarheid van de (her)introductie van de grote modderkruiper (GMK) omvat drie 

luiken: 

Luik 1 – Habitateisen en habitatgeschiktheid.  

- Wat zijn de habitateisen van grote modderkruiper en hoe kan de bestaande kennis hierover gebruikt 

worden om de geschiktheid van een gebied te beoordelen voor succesvolle (her)introductie?  

- Welke gebieden in Vlaanderen zijn geschikt voor onmiddellijke herintroductie? 

- Welke gebieden in Vlaanderen zijn geschikt voor (her)introductie mits gebiedsherstel/aanpassing en 

welke maatregelen tot herstel dienen genomen te worden? 

 

Luik 2 – Genetica en verspreiding via e-DNA technieken  

- Is er in Vlaanderen een bronpopulatie met voldoende genetische diversiteit en/of moeten broeddieren 

(deels) uit het buitenland gehaald worden?  

- Kan er met de nieuwste technieken een actualisering van de verspreiding van de grote modderkruiper in 

Vlaanderen worden gemaakt? 

 

Luik 3 – Kweek 

- Kan grote modderkruiper efficiënt gekweekt worden en wat zijn de hieraan verbonden kosten? 

 

Luik 1 omvat volgende specifieke aspecten en verwacht resultaat: 

Literatuuronderzoek naar habitatbinding, identificatie van kennisleemtes met betrekking tot habitatbinding, 

ontwikkeling van een methode voor de evaluatie van potentiële herintroductiegebieden.  

Verwacht resultaat: Rapport met habitateisen en evaluatiemethode voor geschiktheid van potentiële 

biotopen 

Evaluatie van de geschiktheid van SBZ’s voor (her)introductie en analyse van eventueel te nemen maatregelen voor 

gebiedsinrichting. 

Verwacht resultaat: Rapport met een overzichtskaart met (potentieel) geschikte gebieden in Vlaanderen 

en de eventuele noodzakelijke herstelmaatregelen 

Bijkomend aan luik 1 van het project zullen op een beperkt aantal potentieel geschikte plaatsen waterstalen 

genomen worden die bewaard worden voor latere e-DNA bepaling. 

Verwacht resultaat: Monsters beschikbaar voor latere analyse 

De studie loopt van 1 juli 2015 tot 31 december 2015.  
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2 Doelstelling 

Een eerste rapport (Luik 1a) behandelde achtereenvolgens de verspreiding van de grote modderkruiper in 

Vlaanderen, de inventarisatietechnieken, de habitatvereisten, de drukken, de mogelijke beheersmaatregelen en de 

kennisleemten (Belpaire en Coeck, 2016). Het rapport stelt ook een methode voor voor de evaluatie van potentiële 

herintroductiegebieden. 

Dit rapport (Luik 1b) evalueert aan de hand van veldonderzoek de geschiktheid van enkele specifieke speciale 

beschermingszones (SBZ’s) voor eventuele (her)introductie van grote modderkruiper. Het stelt eventueel te nemen 

maatregelen voor gebiedsinrichting voor. 
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3 Meetplaatsen 

De studie heeft als doelstelling de geschiktheid van SBZ’s voor (her)introductie en analyse van eventueel te nemen 

maatregelen voor gebiedsinrichting. Omwille van beperkingen in tijdsbudget zal de studie zich richten op vier SBZ 

gebieden waar de soort aangemeld is: BE2100024, BE2200031, BE2200034 en BE2400014 (Tabel 1). 

Tabel 1. SBZ’s waarin habitatevaluaties plaatsvonden. 

SBZ nummer Gebied 

BE2100024 Vennen, heiden en moerassen rond Turnhout 

(verder afgekort “Turnhout”) 

BE2200031 Valleien van de Laambeek, Zonderikbeek, Slangebeek en 

Roosterbeek met vijvergebieden en heiden 

(verder afgekort “Laambeek”) 

BE2200034 Itterbeek met Brand, Jagersborg en Schootsheide en Bergerven 

(verder afgekort “Itterbeek”) 

BE2400014 Demervallei 

(verder afgekort “Demervallei”) 

 

Gezien het in het tijdsbestek van de studie niet mogelijk is om voor elke SBZ een volledige gebiedsanalyse uit te 

voeren, zullen er per SBZ een aantal puntanalyses uitgevoerd worden. Om een uitspraak te kunnen doen over de 

geschiktheid van een SBZ zou het aangewezen zijn om de onderzoekslocaties ad random te kiezen via een aselecte 

steekproef. Echter, de kans is dan bijzonder groot, dat er géén of zeer weinig onderzoekslocaties binnen het actuele 

verspreidingsgebied van de soort zouden vallen, wat de besluitvorming van zowel de habitatevaluatie als de 

genetische analyses ernstig zou beperken. Daarom is er gekozen om een aantal locaties binnen of zo dicht mogelijk 

van het vermeende verspreidingsareaal te kiezen, en een aantal verspreid over de rest van de SBZ. Op verzoek van 

de begeleidingscommissie werd het aantal evaluatiepunten binnen de Demervallei (Zallakenbroek, Laakvallei, 

Demercoupures) uitgebreid, gezien het uitgestrekt gebied waarvoor doelen zijn opgenomen en hier de kans het 

grootst zal zijn om geschikte leefgebieden te vinden die in aanmerking zouden kunnen komen voor een mogelijke 

herintroductie. 

Binnen deze krijtlijnen werden er initieel per SBZ 15 locaties geselecteerd voor habitatevaluatie (totaal N=60)(zie 

werkplan Belpaire et al., 2015). Deze voorselectie gebeurde via studie van topokaarten. Het voorziene tijdbudget 

(20 dagen B ondersteuning) liet slechts toe om 9 dagen te voorzien voor het veldonderzoek en de habitatevaluaties 

(2 dagen per SBZ, met uitzondering van BE2400014 (Demervallei) waarvoor 3 dagen voorzien werd). 

Alle 60 oorspronkelijk geselecteerde plaatsen van het werkplan werden bezocht. Echter op 18 meetplaatsen werd 

beslist om geen habitatevaluatie uit te voeren. Ofwel was het water niet bereikbaar of privaat, ofwel was de 

meetplaats totaal verland of verdroogd, ofwel werd geopteerd voor een naburige, meer geschikte meetplaats, 

ofwel werd de prioriteit gegeven aan de bijkomend voorgestelde punten. Uiteindelijk werden er op de 9 dagen 

terreinwerk 52 habitatevaluaties uitgevoerd (BE2100024: 10; BE2200031: 11; BE2200034: 13; BE2400014: 18) (Zie 

Fig. 1). 
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Figuur 1. Overzichtskaart met ligging van de vier SBZ’s met indicatie van de onderzoekslocaties voor habitatevaluatie van de 

grote modderkruiper. 
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3.1 BE2100024: Vennen, heiden en moerassen rond Turnhout 

Fig. 2 en Tabel 2 geven een overzicht van de situering van de meetplaatsen waarvoor een habitatevaluatie 

gebeurde. Voor detailkaarten van de ligging van de meetplaatsen verwijzen wij naar Bijlage 1. Van de tien 

meetplaatsen liggen er vijf in Het Goorken (deelgebied 16), waarvan vier in moeras/plas habitat en één op de 

Wamp. Drie meetplaatsen situeren zich in natuurgebied De Liereman (2 plassen en De Rooise beek). Verder werden 

twee vennen (Weversgoor en Zwart Water) bezocht.  

 

Figuur 2. Kaart van SBZ BE2100024 met selectie van onderzoekslocaties voor habitatevaluatie (rode bollen). De groene bollen 

duiden op een vroegere waarneming van grote modderkruiper. De blauwe bollen zijn vroegere meetplaatsen van INBO 

visbestandsopnames (met waarnemingen in V.I.S., Vis Informatie Systeem http://vis.inbo.be). 

Tabel 2. Specificaties van de meetplaatsen voor habitatanalyse van de grote modderkruiper binnen SBZ BE2100024. 

Nummer Datum N O X Y Gemeente Omschrijving Waterlichaam 

GMK1 18/08/20
15 

51° 
19.461' 

5° 06.811' 201916 224099 Arendonk Nat moerasgebied in "Het 
Goorken" bij Asselbergstraat 

waterloop 

GMK2 18/08/20
15 

51° 
19.431' 

5° 07.027' 202167 224046 Arendonk Plas in "Het Goorken" plas 

GMK3 18/08/20
15 

51° 
19.566' 

5° 07.008' 202143 224296 Arendonk Waterloop Het Goorken waterloop 

GMK4 18/08/20
15 

51° 
19.633' 

5° 07.133' 202287 224422 Arendonk Plas nabij Kanaal Dessel-
Schoten 

plas 

GMK5 18/08/20
15 

51° 
19.684' 

5° 06.407' 201442 224508 Arendonk De Wamp waterloop 

GMK6 19/08/20
15 

51° 
19.546' 

5° 01.857' 196159 224202 Arendonk De Rooise vlakbij 
natuurgebied de Liereman. 

waterloop 

GMK7 19/08/20
15 

51° 
20.245' 

5° 01.807' 196089 225497 Oud-Turnhout Ven in heideveldje in 
natuurgebied De Liereman 

plas 

GMK8 19/08/20
15 

51° 
20.034' 

5° 00.556' 194640 225093 Oud-Turnhout Plas bij uitkijktoren in 
natuurgebied De Liereman 

plas 

GMK9 19/08/20
15 

51° 
21.795' 

4° 56.782' 190230 228323 Turnhout Plas in Weversgoor plas 
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GMK10 19/08/20
15 

51° 
22.129' 

4° 56.006' 189325 228935 Turnhout Plas Zwart Water plas 
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3.2 BE2200031: Valleien van de Laambeek, Zonderikbeek, Slangebeek en 
Roosterbeek met vijvergebieden en heiden 

Fig. 3 en Tabel 3 geven een overzicht van de situering van de meetplaatsen waarvoor een habitatevaluatie 

gebeurde. Voor detailkaarten van de ligging van de meetplaatsen verwijzen wij naar Bijlage 1. De meetplaatsen zijn 

vooral gericht op de vijvergebieden van Midden-Limburg. Drie meetplaatsen liggen in Het Wik, twee op de 

voormalige visvijvers Herkenrodevijvers en de Zusterkloosterbeek. Eén meetplaats ligt aan de Roosterbeek in het 

visvijvercomplex Zonhoven. Verder liggen er meetplaatsen op de Roosterbeek, de Laambeek en een gracht in 

Vogelzangbos nabij de Laambeek (Heusden-Zolder). 

 

Figuur 3. Kaart van SBZ BE2200031 met selectie van onderzoekslocaties voor habitatevaluatie (rode bollen). De groene bollen 

duiden op een vroegere waarneming van grote modderkruiper. De blauwe bollen zijn vroegere meetplaatsen van INBO 

visbestandsopnames (met waarnemingen in V.I.S., Vis Informatie Systeem, http://vis.inbo.be). 

Tabel 3. Specificaties van de meetplaatsen voor habitatanalyse van de grote modderkruiper binnen SBZ BE2200031. 

Nummer Datum N O X Y Gemeente Omschrijving Waterlichaam 

GMK11 20/08/2015 50° 57.141' 5° 22.944' 221224 182940 Hasselt Zusterkloosterbeek waterloop 

GMK12 20/08/2015 50° 57.521' 5° 23.161' 221468 183647 Genk Plas ten zuiden van GMK13 van 
de "Visvijvers" Kiewit 

plas met 
overloop 

GMK13 20/08/2015 50° 57.601' 5° 23.184' 221493 183796 Genk Plas ten noorden van GMK12 
van de "Visvijvers" Kiewit 

plas met 
overloop 

GMK14 20/08/2015 50° 58.286' 5° 25.868' 224594 185110 Genk Grote plas in "Het Wik" plas met 
overloop 

GMK15 20/08/2015 50° 58.307' 5° 25.382' 224048 185141 Genk Gracht nabij kreeftenvijver in 
"Het Wik" 

afgesloten 
waterloop 

GMK16 20/08/2015 50° 58.239' 5° 25.386' 224055 185015 Genk Zusterkloosterbeek in "Het 
Wik" 

waterloop 

GMK17 21/08/2015 51° 00.882' 5° 19.315' 216885 189819 Heusden-
Zolder 

Echelbeek waterloop 

GMK18 21/08/2015 51° 00.150' 5° 17.736' 215056 188438 Heusden-
Zolder 

Gracht in Vogelzangbos waterloop 
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GMK19 21/08/2015 50° 58.792' 5° 19.533' 217190 185947 Zonhoven Roosterbeek, gelegen tussen 2 
vijvers 

waterloop 

GMK20 21/08/2015 51° 00.083' 5° 25.159' 223738 188415 Zonhoven Roosterbeek in natuurreservaat 
"De Teut" 

waterloop 

GMK21 21/08/2015 51° 01.323' 5° 25.040' 223569 190727 Houthalen-
Helchteren 

De Laambeek waterloop 
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3.3 BE2200034: Itterbeek met Brand, Jagersborg en Schootsheide en 
Bergerven 

Fig. 4 en Tabel 4 geven een overzicht van de situering van de meetplaatsen waarvoor een habitatevaluatie 

gebeurde. Voor detailkaarten van de ligging van de meetplaatsen verwijzen wij naar Bijlage 1. Van de 13 

meetplaatsen bemonsterd in dit gebied waren er zeven plassen van variabele afmeting (o.a. Bergerven, Batven, De 

Broeken in Dilsem-Stokkem, en beekbegeleidende vijvers aan Bosbeek en Zwartwater) en zes op beken zoals 

Itterbeek, Bosbeek, Schaagterziep, Deunsvensloot en Zwartwater. Eén meetplaats lag buiten SBZ gebied (GMK32). 

Een actuele populatie zou nog bestaan in de Grote Renne, een verbindingswater tusssen Abeek en Itterbeek, maar 

dit gebied ligt niet in het beschouwde SBZ-gebied, en werd niet geëvalueerd. 

 

Figuur 4. Kaart van SBZ BE2200034 met selectie van onderzoekslocaties voor habitatevaluatie (rode bollen). De groene bollen 

duiden op een vroegere waarneming van grote modderkruiper. De blauwe bollen zijn vroegere meetplaatsen van INBO 

visbestandsopnames (met waarnemingen in V.I.S., Vis Informatie Systeem, http://vis.inbo.be).  

 

Tabel 4. Specificaties van de meetplaatsen voor habitatanalyse van de grote modderkruiper binnen SBZ. 

Nummer Datum N O X Y Gemeente Omschrijving Waterlichaam 

GMK22 24/08/2015 51° 06.847' 5° 44.963' 246673 201349 Maaseik De Witbeek (Zwartwater) waterloop 

GMK23 24/08/2015 51° 06.883' 5° 44.968' 246677 201415 Maaseik Vijver naast de Witbeek 
(Zwartwater) 

plas met 
overloop 

GMK24 24/08/2015 51° 07.115 5° 44.189' 245760 201829 Maaseik Schaagterziep waterloop 

GMK25 24/08/2015 51° 07.987' 5° 42.856' 244176 203417 Kinrooi Deunsvensloot waterloop 

GMK26 24/08/2015 51° 07.806' 5° 43.416' 244835 203093 Kinrooi Batven afgesloten plas 

GMK27 24/08/2015 51° 05.630' 5° 44.636' 246333 199085 Maaseik Bosbeek waterloop 

GMK28 24/08/2015 51° 05.606' 5° 44.580' 246268 199040 Maaseik Plas naast Bosbeek in 
natuurreservaat Schotshei 

plas 
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GMK29 25/08/2015 51° 04.867' 5° 44.036' 245658 197658 Maaseik Beek naast Beesbos waterloop 

GMK30 25/08/2015 51° 04.053' 5° 44.000' 245644 196148 Dilsen-Stokkem Kleine plas in "De Broeken" plas met 
overloop 

GMK31 25/08/2015 51° 04.093' 5° 44.072' 245727 196224 Dilsen-Stokkem Grote plas in "De Broeken" plas met 
overloop 

GMK32 25/08/2015 51° 04.979' 5° 41.967' 243239 197822 Maaseik Plas aan de Zuid-Willemsvaart plas 

GMK33 25/08/2015 51° 04.202' 5° 41.336' 242528 196368 Maaseik Bergerven plas 

GMK34 25/08/2015 51° 06.045 5° 36.955' 237353 199696 Meeuwen-
Gruitrode 

Itterbeek aan INBO-meetpunt waterloop 
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3.4 BE2400014: Demervallei 

Fig. 5 en Tabel 5 geven een overzicht van de situering van de meetplaatsen waarvoor een habitatevaluatie 

gebeurde. Voor detailkaarten van de ligging van de meetplaatsen verwijzen wij naar Bijlage 1. In de Demervallei 

werden 18 meetplaatsen geëvalueerd tussen Lummen en Wijgmaal. Zes meetplaatsen liggen in het buitenbekken 

nabij het Schulensmeer. Vier meetplaatsen zijn gesitueerd aan de beken Middelbeek en Zwartwater (Natuurgebied 

Dassenbroek), de Laarbeek en de Grote Laak (Betekom). Drie oude Demercoupures(te Scherpenheuvel-Zichem en 

te Rotselaar) werden onderzocht. De overige meetplaatsen situeren zich in plassen in Lummensbroek, 

Wijgmaalbroek en nabij de Leibeek in Rotselaar. 

 

Figuur 5. Kaart van SBZ BE2400014 met selectie van onderzoekslocaties voor habitatevaluatie (rode bollen). De groene bollen 

duiden op een vroegere waarneming van grote modderkruiper. De blauwe bollen zijn vroegere meetplaatsen van INBO 

visbestandsopnames (met waarnemingen in V.I.S., Vis Informatie Systeem, http://vis.inbo.be).  

Tabel 5. Specificaties van de meetplaatsen voor habitatanalyse van de grote modderkruiper binnen SBZ BE2400014. 

Nummer Datum N O X Y Gemeente Omschrijving Waterlichaam 

GMK35 26/08/2015 50° 58.064' 5° 09.755' 205761 184462 Lummen Demer, aan pompgemaal waterloop 

GMK36 26/08/2015 50° 57.605' 5° 08.062' 203788 183591 Lummen Plas tussen "Achter de Demer" 
en Schulensmeer 

plas 

GMK37 26/08/2015 50° 57.583' 5° 08.065' 203792 183550 Lummen Schulensmeer plas 

GMK38 26/08/2015 50° 57.458' 5° 07.279' 202874 183309 Lummen Zwartwater, naast uitlaat 
Schulensmeer 

waterloop 

GMK39 26/08/2015 50° 57.651 5° 09.452' 205414 183693 Herk-de-Stad Oude Herk (Snijken) waterloop 

GMK40 26/08/2015 50° 57.166' 5° 08.248' 204014 182779 Herk-de-Stad Houwersbeek waterloop 

GMK41 27/08/2015 51° 01.632' 5° 06.386' 201751 191037 Diest Middelbeek waterloop 

GMK42 27/08/2015 51° 00.483' 5° 02.047' 196697 188858 Diest Zwart Water in Natuurgebied 
Dassenbroek 

waterloop 

GMK43 27/08/2015 51° 00.209' 4° 58.338' 192363 188313 Scherpenheuvel-
Zichem 

Oude Demer-arm, ten noorden 
van de Demer 

oude meander 
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GMK44 27/08/2015 50° 59.863' 4° 56.070' 189714 187651 Scherpenheuvel-
Zichem 

Laarbeek, ten noorden van Nat. 
Res. De Baggelt 

waterloop 

GMK45 27/08/2015 50° 58.377' 4° 47.513' 179719 184829 Aarschot Bomkrater 1 Nat. Res. 
Vorsdonkbos- Turfputten 

plas 

GMK46 27/08/2015 50° 58.319' 4° 47.614' 179838 184722 Aarschot Huttebize Nat. Res. 
Vorsdonkbos- Turfputten 

plas 

GMK47 27/08/2015 50° 58.970' 4° 47.178' 179320 185926 Begijnendijk De Grote Laak waterloop 

GMK48 31/08/2015 50° 58.369' 4° 45.328' 177161 184800 Rotselaar Plas nabij de Leibeek 
(Zallakenbroek) 

plas 

GMK49 31/08/2015 50° 58.390' 4° 44.629' 176343 184835 Rotselaar Blaasbroek - Demercoupure oude meander 

GMK50 31/08/2015 50° 58.210' 4° 42.985' 174420 184492 Rotselaar Oude Demerarm bij 
Soldatenbrug 

oude meander 

GMK51 31/08/2015 50° 56.446' 4° 42.185' 173498 181217 Leuven Amfibiepoel in Wijgmaalbroek plas 

GMK52 31/08/2015 50° 58.595' 5° 10.825' 207003 185460 Lummen Vijver aan de Mangelbeek, 
Lummensbroek 

plas 
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4 Materiaal en methode 

Inleidend 

In deze studie werd voor de habitatevaluatie de methodiek gevolgd zoals voorgesteld in Belpaire en Coeck (2016). 

Wij verwijzen naar dit rapport voor meer informatie rond evaluatiemethode en een voorbeeld van terreinfiche. De 

meetprotocollen werden gevolgd. De evaluaties werden uitgevoerd over 9 dagen in de tweede helft van augustus 

2015 (voor exacte datums zie Tabel 2-5). Het is belangrijk om te vermelden dat er slechts één terreinbezoek 

plaatsvond, bovendien viel het terreinwerk in een periode van aangehouden droogte. 

Een lijst van de meetvariabelen voor waterkwaliteit, habitat, sediment, en aquatische vegetatie staat weergegeven 

in Tabel 8 (hoofdstuk 5.1.1). 

Vooraleer de metingen uit te voeren, werden tijds- en plaatskenmerken van de habitatevaluatie genoteerd, en werd 

het traject opgemeten en gekarteerd, met indicaties van kleine landschapselementen, migratiebarrières, poelen, 

enz. Deze beschrijving omvat ook het beschrijven van het antropogeen landgebruik, de oevervegetatie, de structuur 

en het profiel van de oever. 

4.1 Waterkwaliteit 

Op basis van een schepmonster genomen ca. 10 cm onder het wateroppervlakte werden een aantal 

fysicochemische variabelen gemeten, nl. opgeloste zuurstof zowel in absolute concentraties, als in percent 

verzadiging, pH, conductiviteit, turbiditeit en temperatuur. Deze metingen gebeurden met een HACH HQ40D 

Digitale tweekanaals multimeter. Doorzicht werd gemeten met een Secchi schijf. Stroomsnelheid werd gemeten 

door tweemaal de afdrijfsnelheid van vlotters te bepalen over een afstand van 10 of 20m. Dieptemetingen aan de 

oever en in het midden gebeurde met een gegradueerde peilstok, op basis van telkens vijf metingen. 

 

Figuur 6. Uitzetten transect (links) en peilmeting (rechts) 
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4.2 Bodem 

Van de bodem werd op drie plaatsen (zie Fig. 8 voor de plaats van staalname) een bodemstaal genomen. Dit 

gebeurde met een sedimentboor, een metalen buis van ca. 2.5 m lang met een afdraaibaar benedenstuk. De boor 

wordt in de modder geduwd en het sedimentstaal wordt via een stamper uit het onderste buisstuk geduwd. Totale 

lengte van het sedimentstaal wordt gemeten, alsook de dikte van de verschillende lagen. De samenstelling en kleur 

van elke laag wordt beschreven. 

De grote modderkruiper is een soort die zich ingraaft in het zachte modderachtige sediment, hij weerstaat goed aan 

anaërobe condities. Enkel wanneer er een goed ontwikkelde modder- of sliblaag aanwezig is bij voorkeur met 

detritus en bladafval, wordt het bodemsubstraat als gunstig beoordeeld. Is dit niet voldoende aanwezig (bv. bij een 

zand/grint bodem) dan is de bodem als ongunstig gekwalificeerd. In sommige gevallen waar een modderbodem 

aanwezig was maar slechts van matige dikte werd de toestand als matig beoordeeld. 

Figuur 7. Zicht op bemonstering van sediment, met 

staalname (rechts), en zicht op twee bodemstalen en de 

sedimentboor (onder). 

 

  

 

4.3 Aquatische vegetatie 

In het afgezette transect van 250 m werden om de 50 m vier zones afgebakend (Fig. 8). Elke zone beslaat een 

oppervlakte van 10 m oeverlengte tot het midden van de waterloop (of bij grotere afgesloten water 10 m 

oeverlengte x 5 m). De vegetatieopname wordt op elk van die zones onafhankelijk uitgevoerd door 3 waarnemers 

(bij geroutineerde opnemers kan dit beperkt worden tot 1 waarnemer). Per zone wordt de algemene 

bedekkingsgraad genoteerd in %, en de 3 meest voorkomende planten worden geïdentificeerd en hun 

bedekkingsgraad wordt geëvalueerd. Eventuele aanwezigheid van riet op de oever wordt gekwantificeerd. Kroos en 

groenalgen worden niet in rekening gebracht bij de kwantificatie van de bedekkingsgraad.  
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Figuur 8. Schematische weergave van het traject bestudeerd tijdens de habitatevaluatie van grote modderkruiper met 

aanduiding van meetpunten voor diepte-, sediment- en vegetatieopnames (uit Belpaire en Coeck, 2016) 

4.4 Schepmonsters naar GMK en begeleidende vissoorten 

Een grondige opname van de visgemeenschappen en abundanties op een meetplaats vergt intensief 

terreinonderzoek met aangepaste middelen, zowel qua personeel als qua techniek (elektrovisserij, fuiken , 

sleepnetten, enz.). Een visbestandsopname behoorde niet tot de doelstelling van het onderzoek. 

Toch werd geopteerd, om via een korte bemonsteringsinspanning met het schepnet, informatie over de visstand 

van de meetplaats te verkrijgen.  

Schepnetbemonstering is weinig arbeidsintensief en is een aanbevolen methode om grote modderkruiper te 

vangen (Van Liefferinge en Meire, 2003; Spikmans et al., 2011). Bij dense populaties aan GMK valt te verwachten 

dat zelfs korte schepnetinspanningen positief resultaat kunnen opleveren. Tevens kunnen dergelijke 

bemonsteringen informatie over de aanwezigheid van begeleidende vissoorten aanreiken. 

Daarom werd elke meetplaats gedurende 10 minuten bemonsterd met een schepnet. De gebruikte schepnetten 

waren iets kleiner dan de door RAVON (Spikmans et al., 2011) aanbevolen afmetingen. Ook de tijdsinspanning was 

gezien de tijdsbeperking voor de evaluaties veel korter dan aanbevolen door Spikmans et al. (2011), waarbij 

minimaal 200 meter bemonsterd worden, wat overeenkomt met een effectieve monstertijd van 60 minuten, met 

twee personen. 

Voor het hanteren van het schepnet volgden wij de handleiding van Spikmans et al. (2011). “De vangkans met het 

schepnet wordt verhoogd door het net circa één meter van de slootoever in het water te steken en vervolgens over 

de bodem naar de oever te halen. Belangrijk is dat de voorkant van het net onder de (kraggen) vegetatie in de oever 

gehaald wordt. Door hierbij ook met de laarzen in de oevervegetatie te porren worden grote modderkruipers in het 

net gejaagd. Bij zeer veel kraggenvorming kan ook vanuit het water onder de kraggen geschept worden. Het net 

dient met flinke kracht en snelheid door het water getrokken te worden. Dichte vegetatie van bijvoorbeeld waterpest 

vermindert de vangkans, doordat het schepnet moeilijk door het water te bewegen is. De modder in het net dient na 

een schep grondig doorzocht te worden om geen grote modderkruipers te missen.” 
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Figuur 9. Het nemen van schepmonsters 

4.5 Algemene beoordeling van de geschiktheid van de meetplaatsen 

Op basis van de metingen en observaties tijdens de habitatevaluatie werd een beoordeling gemaakt van de 

meetplaats voor de aspecten waterkwaliteit, sedimentkwaliteit en aquatische vegetatie. 

De beoordeling waterkwaliteit hield rekening met opgeloste zuurstof, turbiditeit, pH, conductiviteit, stroomsnelheid 

en temperatuur. Indien één van de parameters ongunstig scoorde, werd waterkwaliteit als ongunstig beoordeeld. In 

de andere gevallen was de beoordeling gunstig. 

● Opgeloste zuurstof blijkt geen beperkende factor voor het voorkomen van de GMK (Belpaire en Coeck, 

2016). Dit aspect van de waterkwaliteit, ook bij vrij lage gemeten zuurstofwaarden, werd daarom niet in 

rekening gebracht bij de beoordeling. 

● De temperatuur varieerde tussen 14.5 en 30.0 °C. Temperaturen boven 26 °C worden beschouwd als 

ongeschikt voor GMK (Belpaire en Coeck, 2016). In die gevallen werd de parameter als ongunstig 

beoordeeld. 

● De literatuurcompilaties van van Beek (2003) en Schneiders et al. 2009 geven geen duidelijkheid in 

verband met de pH vereisten voor stabiele GMK-populaties. Oudere rapporten stellen dat GMK geen 

voorkeur heeft voor zure milieus (Sterba 1958, Gaumert 1981). Volgens Alabaster en Lloyd (1982) zou 6.5-

9.0 optimaal zijn. OVB (1988) echter, stelt dat GMK aangetroffen wordt in het pH-traject 4.5-7.5. Van Beek 

(2003) geeft 4.0 als minimum en 8.4 als maximum waarde aan (Belpaire en Coeck, 2016). Op deze basis 

stellen wij in deze studie voor om waters binnen het pH traject 4.0 – 9.5 als gunstig te beoordelen. 

● Een maximumgrens aan conductiviteit van 850 µS/cm werd voorgesteld voor geschiktheid van GMK 

(Belpaire en Coeck, 2016). Bijgevolg worden meetplaatsen met een conductiviteit > 850 µS/cm als 

ongunstig beoordeeld. 

● Er zijn geen gevallen bekend waarbij te hoge turbiditeit ongunstig zou zijn voor de leefbaarheid van GMK 

populaties (Belpaire en Coeck, 2016). Turbiditeitswaarden worden dus niet gebruikt om een meetplaats 

als ongunstig te evalueren. 

● Grote modderkruiper leven doorgaans enkel in stilstaande of traag stromende habitats. Er zijn indicaties 

dat GMK kan voorkomen tot stroomsnelheden tot 0.1 m/s (Belpaire en Coeck, 2016). Wij stellen hier een 

grens van 0.15 m/s als bovengrens. Meetplaatsen met hogere stroomsnelheden werden als een ongunstig 

opgroeihabitat voor GMK beschouwd. Wel kunnen deze meetplaatsen belangrijk zijn en gunstig als 

verbindingsgebied, waarlangs bv. juvenielen lager gelegen geschikte habitats kunnen bereiken. 

Bijkomende randopmerkingen: debieten en stroomsnelheden in waterlopen kunnen danig variëren over 

het jaar in functie van neerslag. Bovendien kunnen rivieren met gemiddeld hogere stroomsnelheden, 

indien ze voldoende structuurrijk zijn, ook zones hebben waar de stroomsnelheden klein of zelfs bijna nul 

zijn. Binnen het kader van deze studie was het niet mogelijk hiermee rekening te houden. Gezien de 
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metingen gebeurden in periode van uitzonderlijke droogte is het zeker niet uitgesloten dat onze 

stroomsnelheidsmetingen een onderschatting vormt van de gemiddelde toestand over het jaar. 

Waterdiepte werd niet in rekening gebracht bij de beoordeling, en dit om drie redenen. Er zijn geen gegevens over 

optimumdiepten voor het voorkomen van de grote modderkruiper (Belpaire en Coeck, 2016). Dieptemetingen op 

terrein bij grotere en dieper waters zijn praktisch moeilijk te realiseren. Tenslotte werden de metingen uitgevoerd 

bij een aangehouden uitzonderlijke droogte, waarbij het niet zelden duidelijk was dat het waterniveau van het 

waterlichaam significant lager was dan in een normale situatie. 

De beoordeling sedimentkwaliteit hield rekening met de dikte en samenstelling van de bodem, een gunstige 

beoordeling wees op een dikke laag losse bodem waar GMK zich gemakkelijk kan ingraven. Eerder harde 

bodemlagen werden als ongunstig geëvalueerd. In sommige gevallen, bij een intermediaire situatie, kreeg de 

meetplaats de beoordeling matig. 

Tenslotte kreeg ook de toestand van de aquatische vegetatie een beoordeling. Gezien GMK afhankelijk is van een 

dense en gevarieerde aquatische vegetatie (Belpaire en Coeck, 2016) werden bedekkingsgraad, plantendiversiteit, 

en de aanwezigheid van rietvegetatie in rekening gebracht om de watergebonden vegetatie van de meetplaats te 

beoordelen, volgens een drieledige schaal: gunstig, matig of ongunstig. 

De drie beoordelingen voor de waterkwaliteit, het sediment en de aquatische vegetatie werden gebruikt voor een 

algemene beoordeling van de meetplaats. De drie aspecten kregen een evenredige weging. De 

waardebeoordelingen ongunstig, matig en gunstig kregen een score van respectievelijk 1, 2 en 3. De som van de 

scores (variërend tussen 3 en 9) was een maat voor de algemene beoordeling van de meetplaats. De uiteindelijke 

beoordeling werd gemaakt in overeenstemming met de scoreklassen zoals voorgesteld in Tabel 6. 

Tabel 6. Eindbeoordeling en scoreklassen van de habitatevaluatie van grote modderkruiper. 

Klasse Beoordeling Kleur 

3 Zeer slecht  

4-5 Slecht  

6 Matig  

7-8 Goed  

9 Zeer goed  

 

Omwille van praktische beperkingen werden minstens drie aspecten niet in deze algemene beoordeling 

opgenomen: 

● De mate van connectiviteit van de meetplaats. 

In het kader van het herstel van de soort, is het belangrijk om aan te geven of de meetplaatsen geïsoleerd 

liggen of connectief verbonden staan via een waterlopen- of grachtenstelsel met andere potentiële 

gunstige habitats. Connectiviteit tussen meetplaatsen (bv. mate van verbinding tussen vijver, 

grachtenstelsel en nabijgelegen beek) kan niet op kaartmateriaal onderzocht worden maar dient op 

terrein te gebeuren. Soms is er enkel connectiviteit op bepaalde momenten, bv. bij overstromingen. 

Daarvoor zijn meerdere veldbezoeken nodig en overleg met beheerders. Het was echter, binnen de tijds- 

en personeelsmiddelen gealloceerd aan deze studie, niet mogelijk om een connectiviteitsstudie uit te 
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voeren. Nochtans vormt connectiviteit een belangrijk element in het mogelijk herstel van de populatie 

GMK. De graad van connectiviteit heeft een belangrijke invloed op kolonisatie- of 

verbreidingsmogelijkheden van de soort, en op genetische interacties. Voor meer informatie verwijzen we 

naar de literatuurstudie (Belpaire en Coeck, 2016). Het is bijgevolg wenselijk dat voor die habitats die als 

geschikt voor herintroductie geselecteerd werden, dergelijke connectiviteitsstudie ook nog uitgevoerd 

wordt.  

● De aanwezigheid van andere vissoorten. 

Volgens sommige auteurs zou de aanwezigheid van andere vissoorten meestal een negatieve impact 

hebben op de GMK-populaties. De aard van deze impact kan veelzijdig zin: predatie op eieren en op 

andere levensstadia, afgrazen van de vegetatie, omwoelen van het sediment met gevolgen voor de 

vegetatie. Anderzijds zijn er evenzeer rapporten waar GMK-populaties voorkomen in associaties met 

andere vissoorten (zie literatuurstudie Belpaire en Coeck, 2016). Door dit gebrek aan kennis is een 

gedegen integratie van dit onderdeel in een habitatanalyse moeilijk te onderbouwen. 

Bovendien bleef de kwaliteit en volledigheid van de data verkregen via de beperkte inspanningen van de 

schepnetbemonstering ruim onder de kwaliteitseisen om op gefundeerde basis dit aspect in de 

habitatanalyse op te nemen. Hooguit kon de schepnetvangsten enige bijkomende informatie aangeven. 

Het weze duidelijk dat een evaluatie van de densiteit en diversiteit van de visstand voor wat betreft de 

overige vissoorten zeer wenselijk is maar dat hiervoor aangepaste middelen, inspanningen en technieken 

dienen voorzien te worden. 

● De eventuele aanwezigheid van toxische stoffen. 

Het is aannemelijk dat pesticiden gebruik een ernstige hypotheek legt op de Vlaamse GMK-populaties. 

Bepaalde bestrijdingsmiddelen zijn gekend als endocriene verstoorders waarbij ze een normale 

voortplanting kunnen verstoren. Effecten van pesticiden kunnen meetbaar zijn op individueel niveau 

(genotoxisch, immunologisch, endocriene verstoring), maar zetten zich vaak door tot het populatieniveau. 

De aard en intensiteit van pesticiden vervuiling in Vlaanderen is vaak heel hoog (Belpaire en Coeck, 2016). 

Analyse van de vuilvracht en de toxiciteit van het sediment en/of de aanwezige biota van de meetplaatsen 

vormt echter een wezenlijk onderdeel van de habitatanalyse, maar kon binnen de middelen voorzien in 

deze studie niet geïntegreerd worden. 

4.6 Monstername van waterstalen voor latere e-DNA bepaling. 

Het e-DNA (environmental DNA) is de kleine hoeveelheden DNA dat elk aquatisch organisme, zoals de grote 

modderkruiper, achterlaat in het water. Dit e-DNA kan in het genetisch labo via PCR (polymerasekettingreactie) 

vermenigvuldigd worden tot het detecteerbaar is. Het nut van e-DNA onderzoek als alternatieve of aanvullende 

methode voor de monitoring van de grote modderkruiper werd recentelijk aangetoond in Nederland, Denemarken, 

Polen, Duitsland en Estland (Herder, 2011, Herder et al., 2012, Thomsen et al., 2012, Sigsgaard et al., 2015)(Zie ook 

Belpaire en Coeck, 2016). 

Dat de techniek echter ook zijn beperkingen heeft werd duidelijk uit een pilootstudie naar de bruikbaarheid van e-

DNA in het onderzoek op kwabaal in Nederland (Spikmans en Herder 2015). In 4 gebieden werden telkens 10 e-DNA 

monsters verzameld en op elk monster werden 12 PCR replica’s toegepast. Slechts 3 van de in totaal 40 monsters 

reageerden positief voor respectievelijk 1, 2 en 3 van de telkens 12 replica’s. Voor zeldzame soorten als kwabaal en 

grote modderkruiper is een goede kennis van het habitatgebruik dan ook belangrijk voor een goede e-DNA 

monsterplaatskeuze zodat voldoende e-DNA bemonsterd wordt en liefst zoveel mogelijk PCR replicates positief 

reageren.  

We verwijzen naar Herder et al., 2014; Sigsgaard et al., 2015 en Kranenbarg et al., 2014 voor achtergrond rond e-

DNA toepassing en methodiek. Voor de monstername werd er gekozen voor de filtratietechniek waarbij water in 

het veld gefilterd wordt om het e-DNA te concentreren en enkel de filter verder bewaard wordt voor latere analyse 

in het genetisch labo. 
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Uit wetenschappelijk oogpunt is het aan te bevelen om de waterstalen op dezelfde plaatsen en tijdstippen te 

nemen als de habitatevaluatie. Hierdoor wordt het mogelijk om de resultaten van de latere e-DNA analyses te 

vergelijken met de resultaten van de habitatevaluatie. 

Hieronder wordt enige toelichting gegeven omtrent diverse aspecten van de bemonstering (periode, staalname, 
monsters, bewaring). 
 

● Periode:  

e-DNA monsters werden verzameld vlak voor de habitatevaluatie van elke locatie gedurende 2 dagen op 

het einde van augustus. Momenteel is er nog geen inzicht in welke periode het meest geschikt is voor e-

DNA staalname van grote modderkruiper maar aangenomen wordt dat de paaiperiode en de periode 

waarin juvenielen actief zijn het meest geschikt zijn. Anderzijds willen we net via e-DNA in staat zijn grote 

modderkruiper te detecteren in seizoenen waarin de soort minder actief en moeilijker detecteerbaar is.  

● Methodiek van staalname: 

Voor habitatevaluatie werd onverstoord oppervlaktewater in stroomopwaartse richting opgezogen met 

een steriele spuit en onmiddellijk op terrein gefilterd tot de filter verzadigd was of voor elke filter telkens 

200 ml gefilterd was afkomstig van 10 staalnamepunten verspreid over de locatie. De stalen werden bij 

voorkeur genomen op plaatsen waar grote modderkruiper verwacht wordt, nl op plaatsen met dense 

vegetatie). 

● Aantal monsters: 

Het is aan te bevelen minimaal 3 monsters per locatie te nemen. Voor deze eerste e-DNA bepaling werd 

elke locatie in duplo bemonsterd en gestreefd naar een totaal van 6 filters per locatie. In totaal werden 13 

locaties bemonsterd. Gezien het filteren toch enige tijd in beslag neemt mag men voor een e-DNA 

staalname in duplo toch rekenen op ca. 2 mensuren voor één meetplaats. 

● Bewaring: 

Pas genomen monsters werden op terrein in een frigobox koel bewaard en binnen de 12 uur ingevroren 

(op -20°) tot verdere analyse. 
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Figuur 10. Zicht op bemonstering van e-DNA, met 

waterstaalname (rechts), opzuigen subsample per 

staalnamepunt (linksonder) en filteren van de stalen 

(rechtsonder). 

 

  

 

  



 

40 INBO.R.2016.11407499 www.inbo.be 

5 Resultaten en bespreking 

5.1 Algemene bespreking van de volledige dataset met vergelijkende 
analyse tussen SBZ’s 

5.1.1 Inleidend 

In totaal werden 52 habitatevaluaties uitgevoerd in de SBZ’s “Turnhout”, “Laambeek”, “Itterbeek” en “Demervallei”. 

De verdeling van het aantal evaluaties per SBZ staat weergegeven in Tabel 7. Van deze sites bestond de helft van de 

meetplaatsen uit plassen en de andere helft uit waterlopen. Meetplaatsen gecatalogeerd als “Plas” waren meren, 

vijvers, moerassen, afgesneden meanders of vennen. Het watertype “Waterloop” omvatte zowel rivieren, beken, en 

grachten. 

Tabel 7. Verdeling van de meetplaatsen pet watertype (plas, waterloop) en SBZ-gebied. 

 Turnhout Laambeek Itterbeek Demervallei 

Plas 6 3 7 10 

Waterloop 4 8 6 8 

Totaal 10 11 13 18 

 

Alvorens in te gaan op de voorstelling en bespreking van de resultaten per SBZ (hoofdstuk 5.2 e.v.), geven wij hier 

een algemene voorstelling van de gemeten numerieke parameters op de volledige dataset, steunend op uni-, 

bivariate benaderingen. Daarna gebruiken we in R (R Core Team, 2014) enkele multivariabele technieken voor een 

analyse van de dataset. Tenslotte wordt een algemeen overzicht gegeven van de beoordeling van de meetplaatsen. 

De numerieke variabelen opgemeten tijdens de habitatevaluatie omvatten variabelen met betrekking tot 

waterkwaliteit, habitat en aquatische vegetatie. Ze staan opgelijst, samen met hun eenheden in Tabel 8. 

 

Tabel 8. Beschrijving van de numerieke variabelen met betrekking tot de waterkwaliteit, het habitat en de aquatische 

vegetatie. 

Waterkwaliteitsvariabelen    

Opgeloste zuurstof (absolute 
concentratie) 

Eenmalige meting van een schepmonster 10 cm 
onder het wateroppervlakte 

O2 ABS mg/l 

Opgeloste zuurstof (percent 
verzadiging) 

Eenmalige meting van een schepmonster 10 cm 
onder het wateroppervlakte 

O2 PERC percent 
verzadiging in % 

pH Eenmalige meting van een schepmonster 10 cm 
onder het wateroppervlakte 

pH  

Temperatuur Eenmalige meting van een schepmonster 10 cm 
onder het wateroppervlakte 

T °C 

Conductiviteit Eenmalige meting van een schepmonster 10 cm 
onder het wateroppervlakte 

Cond µS/cm 

Turbidideit Eenmalige meting van een schepmonster 10 cm 
onder het wateroppervlakte 

Turb NTU 

Secchi doorzicht Eenmalige meting in het midden van de waterloop 
met de Secchi-schijf 

Secchi cm 
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Habitatvariabelen    

Stroomsnelheid Gemiddelde van twee metingen van afdrijfsnelheid 
van waterlichaampjes over een afstand van 10m 

v m/s 

Diepte in het midden Gemeten met peilstok DMIDDEN cm 

Diepte aan de oever Gemeten met peilstok DOEVER cm 

Aquatische vegetatie    

Vegetatiebedekking Geschat percentage aan bedekking met aquatische 
vegetatie (zonder kroos en algen). 

%Bedek % 

Riet Geschat aandeel aan riet langsheen de oever op 
het transect. Gemiddelde van drie waarnemers. 

%Riet % 

 

5.1.2 Uni- en bivariaatanalyse 

De descriptieve statistiek voor elk van de numeriekevariabelen staat weergegeven in Tabellen 9 en 10. De 

meetgegevens staan getabelleerd bij de besprekingen per SBZ (zie verder). Tabel 11 geeft een overzicht van de 

correlaties tussen de verschillende variabelen. 

Tabel 9. Statistische descriptoren (aantal, minimum, maximum, mediaan, gemiddelde, standaardfout en standaardafwijking 

op het gemiddelde) van de variabelen opgeloste zuurstof (O2 ABS in mg/l O2 PERC, percent verzadiging in %), temperatuur (T in 

°C), pH, conductiviteit (Cond in µS/cm), turbiditeit (Turb in NTU) en Secchi doorzicht (Secchi in cm). 

 O2 ABS O2 PERC T pH Cond Turb Secchi 

N 52 52 52 52 52 52 52 

Min 0,8 7,9 14,5 3,8 81 2 5 

Max 19,6 254,0 30,0 9,3 2260 734 100 

Mediaan 7,0 75,6 18,8 6,9 360 21 38 

Gemiddelde 7,1 78,8 19,7 7,0 386 56 39 

SE gem 0,5 6,3 0,5 0,1 48 15 3 

std.dev. 3,7 45,7 3,4 1,0 349 111 22 

 

Tabel 10. Statistische descriptoren (aantal, minimum, maximum, mediaan, gemiddelde, standaardfout en standaardafwijking 

op het gemiddelde) van de variabelen stroomsnelheid (v in m/s), gemiddelde diepte in het midden (DMIDDEN in cm), 

gemiddelde diepte nabij de oever (DOEVER in cm), percent bedekking met aquatische vegetatie (%Bedek) en aandeel aan riet 

langsheen de oever op het transect (%Riet). 

 v DMIDDEN DOEVER %Bedek %Riet 

N 52 52 52 52 52 

Min 0,00 9 1 0 0 

Max 0,45 200 150 100 100 

Mediaan 0,00 41 24 19 4 

Gemiddelde 0,07 52 33 27 17 

SE gem 0,02 6 4 4 4 

std.dev. 0,13 41 30 29 30 
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Tabel 11. Tabel van correlaties tussen de numerieke variabelen. 

 O2 ABS O2 PERC T Cond pH Turb v DMIDDEN DOEVER %Bedek %Riet N_vis 

O2 ABS 1,00 0,99 0,54 -0,26 0,54 0,49 -0,07 -0,03 -0,11 0,14 -0,07 0,08 

O2 PERC 0,99 1,00 0,64 -0,26 0,54 0,54 -0,12 -0,04 -0,13 0,17 -0,05 0,09 

T 0,54 0,64 1,00 -0,18 0,28 0,41 -0,35 -0,04 -0,14 0,12 0,17 0,17 

Cond -0,26 -0,26 -0,18 1,00 -0,19 -0,13 0,11 0,02 0,05 -0,11 -0,12 -0,02 

pH 0,54 0,54 0,28 -0,19 1,00 0,33 -0,07 0,20 0,21 0,16 0,06 0,14 

Turb 0,49 0,54 0,41 -0,13 0,33 1,00 -0,20 -0,09 -0,09 0,29 -0,02 0,09 

v -0,07 -0,12 -0,35 0,11 -0,07 -0,20 1,00 0,00 0,08 -0,27 -0,18 0,08 

DMIDDEN -0,03 -0,04 -0,04 0,02 0,20 -0,09 0,00 1,00 0,87 0,16 -0,02 0,23 

DOEVER -0,11 -0,13 -0,14 0,05 0,21 -0,09 0,08 0,87 1,00 0,19 0,07 0,27 

%Bedek 0,14 0,17 0,12 -0,11 0,16 0,29 -0,27 0,16 0,19 1,00 0,19 -0,12 

%Riet -0,07 -0,05 0,17 -0,12 0,06 -0,02 -0,18 -0,02 0,07 0,19 1,00 0,16 

N_vis 0,08 0,09 0,17 -0,02 0,14 0,09 0,08 0,23 0,27 -0,12 0,16 1,00 
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Figuur 11. Frequentiehistogrammen van de water - en habitatkwaliteitsvariabelen opgeloste zuurstof (absoluut en 

percentueel), temperatuur, conductiviteit, stroomsnelheid, pH, turbiditeit en Secchi doorzicht. 

Zowel uit de statistische beschrijving van de variatie van de metingen, als uit de frekwentiehistogrammen (Fig. 11) 

kunnen een aantal elementen afgeleid worden. 

● De stroomsnelheid is uiteraard het meest duidelijk afgelijnd, afhankelijk van het watertype (plassen met 

v=0 en waterlopen met v tussen 0 en 0.5 m/s). Er is ook duidelijke variatie tussen de meetplaatsen op 

waterlopen in Itterbeek en Laambeek enerzijds en Turnhout en vooral Demervallei anderzijds. 

 

Figuur 12. Boxplot van de variabele stroomsnelheid per waterype en per SBZ. 

● De spreiding van de waarden van opgeloste zuurstof toont een klein aantal waters met zeer lage 

zuurstofgehaltes, maar ook enkele sites met O2-gehaltes boven de verzadiging. In het algemeen hebben 

plassen hogere zuurstofgehaltes dan waterlopen. Meetwaarden van absolute zuurstof zijn zeer goed 

gecorreleerd met de meetwaarden van percentuele verzadiging (r = 0.99). 
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Figuur 13. Boxplots van de variabelen opgeloste zuurstof (links absoluut, rechts percent verzadiging) per waterype en per 

SBZ. 

● Temperaturen variëren tussen 15 en 25 °C met twee uitschieters waar zeer warme T gemeten werd, de 

grote T variabiliteit heeft te maken met de verschillen in watertype, waarbij T hoger lag in plassen dan in 

waterlopen. 

● De conductiviteit vertoont een bimodale distributie, met waarden doorgaans tussen 50 en 750 µS/cm. 

Maar ook hier waren er twee meetplaatsen met extreem hoge conductiviteitswaarden. De meetplaatsen 

in Laambeek hadden de laagste conductiviteitsgehaltes. 

 

  

Figuur 14. Boxplots van de variabelen temperatuur (links) en conductiviteit (rechts) per waterype en per SBZ. Twee 

meetwaarden vallen buiten het bereik van de grafiek voor conductiviteit. 

● De meeste pH-waarden lagen in het neutrale bereik (6.2-7.6) doch een beperkt aantal meetplaatsen 

hadden vrij basische waarden, en enkele hadden een extreem zure waarde. 

● De meeste turbiditeitswaarden liggen tussen 0 en 100 NTU, met een opvallende piekwaarde van >700 

NTU. De hoogste turbiditeitswaarden werden gemeten in de plassen in Laambeek. 
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Figuur 15. Boxplots van de variabelen pH (links) en turbidideit (rechts) per waterype en per SBZ. Twee meetwaarden vallen 

buiten het bereik van de grafiek voor conductiviteit. Eén turbiditeitswaarde valt buiten het bereik van de grafiek. 

● Bij de evaluatie van de metingen van het Secchi doorzicht is het belangrijk op te merken dat de data niet 

altijd indicatief zijn voor de mate van doorzicht van de waterkolom. Heel dikwijls – zeker bij vrij ondiepe 

plaatsen – wordt de Secchi schijf waargenomen tot op de bodem. In die gevallen werd de bodemdiepte 

als maat voor Secchi genoteerd. Dit is dus een onderschatting van het reële doorzicht van het water. De 

parameter werd niet meegenomen in de statistische multivariaatanalyse (zie verder). Eerder was het 

aangewezen geweest om aan te geven of de helderheid van het water tot de bodem reikt, dit om de 

kansen voor emergente bodemvegetatie in te schatten. Verder is het bij deze parameter ook belangrijk te 

vermelden dat de evaluaties gebeurden in een droogteperiode, waarbij veel plaatsen een lager waterpeil 

hadden dan normaal, wat ook de gegevens van deze parameter kan beïnvloeden. Wel zijn de Secchi-data 

interessant om aan te geven dat verschillende waters een grote waarde van doorzicht hebben, met Secchi 

diepten > 75cm. De plassen in SBZ Itterbeek hadden het hoogste doorzicht. 

 

Figuur 16. Boxplot van de variabelen Secchi doorzicht per waterype en per SBZ. 

De metingen (Tabel 10), en de frequentiehistogrammen (Fig. 17) van de diepte in het midden en de diepte aan de 

oever tonen dat de meeste waters vrij ondiep waren (<70 cm), wat ook deels te maken had met de droogteperiode. 

Er was een vrij hoge correlatie tussen de gemiddelde waterdiepte in het midden en aan de oever (r = 0.87). Plassen 

in Itterbeek hadden beduidend grotere diepte dan in Laambeek. 
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Figuur 17. Frequentiehistogrammen van de dieptemetingen. 

  

Figuur 18. Boxplot van de variabelen gemiddelde diepte in het midden en gemiddelde diepte aan de oever per waterype en 

per SBZ. 
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Figuur 19. Plot van de gemiddelde diepte aan de oever in functie van de gemiddelde diepte in het midden, per waterype. 

De metingen (Tabel 10), en de frequentiehistogrammen (Fig. 20) van de densiteit aan aquatische vegetatie tonen 

dat in ongeveer één vierde van de gevallen de aquatische vegetatie volledig ontbreekt. Wanneer wel vegetatie 

aanwezig is, dan is de verdeling vrij homogeen over het ganse traject tussen 5 en 100%. Zowel de plassen als de 

waterlopen van Laambeek lijken de minste bedekking aan aquatische vegetatie te vertonen. De variabele aandeel 

riet op de oever kent een gelijkaardig verloop. Daar is echter in de helft van de gevallen de rietvegetatie afwezig. 

Noch over SBZ noch over watertype lijkt er verschil in Riet%. Er is weinig verband tussen de PercBedek en Riet% 

(r=0.18, Fig. XX). Uiteraard is het interessant om na te gaan welke variabelen het sterkst de %Bedek beïnvloeden. De 

correlatiecoëfficiënten zijn echter vrij laag. %Bedek is het meest gecorreleerd met de turbiditeit (r=0.29) en – in 

negatieve zin – met de stroomsnelheid (r=-0.27). 
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Figuur 20. Frequentiehistogrammen van de variabelen met betrekking tot de densiteit van de aquatische vegetatie. 

  

Figuur 21. Boxplots van de variabelen Bedek% en Riet% per waterype en per SBZ. 
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Figuur 22. Plot van Riet% in functie van Bedek%, per waterype. 

 

5.1.3 Multivariaatanalyse 

Uit de PCA uitgevoerd op basis van de numerieke variabelen(Fig. 23) kan afgeleid worden dat er weinig clustering is 

per SBZ. Wel zien we dat een aantal meetplaatsen redelijk atypisch zijn en buiten het centrum van de PCA vallen. 

Dit is bijvoorbeeld het geval voor GMK30 en 31 (op basis van de diepte) en GMK51(op basis van turbiditeit). 

De clusteranalyse (Ward’s method, 6 groepen, Fig. 24) onderscheidt twee groepen met afwijkend profiel (GMK42 en 

GMK49 enerzijds en GMK51 anderzijds). De vier resterende groepen zijn veel minder afwijkend. Fig. 25 illustreert de 

rol van enkele variabelen bij het onderscheiden van de groepen. Groep 6 (GMK42 en 49) wordt afgescheiden op 

basis van de hoge conductiviteit. Groep 1 (GMK51) op basis van opgeloste zuurstof, temperatuur en pH. De vier 

andere groepen (2-4) zijn vooral verschillend qua conductiviteit en temperatuur. 
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Figuur 23. Principaal component analyse op basis van de variabelen opgeloste zuurstof (O2 ABS in mg/l O2 PERC, percent 

verzadiging in %), temperatuur (T in °C), pH, conductiviteit (Cond in µS/cm), turbiditeit (Turb in NTU), stroomsnelheid (v in 

m/s), gemiddelde diepte in het midden (DMIDDEN in cm), gemiddelde diepte nabij de oever (DOEVER in cm), percent bedekking 

met aquatische vegetatie (%Bedek) en aandeel aan riet langsheen de oever op het transect (%Riet). 
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Figuur 24. Resultaten van de clusteranalyse (Ward’s method, zes groepen) op basis van de variabelen opgeloste zuurstof (O2 

ABS in mg/l O2 PERC, percent verzadiging in %), temperatuur (T in °C), pH, conductiviteit (Cond in µS/cm), turbiditeit (Turb in 

NTU), stroomsnelheid (v in m/s), gemiddelde diepte in het midden (DMIDDEN in cm), gemiddelde diepte nabij de oever (DOEVER in 

cm), percent bedekking met aquatische vegetatie (%Bedek) en aandeel aan riet langsheen de oever op het transect (%Riet). 

  

  

Figuur 25. Plots van de variabelen Conductiviteit, Opgeloste zuurstof, Temperatuur en pH in functie van de onderscheiden 

clustergroepen verkregen tijdens de clusteranalyse. 
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5.1.4 Algemene beoordeling van de geschiktheid van de meetplaatsen 

In hoofdstuk 4.5 werd aangegeven hoe elk van de meetplaatsen op basis van de metingen beoordeeld werd. De 

resultaten hiervan worden verder per SBZ beschreven in hoofdstuk 5.2 en volgende. Hieronder geven we een 

overzicht van de algemene beoordelingen voor waterkwaliteit, habitat kwaliteit en sedimentkwaliteit voor de 

volledige set van meetplaatsen. 

Plassen scoren doorgaans beter dan waterlopen (Fig. 27). Dit is vooral duidelijk bij de evaluatie van de 

waterkwaliteit en de sedimentkwaliteit. In waterlopen (en dan vooral de stromende waters) is het sediment 

doorgaans minder gunstig voor GMK. Dit komt uiteraard ook tot uiting in de eindbeoordeling waar het percentage 

waters met de eindbeoordeling Zeer goed of Goed water hoger is bij de plassen. 

Over de 52 meetplaatsen scoren er 35 % Zeer goed, 25 % Goed, 15 % Matig, 19 % Slecht en 6 % Zeer slecht als 

habitat voor de grote modderkruiper (Fig. 26). 

 

Figuur 26. Frequentiehistogram van de eindbeoordeling van het habitat van de grote modderkruiper (N = 52 meetplaatsen). 
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Figuur 27. Verdeling van de scores voor de kwaliteit van water, sediment en vegetatie (links) en eindbeoordeling (rechts) per 

watertype (plas of waterloop). 

Beoordelingen volgens SBZ (Figs. 28 en 29) tonen een vrij evenredige verdeling in spreiding van de kwaliteitsklassen, 

met een iets minder goede score voor de meetplaatsen in Laambeek (vooral te wijten aan een mindere 

sedimentkwaliteit). 

 

Figuur 28. Verdeling van de scores voor de kwaliteit van water, sediment en vegetatie per SBZ. 
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Figuur 29. Verdeling van de scores voor de eindbeoordeling van de habitatanalyse van 52 meetplaatsen per SBZ. 

Vergelijken we de spreiding van de eindbeoordeling van habitatkwaliteit over de clustergroepen uit de 

clusteranalyse (Tabel 12) dan lijkt vooral de 5
de

 cluster de beste meetplaatsen te hebben (met 31% van de 

meetplaatsen in de categorie Matig tot Zeer goed). Zie Tabellen 2-5 voor de nummers van de meetplaatsen. 

Tabel 12. Verdeling van de GMK meetplaatsen per eindbeoordeling over de clustergroepen van de clusteranalyse. 

Clustergroep 

Eindoordeel 

1 2 3 4 5 6 

Zeer goed  23 13, 14, 15, 25 1, 2, 4, 40, 46 5, 30, 31, 36, 

38, 43, 47, 52 

 

Goed  7, 18, 24 12, 28, 33, 45 48 3, 32, 39, 44, 

50 

 

Matig  8, 10 9 41 19, 35, 37 42 

Slecht 51 11, 17, 22, 

26, 34 

27 6, 29  49 

Zeer slecht  20 16, 21    
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5.2 BE2100024: Vennen, heiden en moerassen rond Turnhout 

Van de tien meetplaatsen liggen er vijf in Het Goorken, waarvan vier in moeras/plas habitat en één op de Wamp. 

Drie meetplaatsen situeren zich in natuurgebied De Liereman (2 plassen en De Rooise beek). Verder werden twee 

vennen (Weversgoor en Zwart Water) bezocht. 

5.2.1 Waterkwaliteit 

De meetgegevens van waterkwaliteit, inclusief stroomsnelheid staan weergegeven in Tabel 13. 

Tabel 13. Waterkwaliteitsparameters op de meetplaatsen voor habitatanalyse van de grote modderkruiper binnen SBZ 

BE2100024. 

Numm
er 

Omschrijving Watertype O2 ABS O2 PERC T Cond pH Turb Secchi v 

   mg/l % °C µS/cm  NTU cm m/s 

GMK1 Nat moerasgebied in 
"Het Goorken" bij 
Asselbergstraat 

waterloop 5,9 60 16,1 536 6,67 8,09 23,0 0,00 

GMK2 Plas in "Het Goorken" plas 7,0 70,7 16 485 7,12 11,3 20,0 0,00 

GMK3 Waterloop Het Goorken waterloop 10,4 107,5 17,1 355 5,97 12 21,0 0,00 

GMK4 Plas nabij Kanaal 
Dessel-Schoten 

plas 3,9 39,4 15,7 493 7,01 14,1 39 0,00 

GMK5 De Wamp waterloop 3,9 37,7 16,4 435 6,55 10,4 71,0 0,22 

GMK6 De Rooise vlakbij 
natuurgebied de 
Liereman. 

waterloop 6,3 63,3 16,2 558 7,1 34 26,0 0,19 

GMK7 Plas in heideveldje in 
natuurgebied De 
Liereman 

plas 10,9 125,8 22,6 281 5,15 11,6 20,0 0,00 

GMK8 Plas bij uitkijktoren in 
natuurgebied De 
Liereman 

plas 15,2 165,6 19,8 278 9,28 152 10,0 0,00 

GMK9 Plas in Weversgoor plas 11,7 136,9 23,5 81,2 6,86 5,16 63,0 0,00 

GMK10 Plas Zwart Water plas 10,6 123,1 23 240 7,35 31 27,0 0,00 

5.2.1.1 Zuurstof 

De laagste zuurstofconcentratie was 3.9 mg/l bij een verzadiging van net onder 40% (GMK4 Plas nabij Kanaal Dessel-

Schoten en GMK5 De Wamp). Dit zijn lage concentraties maar toch nog voldoende voor GMK. Bovendien werd 

aangehaald (hoofdstuk 4.5) dat opgeloste zuurstof geen beperkende factor is voor het voorkomen van de GMK en 

wordt dit aspect niet in rekening gebracht bij de beoordeling. 
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Figuur 30. Opgeloste zuurstof (absoluut en percent verzadiging) op de meetplaatsen van BE2100024 (Vennen, heiden en 

moerassen rond Turnhout) 

5.2.1.2 Temperatuur 

De temperatuur varieerde tussen 15.7 en 23.5 °C. Dit zijn normale waarden en geen van de meetplaatsen werd op 

die basis als ongunstig beoordeeld. 

 

Figuur 31. Temperatuur op de meetplaatsen van BE2100024 (Vennen, heiden en moerassen rond Turnhout) 

5.2.1.3 pH 

De pH varieert tussen 5.15 en 9.28. In deze studie worden pH-waarden binnen het traject 4.0 – 9.5 als gunstig 

beoordeeld. Vermeldenswaardig is de opvallend hoge pH-waarden in het traject op GMK8 (Plas bij uitkijktoren in 

natuurgebied De Liereman), maar die bleef net onder de gunstige pH-vork. Bovendien valt het op dat beide pH 

extremen teruggevonden worden op twee naburige plassen (vennen) binnen het gebied De Liereman (GMK7 en 

GMK8). 
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Figuur 32. pH op de meetplaatsen van BE2100024 (Vennen, heiden en moerassen rond Turnhout) 

5.2.1.4 Conductiviteit  

De conductiviteit varieert op de meeste plaatsen tussen 200 en 600 µS/cm, met één zeer lage waarde (81 µS/cm 

GMK9 Plas Weversgoor). Alle meetplaatsen worden op basis van de conductiviteitsmeting als gunstig beoordeeld. 

 

Figuur 33. Conductiviteit op de meetplaatsen van BE2100024 (Vennen, heiden en moerassen rond Turnhout) 

5.2.1.5 Turbiditeit (NTU) en Secchi doorzicht 

De turbiditeit varieerde 42en 34 NTU met een piekwaarde van 151 NTU voor GMK8 (Plas bij uitkijktoren in 

natuurgebied De Liereman), die troebel zag van de groenalgen. GMK5 (De Wamp) en GMK9 hadden het hoogste 

doorzicht (Plas in Weversgoor). Op basis van de turbiditeit en doorzichtwaarden wordt geen enkel van de bezochte 

meetplaatsen als ongunstig geëvalueerd. 
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Figuur 34. Turbiditeit op de meetplaatsen van BE2100024 (Vennen, heiden en moerassen rond Turnhout) 

 

 

Figuur 35. Secchi doorzicht op de meetplaatsen van BE2100024 (Vennen, heiden en moerassen rond Turnhout)  

5.2.1.6 Stroomsnelheid 

Twee meetplaatsen hadden een vrij grote stroomsnelheid (GMK5 (De Wamp) met 0.22 m/s en GMK6 (De Rooise 

vlakbij natuurgebied De Liereman) met 0.19m/s). 

Wij stelden hier een grens van 0.15 m/s als bovengrens. Meetplaatsen met hogere stroomsnelheden worden als 

een ongunstig opgroeihabitat voor GMK beschouwd. Wel kunnen deze meetplaatsen belangrijk zijn en gunstig als 

verbindingsgebied, waarlangs bv. juvenielen lager gelegen geschikte habitats kunnen bereiken. 

Op basis van stroomsnelheid werd GMK6 als ongunstig opgroeihabitat voor GMK beoordeeld. 

Een uitzondering werd gemaakt voor GMK5 (De Wamp). Op die meetplaats bestond het traject uit twee zones, een 

zone (dode arm) met stilstaand water, en een watervoerende zone met een v = 0.22 m/s. GMK5 werd op basis van 

stroomsnelheid dus als gunstig beoordeeld. 
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Figuur 36. Stroomsnelheid op de meetplaatsen van BE2100024 (Vennen, heiden en moerassen rond Turnhout) 

5.2.1.7 Diepte 

De dieptes gemeten op de meetplaatsen in dit SBZ waren altijd vrij gering en bleven meestal onder de 50 cm. Door 

de aanhoudende droogte was het waterpeil van verschillende waterlichamen opvallend lager dan normaal, dat was 

vooral het geval voor GMK1, GMK3, GMK7 en GMK8. De factor Diepte werd niet meegenomen in de beoordeling. 

 

Figuur 37. Diepte in het midden (boven) en aan de oever (onder) op de meetplaatsen van BE2100024 (Vennen, heiden en 

moerassen rond Turnhout) 

5.2.1.8 Evaluatie van de waterkwaliteit 

Tabel 14 vat samen welke meetplaatsen in dit SBZ als ongunstig voor waterkwaliteit (en stroomsnelheid) 

beoordeeld werden. Dit was dus enkel het geval voor GMK6 (omwille van te sterke stroomsnelheid). 
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Tabel 14. Evaluatie van de geschiktheid van de waterkwaliteitsparameters op de meetplaatsen voor habitatanalyse van de 

grote modderkruiper binnen SBZ BE2100024 

Nummer Omschrijving Watertype Evaluatie 

    

GMK1 Waterloop in "Het Goorken" bij Asselbergstraat waterloop Gunstig 

GMK2 Plas in "Het Goorken" plas Gunstig 

GMK3 Waterloop Het Goorken waterloop Gunstig 

GMK4 Plas nabij Kanaal Dessel-Schoten plas Gunstig 

GMK5 De Wamp waterloop Gunstig 

GMK6 De Rooise vlakbij natuurgebied De Liereman. waterloop Ongunstig 

GMK7 Plas in heideveldje in natuurgebied De Liereman plas Gunstig 

GMK8 Plas bij uitkijktoren in natuurgebied De Liereman plas Gunstig 

GMK9 Plas in Weversgoor plas Gunstig 

GMK10 Plas Zwart Water plas Gunstig 

5.2.2 Bodem 

De omschrijving van de bodem van de meetplaatsen en de evaluatie van de bodemkwaliteit in drie klassen 

gebeurde op basis van drie boorstalen (zie hoofdstuk 4.2). Een samenvatting van deze resultaten wordt 

weergegeven in Tabel 15, waarbij onder “Omschrijving” een korte beschrijving van de bodem gegeven wordt, en 

waar onder “evaluatie” aangeduid staat of de bodem van de meetplaats als gunstig, matig of ongunstig voor grote 

modderkruiper mag beoordeeld worden. 

Op vier van de tien meetplaatsen wordt de bodem als gunstig beoordeeld (allen in of nabij Het Goorken). 

Tabel 15. Omschrijving van het bodemsubstraat van de meetplaatsen voor habitatanalyse van de grote modderkruiper 

binnen SBZ BE2100024, en evaluatie van de geschiktheid van de bodem voor grote modderkruiper. 

Nummer Gemeente Omschrijving Waterlichaam Evaluatie Omschrijving 

GMK1 Arendonk Waterloop in "Het 
Goorken" bij 
Asselbergstraat 

waterloop Gunstig De bodem bestaat uit een heel dikke laag 
detritus en modder, waarin je heel diep 
inzakt. Niet zelden komt een ammoniakgeur 
vrij. 

GMK2 Arendonk Plas in "Het 
Goorken" 

plas Gunstig De bodem bestaat uit een heel dikke laag 
detritus en modder, waarin je heel diep 
inzakt. Op sommige plaatsen is er ook klei en 
zand in het sedimentstaal. Niet zelden komt 
een ammoniakgeur vrij. 

GMK3 Arendonk Waterloop Het 
Goorken 

waterloop Matig Het bodemsubstraat is vooral zandig, met de 
bovenste laag bestaande uit een dunne laag 
slib (enkele cm’s). 

GMK4 Arendonk Plas nabij Kanaal 
Dessel-Schoten 

plas Gunstig Deze plas ligt in een gebied met veenbodem. 
De bodem bestaat uit een aeroob mengsel 
van detritus en zand. Plaatsen met vrij vaste 
bodem wisselen af met plaatsen met zachte 
bodem waar je diep inzakt. 
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GMK5 Arendonk De Wamp waterloop Gunstig Het traagstromend deel van de waterloop 
heeft een losse bodem bestaande uit detritus 
(vooral bladafval) en donker slib/zand 
(ammoniakgeur). Verder door (stromend 
gedeelte) is de bodem iets vaster maar 
vertoont een gelijkaardige samenstelling.  

GMK6 Arendonk De Rooise vlakbij 
natuurgebied De 
Liereman. 

waterloop Matig De toplaag van het sediment bestaat uit 
detritus. Deze toplaag is echter weinig 
ontwikkeld en varieert van 2 tot 10 cm 
naargelang de boorplaatsen. Onder deze laag 
bevindt zich een dikke laag wit zand. 

GMK7 Oud-Turnhout Plas in heideveldje 
in natuurgebied De 
Liereman 

plas Matig De toplaag van het sediment bestaat uit los 
veen, maar beslaat slechts een achttal cm. 
Onder deze laag bevindt zich een donkere 
zandlaag, welke waarschijnlijk minder 
geschikt is voor GMK. 

GMK8 Oud-Turnhout Plas bij uitkijktoren 
in natuurgebied De 
Liereman 

plas Matig Het sediment van dit ven in het 
Lieremanmoeras (veengebied) bestaat uit 
een vrij dunne laag modder met daaronder 
zand. 

GMK9 Turnhout Plas in Weversgoor plas Ongunstig De bodem bestaat uit grijze klei, met 
bovenop een dun laagje detritus. De vaste 
bodem wordt als ongunstig beschouwd voor 
GMK. 

GMK10 Turnhout Plas Zwart Water plas Matig De bodem van dit ven heeft een sliblaag van 
ca. 10 cm nabij de oever, verder is er een 
sliblaag tot 35 cm. Onder deze laag bestaat 
het bodemsubstraat uit een zand/klei laag. 

 

5.2.3 Aquatische vegetatie 

Bij het evalueren van de aquatische vegetatie van de meetplaatsen werd de algemene bedekkingsgraad genoteerd 

in % en de 3 meest voorkomende planten werden geïdentificeerd en hun bedekkingsgraad wordt gekwantificeerd. 

Kroos en groenalgen werden niet in rekening gebracht bij de kwantificatie van de bedekkingsgraad. Eventuele 

aanwezigheid van riet op de oever werd ook gekwantificeerd (als percentueel aandeel van riet langsheen de oever). 

Figuur 38 geeft het percent bedekking door waterplanten en het percentueel aandeel van riet. 

De omschrijving van de aquatische vegetatie van de meetplaatsen en de evaluatie van de kwaliteit van de 

aquatische vegetatie in drie klassen gebeurde op basis van het gemiddelde van drie waarnemers (zie hoofdstuk 4.3). 

Een samenvatting van deze resultaten wordt weergegeven in Tabel 16, waarbij onder “Omschrijving” een korte 

beschrijving van de aquatische vegetatie met de meest voorkomende soorten gegeven wordt, en waar onder 

“evaluatie” aangeduid staat of de aquatische vegetatie op de meetplaats als gunstig, matig of ongunstig voor grote 

modderkruiper mag beoordeeld worden. Ook de data voor %Bedek en Riet% worden weergegeven. 

Vijf van de tien meetplaatsen kregen gunstig als beoordeling voor de aquatische vegetatie. Al deze meetplaatsen 

waren gesitueerd in of nabij Het Goorken. 
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Figuur 38. Percentuele bedekking aan watervegetatie (boven) en percentueel aandeel van riet langsheen de oever van het 

traject (onder) op de meetplaatsen van BE2100024 (Vennen, heiden en moerassen rond Turnhout) 

Tabel 16. Omschrijving van de aquatische vegetatie van de meetplaatsen voor habitatanalyse van de grote modderkruiper 

binnen SBZ BE2100024, en evaluatie van de geschiktheid van de aquatische vegetatie voor grote modderkruiper. Het 

percentage bodembedekking en het percentage riet langsheen het transect zijn weergegeven. 

Nummer Gemeente Omschrijving Waterlichaam Omschrijving Evaluatie %Bedek Riet% 

GMK1 Arendonk Waterloop in "Het 
Goorken" bij 
Asselbergstraat 

waterloop Moerasvegetatie (35% 
bedekking) met gevarieerde 
vegetatie van els en wilg aan 
de oevers en in het water, en 
riet, pitrus, wateraardbei, 
kattestaart, munt, zuring, gele 
lis en lisdodde. 

Gunstig 35 5 

GMK2 Arendonk Plas in "Het 
Goorken" 

plas De plas was vooral 
gekenmerkt als open water 
(5% bedekking) met vooral 
kroos en schedefonteinkruid, 
met begeleidende soorten els, 
wilg en pitrus. 

Gunstig 5 40 

GMK3 Arendonk Waterloop Het 
Goorken 

waterloop De waterloop is een 
verbinding tussen twee vijvers 
(25% bedekking), met gele 
plomp, riet, grof hoornblad, 
naaldwaterbies, gewone 
waterbies, waterweegbree, 
watermunt, gele lis en pitrus. 

Gunstig 26 0 

GMK4 Arendonk Plas nabij Kanaal 
Dessel-Schoten 

plas Plas op veenbodem (17% 
bedekking) met vooral riet en 
begeleidende soorten gele lis, 
watermunt, wateraardbei, 
wolfspoot en pitrus. 

Gunstig 18 3 
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GMK5 Arendonk De Wamp waterloop De Wamp is een traag 
stromend water met een rijke 
vegetatie (47% bedekking) 
bestaande vooral riet, pijlkruid 
en gele lis. Begeleidende 
soorten zijn tenger 
fonteinkruid en eendenkroos. 

Gunstig 47 0 

GMK6 Arendonk De Rooise vlakbij 
natuurgebied De 
Liereman. 

waterloop Geen aquatische vegetatie, 
enkel overhangende 
oeverplanten. 

Ongunstig 7 2 

GMK7 Oud-Turnhout Plas in heideveldje 
in natuurgebied De 
Liereman 

plas Ven in heidegebied, met 
vooral liesgras en witte 
snavelbies. 

Matig 90 0 

GMK8 Oud-Turnhout Plas bij uitkijktoren 
in natuurgebied De 
Liereman 

plas Geen aquatische vegetatie. 
Water groen door algen. 
Lisdodde en pitrus op de 
oever. 

Ongunstig 0 5 

GMK9 Turnhout Plas in Weversgoor plas De plas heeft een 
bedekkingsgraad van 15%, 
waarbij de vegetatie bestaat 
uit loos blaasjeskruid en 
fonteinkruid. 

Matig 15 0 

GMK10 Turnhout Plas Zwart Water plas Geen aquatische vegetatie 
(behalve oeverplanten) 

Ongunstig 0 0 
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5.2.4 Schepmonsters naar GMK en begeleidende vissoorten 

In de tien onderzochte meetplaatsen in dit SBZ werd nergens grote modderkruiper aangetroffen in de 

schepnetmonsters. Op vier plaatsen werden wel diverse vissoorten waargenomen. Het betrof driedoornige 

stekelbaars, zeelt, zonnebaars, baars, riviergrondel en pos. Vangstplaatsen en soorten staan aangegeven in Tabel 

17. 

Tabel 17. Voorkomen van andere vissoorten aangetroffen tijdens schepmonsters (visinspanning 10 minuten) tijdens de 

habitatanalyse van de grote modderkruiper binnen SBZ BE2100024. 

Nummer Gemeente Omschrijving Waterlichaam Vissoorten 

GMK5 Arendonk De Wamp waterloop driedoornige stekelbaars, 
zeelt, zonnebaars 

GMK6 Arendonk De Rooise vlakbij 
natuurgebied De Liereman. 

waterloop baars, riviergrondel, pos 

GMK8 Oud-
Turnhout 

Plas bij uitkijktoren in 
natuurgebied De Liereman 

plas baars 

GMK9 Turnhout Plas in Weversgoor plas zonnebaars 

 

5.2.5 Algemene beoordeling van de geschiktheid van de meetplaatsen 

Tabel 18. Algemene beoordeling van de geschiktheid voor de grote modderkruiper van de meetplaatsen binnen SBZ 

BE2100024 na habitatanalyse. De eindbeoordeling gebeurde op basis van deelbeoordelingen voor waterkwaliteit, 

sedimentkwaliteit en vegetatiekwaliteit. 

Nummer Gemeente Omschrijving Watertype Water 
kwaliteit 

Sediment 
kwaliteit 

Vegetatie 
kwaliteit 

Beoordeling 

GMK1 Arendonk Waterloop in "Het 
Goorken" bij 
Asselbergstraat 

waterloop Gunstig Gunstig Gunstig Zeer goed 

GMK2 Arendonk Plas in "Het Goorken" plas Gunstig Gunstig Gunstig Zeer goed 

GMK3 Arendonk Waterloop Het Goorken waterloop Gunstig Matig Gunstig Goed 

GMK4 Arendonk Plas nabij Kanaal Dessel-
Schoten 

plas Gunstig Gunstig Gunstig Zeer goed 

GMK5 Arendonk De Wamp waterloop Gunstig Gunstig Gunstig Zeer goed 

GMK6 Arendonk De Rooise vlakbij 
natuurgebied De Liereman. 

waterloop Ongunstig Matig Ongunstig Slecht 

GMK7 Oud-Turnhout Plas in heideveldje in 
natuurgebied De Liereman 

plas Gunstig Matig Matig Goed 

GMK8 Oud-Turnhout Plas bij uitkijktoren in 
natuurgebied De Liereman 

plas Gunstig Matig Ongunstig Matig 

GMK9 Turnhout Plas in Weversgoor plas Gunstig Ongunstig Matig Matig 

GMK10 Turnhout Plas Zwart Water plas Gunstig Matig Ongunstig Matig 
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Figuur 39. Overzichtskaart met de eindbeoordeling van de habitatevaluatie voor grote modderkruiper in 
BE2100024 (Vennen, heiden en moerassen rond Turnhout). 
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5.3 BE2200031: Valleien van de Laambeek, Zonderikbeek, Slangebeek en 
Roosterbeek met vijvergebieden en heiden 

Drie meetplaatsen liggen in Het Wik, twee op de voormalige visvijvers Herkenrodevijvers en de Zusterkloosterbeek. 

Een meetplaats ligt aan de Roosterbeek in het visvijvercomplex Zonhoven. Verder liggen er meetplaatsen op de 

Roosterbeek , de Laambeek en een gracht in Vogelzangbos nabij de Laambeek (Heusden-Zolder). 

5.3.1 Waterkwaliteit 

De meetgegevens van waterkwaliteit, inclusief stroomsnelheid staan weergegeven in Tabel 19. 

Tabel 19. Waterkwaliteitsparameters op de meetplaatsen voor habitatanalyse van de grote modderkruiper binnen SBZ 

BE2200031. 

Nummer Omschrijving Watertype O2 ABS O2 PERC T Cond pH Turb Secchi v 

   mg/l % °C µS/cm  NTU cm m/s 

GMK11 Zusterkloosterbeek waterloop 9,1 88,5 14,5 189 6,75 16,4 34,0 0,10 

GMK12 Plas ten zuiden van 
GMK13 van de 
"Visvijvers" 

plas 11,7 131,4 21,6 150,1 6,65 294 11,0 0,00 

GMK13 Plas ten noorden van 
GMK12 van de 
"Visvijvers" 

plas 7,1 85,5 25 211,8 6,31 181 10,0 0,00 

GMK14 Grote plas in "Het Wik" plas 8,3 96,4 23,4 158 6,55 47,6 50,0 0,00 

GMK15 Gracht nabij 
kreeftenvijver in "Het 
Wik" 

waterloop 7,3 83 22,2 144,2 6,41 185 38,0 0,00 

GMK16 Zusterkloosterbeek in 
"Het Wik" 

waterloop 7,0 75,9 19,2 151,9 6,37 6,89 16,0 0,28 

GMK17 Echelbeek waterloop 8,1 81,8 16,3 229 6,79 9,89 27,0 0,17 

GMK18 Gracht in Vogelzangbos waterloop 3,3 34 17,8 293 6,64 15,1 58,0 0,00 

GMK19 Roosterbeek, gelegen 
tussen 2 vijvers 

waterloop 6,7 71,6 18,8 441 7,31 11,7 43,0 0,06 

GMK20 Roosterbeek in 
natuurreservaat "De 
Teut" 

waterloop 7,8 81,1 17,4 236 6,85 12,6 38,0 0,42 

GMK21 De Laambeek waterloop 7,9 84 18,3 152,9 7,01 21,3 12,0 0,45 

5.3.1.1 Zuurstof 

De laagste zuurstofconcentratie was 3.3 mg/l bij een verzadiging van 34% (GMK18 Gracht in Vogelzangbos). Deze 

lage concentratie is niet van die aard dat de overleving van GMK in het gedrang komt. Voorts zaten de andere 

zuurstofgehaltes tussen 6.7 en 11.7 mg/l. Opgeloste zuurstof vormt geen beperkende factor voor het voorkomen 

van de GMK en wordt niet in rekening gebracht bij de beoordeling. Alle meetplaatsen scoren dus gunstig voor deze 

variabele. 
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Figuur 40. Opgeloste zuurstof (absoluut en percent verzadiging) op de meetplaatsen van BE2200031 (Valleien van de 

Laambeek, Zonderikbeek, Slangebeek en Roosterbeek met vijvergebieden en heiden) 

5.3.1.2 Temperatuur 

De temperatuur varieerde tussen 14.5 en 25 °C. Dit zijn normale waarden en geen van de meetplaatsen werd op die 

basis als ongunstig beoordeeld. 

 

Figuur 41. Temperatuur op de meetplaatsen van BE2200031 (Valleien van de Laambeek, Zonderikbeek, Slangebeek en 

Roosterbeek met vijvergebieden en heiden) 

5.3.1.3 pH 

De variatie in de pH-metingen over de meetplaatsen van dit SBZ was zeer gering (6.31-7.31). Alle meetplaatsen 

krijgen bijgevolg een gunstige beoordeling voor pH. 
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Figuur 42. pH op de meetplaatsen van BE2200031 (Valleien van de Laambeek, Zonderikbeek, Slangebeek en Roosterbeek 

met vijvergebieden en heiden) 

5.3.1.4 Conductiviteit  

De conductiviteit varieert alle meetplaatsen tussen 140 en 450 µS/cm. Alle meetplaatsen worden op basis van de 

conductiviteitsmeting als gunstig beoordeeld. 

 

Figuur 43. Conductiviteit op de meetplaatsen van BE2200031 (Valleien van de Laambeek, Zonderikbeek, Slangebeek en 

Roosterbeek met vijvergebieden en heiden) 

5.3.1.5 Turbiditeit (NTU) en Secchi doorzicht 

De turbiditeit varieerde 6.9 en 300 NTU. Op basis van de turbiditeitswaarden wordt geen enkel van de bezochte 

meetplaatsen als ongunstig geëvalueerd. Hoogste doorzicht (>50 cm) werden gemeten in GMK14 (Gracht in 

Vogelzangbos) en GMK18 (Grote plas in Het Wik). 
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Figuur 44. Turbiditeit op de meetplaatsen van BE2200031 (Valleien van de Laambeek, Zonderikbeek, Slangebeek en 

Roosterbeek met vijvergebieden en heiden) 

 

 

 

Figuur 45. Secchi doorzicht op de meetplaatsen van BE2200031 (Valleien van de Laambeek, Zonderikbeek, Slangebeek en 

Roosterbeek met vijvergebieden en heiden) 

5.3.1.6 Stroomsnelheid 

Vier van de 11 meetplaatsen hadden stroomsnelheden >0.15 m/s. Wij stelden een grens van 0.15 m/s als 

bovengrens. Meetplaatsen met hogere stroomsnelheden worden als een ongunstig opgroeihabitat voor GMK 

beschouwd. Wel kunnen deze meetplaatsen belangrijk zijn en gunstig als verbindingsgebied, waarlangs bv. 

juvenielen lager gelegen geschikte habitats kunnen bereiken. 

Op basis van stroomsnelheid werd vier waters van dit SBZ als ongunstig opgroeihabitat voor GMK beoordeeld 

(Tabel 20). 
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Figuur 46. Stroomsnelheid op de meetplaatsen van BE2200031 (Valleien van de Laambeek, Zonderikbeek, Slangebeek en 

Roosterbeek met vijvergebieden en heiden) 

Tabel 20. Meetplaatsen van BE2200031 die op basis van stroomsnelheid als ongunstig werden beoordeeld. 

SBZ SBZ Gebied Site Omschrijving 

BE2200031 Valleien van de Laambeek, 

Zonderikbeek, Slangebeek en 

Roosterbeek met vijvergebieden en 

heiden 

16 Zusterkloosterbeek in "Het Wik" 

  17 Echelbeek 

  20 Roosterbeek in natuurreservaat "De Teut" 

  21 De Laambeek 

 

5.3.1.7 Diepte 

De dieptes gemeten op de meetplaatsen in dit SBZ varieerden tussen 10 en 60 cm. Door de aanhoudende droogte 

was het waterpeil van verschillende waterlichamen opvallend lager dan normaal, dat was vooral het geval voor 

GMK12 en GMK13. De factor Diepte werd niet meegenomen in de beoordeling. 
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Figuur 47. Diepte in het midden (boven) en aan de oever (onder) op de meetplaatsen van BE2200031 (Valleien van de 

Laambeek, Zonderikbeek, Slangebeek en Roosterbeek met vijvergebieden en heiden) 

5.3.1.8 Evaluatie van de waterkwaliteit 

Tabel 21 vat samen welke meetplaatsen in dit SBZ als ongunstig voor waterkwaliteit (en stroomsnelheid) 

beoordeeld werden. Dit was dus enkel het geval voor GMK16, GMK17, GMK20 en GMK21 (omwille van te sterke 

stroomsnelheid). 

Tabel 21. Evaluatie van de geschiktheid van de waterkwaliteitsparameters op de meetplaatsen voor habitatanalyse van de 

grote modderkruiper binnen SBZ BE2200031 

Nummer Omschrijving Watertype Evaluatie 

    

GMK11 Zusterkloosterbeek waterloop Gunstig 

GMK12 Plas ten zuiden van GMK13 van de 
"Visvijvers" 

plas Gunstig 

GMK13 Plas ten noorden van GMK12 van de 
"Visvijvers" 

plas Gunstig 

GMK14 Grote plas in "Het Wik" plas Gunstig 

GMK15 Gracht nabij kreeftenvijver in "Het Wik" waterloop Gunstig 

GMK16 Zusterkloosterbeek in "Het Wik" waterloop Ongunstig 

GMK17 Echelbeek waterloop Ongunstig 

GMK18 Gracht in Vogelzangbos waterloop Gunstig 

GMK19 Roosterbeek, gelegen tussen 2 vijvers waterloop Gunstig 

GMK20 Roosterbeek in natuurreservaat "De Teut" waterloop Ongunstig 
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GMK21 De Laambeek waterloop Ongunstig 

 

5.3.2 Bodem 

De omschrijving van de bodem van de meetplaatsen en de evaluatie van de bodemkwaliteit in drie klassen 

gebeurde op basis van drie boorstalen (zie hoofdstuk 4.2). Een samenvatting van deze resultaten wordt 

weergegeven in Tabel 22, waarbij onder “Omschrijving” een korte beschrijving van de bodem gegeven wordt, en 

waar onder “evaluatie” aangeduid staat of de bodem van de meetplaats als gunstig, matig of ongunstig voor grote 

modderkruiper mag beoordeeld worden. 

Op vier van de 11 meetplaatsen wordt de bodem als gunstig beoordeeld (Plas en gracht in Het Wik, twee vijvers aan 

De Visvijvers). 

Tabel 22. Omschrijving van het bodemsubstraat van de meetplaatsen voor habitatanalyse van de grote modderkruiper 

binnen SBZ BE2200031, en evaluatie van de geschiktheid van de bodem voor grote modderkruiper. 

Nummer Gemeente Omschrijving Waterlichaam Evaluatie Omschrijving 

GMK11 Hasselt Zusterkloosterbeek waterloop Ongunstig Structuurrijke waterloop met vooral zandige 
bodem, bovenop het zand ligt een laag van 
ca. 4 cm modder, slib en detritus. 

GMK12 Genk Plas ten zuiden van 
GMK13 van de 
"Visvijvers" 

plas met 
overloop 

Gunstig Bodem gekenmerkt door een vrij dikke laag 
modder en slib, met daaronder zand en slib 

GMK13 Borgloon Plas ten noorden 
van GMK12 van de 
"Visvijvers" 

plas met 
overloop 

Gunstig Bodem gekenmerkt door een dikke laag 
modder, slib en bladafval, met daaronder klei 
met slib 

GMK14 Genk Grote plas in "Het 
Wik" 

plas met 
overloop 

Gunstig Dikke laag detritus, plantenmateriaal, met 
onderaan klei. 

GMK15 Genk Gracht nabij 
kreeftenvijver in 
"Het Wik" 

afgesloten 
waterloop 

Gunstig Dikke laag detritus, plantenmateriaal, met 
onderaan zand en slib. 

GMK16 Genk Zusterkloosterbeek 
in "Het Wik" 

waterloop Ongunstig Structuurrijke bosbeek met vooral zandige 
bodem, bovenop het zand ligt een laag van 
ca. 4 cm slib en detritus. 

GMK17 Heusden-Zolder Echelbeek waterloop Ongunstig Bodem bestaat vooral uit donker zand met 
klei en grind. 

GMK18 Heusden-Zolder Gracht in 
Vogelzangbos 

waterloop Ongunstig Bodem bestaat uit een dunne laag modder 
met bladafval, daaronder zwart zand met 
steentjes. 

GMK19 Zonhoven Roosterbeek, 
gelegen tussen 2 
vijvers 

waterloop Ongunstig Bodem bestaat uit een dunne laag modder 
met bladafval, daaronder zand met steentjes. 

GMK20 Zonhoven Roosterbeek in 
natuurreservaat 
"De Teut" 

waterloop Ongunstig Een dikke laag zand met detritus (30 cm), met 
daaronder wit zand. 

GMK21 Houthalen-
Helchteren 

De Laambeek waterloop Ongunstig Een dunne laag zand met detritus (2 cm), met 
daaronder zwart zand. 

 

5.3.3 Aquatische vegetatie 

Bij het evalueren van de aquatische vegetatie van de meetplaatsen werd de algemene bedekkingsgraad genoteerd 

in % en de 3 meest voorkomende planten werden geïdentificeerd en hun bedekkingsgraad wordt gekwantificeerd. 

Kroos en groenalgen werden niet in rekening gebracht bij de kwantificatie van de bedekkingsgraad. Eventuele 

aanwezigheid van riet op de oever werd ook gekwantificeerd (als percentueel aandeel van riet langsheen de oever. 
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Figuur 47 geeft het percent bedekking door waterplanten en het percentueel aandeel van riet. 

De omschrijving van de aquatische vegetatie van de meetplaatsen en de evaluatie van de kwaliteit van de 

aquatische vegetatie in drie klassen gebeurde op basis van het gemiddelde van drie waarnemers (zie hoofdstuk 4.3). 

Een samenvatting van deze resultaten wordt weergegeven in Tabel 23, waarbij onder “Omschrijving” een korte 

beschrijving van de aquatische vegetatie met de meest voorkomende soorten gegeven wordt, en waar onder 

“Evaluatie” aangeduid staat of de aquatische vegetatie op de meetplaats als gunstig, matig of ongunstig voor grote 

modderkruiper mag beoordeeld worden. Ook de data voor %Bedek en Riet% worden weergegeven. 

Vijf van de elf meetplaatsen kregen gunstig als beoordeling voor de aquatische vegetatie (Plas en gracht in Het Wik, 

een vijver aan De Visvijvers, de Echelbeek en de Gracht in Vogelzangbos). 

 

Figuur 48. Percentuele bedekking aan watervegetatie (boven) en percentueel aandeel van riet langsheen de oever van het 

traject (onder) op de meetplaatsen van BE2200031 (Valleien van de Laambeek, Zonderikbeek, Slangebeek en Roosterbeek 

met vijvergebieden en heiden) 
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Tabel 23. Omschrijving van de aquatische vegetatie van de meetplaatsen voor habitatanalyse van de grote modderkruiper 

binnen SBZ BE2200031, en evaluatie van de geschiktheid van de aquatische vegetatie voor grote modderkruiper. Het 

percentage bodembedekking en het percentage riet langsheen het transect zijn weergegeven. 

Nummer Gemeente Omschrijving Waterlichaam Omschrijving Evaluatie %Bedek Riet% 

GMK11 Hasselt Zusterkloosterbeek waterloop Geen aquatische vegetatie, 
enkel overhangende 
oeverplanten. 

Ongunstig 0 0 

GMK12 Genk Plas ten zuiden van 
GMK13 van de 
"Visvijvers" 

plas met 
overloop 

Zeer laag waterpeil, geen goed 
ontwikkelde submerse 
vegetatie, wel bloei van groen 
algen. 

Matig 0 0 

GMK13 Borgloon Plas ten noorden 
van GMK12 van de 
"Visvijvers" 

plas met 
overloop 

Zeer laag waterpeil, vegetatie 
bestaat uit wilgenstruweel, 
waterzuring en pitrus, ook 
bloei van groen algen. 

Gunstig 5 0 

GMK14 Genk Grote plas in "Het 
Wik" 

plas met 
overloop 

Zeer goed ontwikkelde 
oevervegetaties met riet. In 
open water (6% bedekking) 
groeit stomp fonteinkruid en 
kroos. 

Gunstig 6 100 

GMK15 Genk Gracht nabij 
kreeftenvijver in 
"Het Wik" 

afgesloten 
waterloop 

Gracht met rijkelijk 
ontwikkelde en gevarieerde 
vegetatie (72% bedekking) 
met riet, naaldwaterbies en 
gewone waterbies, gele lis, 
lisdodde, zegge, 
moerasvergeet-me-nietje, 
waterweegbree, watermunt 
en zuring 

Gunstig 72 90 

GMK16 Genk Zusterkloosterbeek 
in "Het Wik" 

waterloop Geen aquatische vegetatie, 
enkel overhangende 
oeverplanten. 

Ongunstig 0 0 

GMK17 Heusden-Zolder Echelbeek waterloop De Echelbeek heeft een 
rijkelijk ontwikkelde en 
gevarieerde vegetatie. 
Bedekkingsgraad is 73%. De 
meest voorkomende soorten 
zijn riet, lisdodde, gele lis, 
drijvend fonteinkruid, smalle 
waterpest, met als 
begeleidende soorten tenger 
fonteinkruid en pijlkruid. 

Gunstig 73 20 

GMK18 Heusden-Zolder Gracht in 
Vogelzangbos 

waterloop De gracht is gekenmerkt door 
een dense en gevarieerde 
vegetatie. Bedekkingsgraad is 
71%. De meest voorkomende 
soorten zijn lisdodde, gele lis, 
riet, walstro en paardestaart. 

Gunstig 72 5 

GMK19 Zonhoven Roosterbeek, 
gelegen tussen 2 
vijvers 

waterloop De Roosterbeek had een 
bedekking van 13%, met 
soorten als vlotgras, riet en 
fonteinkruid. 

Matig 13 90 

GMK20 Zonhoven Roosterbeek in 
natuurreservaat "De 
Teut" 

waterloop Structuurrijke bosbeek zonder 
aquatische vegetatie, enkel 
overhangende oeverplanten. 

Ongunstig 0 0 
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GMK21 Houthalen-
Helchteren 

De Laambeek waterloop Structuurrijke bosbeek zonder 
aquatische vegetatie, enkel 
overhangende oeverplanten. 

Ongunstig 0 5 

 

5.3.4 Schepmonsters naar GMK en begeleidende vissoorten 

In de 11 onderzochte meetplaatsen in dit SBZ werd nergens grote modderkruiper aangetroffen in de 

schepnetmonsters. Op vier plaatsen werden wel diverse vissoorten waargenomen. Het betrof Amerikaanse 

hondsvis, Amerikaanse dwergmeerval, blauwbandgrondel, zonnebaars en rietvoorn. Vangstplaatsen en soorten 

staan aangegeven in Tabel 24. 

Tabel 24. Voorkomen van andere vissoorten aangetroffen tijdens schepmonsters (visinspanning 10 minuten) tijdens de 

habitatanalyse van de grote modderkruiper binnen SBZ BE2200031. 

Nummer Gemeente Omschrijving Waterlichaam Vissoorten 

GMK13 Borgloon Plas ten noorden van 
GMK12 van de "Visvijvers" 

plas met overloop Amerikaanse hondsvis, 
Amerikaanse dwergmeerval, 
blauwbandgrondel 

GMK14 Genk Grote plas in "Het Wik" plas met overloop zonnebaars, Amerikaanse 
hondsvis 

GMK15 Genk Gracht nabij kreeftenvijver 
in "Het Wik" 

afgesloten waterloop rietvoorn, Amerikaanse 
hondsvis 

GMK16 Genk Zusterkloosterbeek in "Het 
Wik" 

waterloop Amerikaanse hondsvis 

 

5.3.5 Algemene beoordeling van de geschiktheid van de meetplaatsen 

Tabel 25. Algemene beoordeling van de geschiktheid voor de grote modderkruiper van de meetplaatsen binnen SBZ 

BE2200031 na habitatanalyse. De eindbeoordeling gebeurde op basis van deelbeoordelingen voor waterkwaliteit, 

sedimentkwaliteit en vegetatiekwaliteit. 

Nummer Gemeente Omschrijving Watertype Water 
kwaliteit 

Sediment 
kwaliteit 

Vegetatie 
kwaliteit 

Beoordeling 

GMK11 Hasselt Zusterkloosterbeek waterloop Gunstig Ongunstig Ongunstig Slecht 

GMK12 Genk Plas ten zuiden van GMK13 
van de "Visvijvers" 

plas Gunstig Gunstig Matig Goed 

GMK13 Borgloon Plas ten noorden van 
GMK12 van de "Visvijvers" 

plas Gunstig Gunstig Gunstig Zeer goed 

GMK14 Genk Grote plas in "Het Wik" plas Gunstig Gunstig Gunstig Zeer goed 

GMK15 Genk Gracht nabij kreeftenvijver 
in "Het Wik" 

waterloop Gunstig Gunstig Gunstig Zeer goed 

GMK16 Genk Zusterkloosterbeek in "Het 
Wik" 

waterloop Ongunstig Ongunstig Ongunstig Zeer slecht 

GMK17 Heusden-Zolder Echelbeek waterloop Ongunstig Ongunstig Gunstig Slecht 

GMK18 Heusden-Zolder Gracht in Vogelzangbos waterloop Gunstig Ongunstig Gunstig Goed 

GMK19 Zonhoven Roosterbeek, gelegen 
tussen 2 vijvers 

waterloop Gunstig Ongunstig Matig Matig 

GMK20 Zonhoven Roosterbeek in 
natuurreservaat "De Teut" 

waterloop Ongunstig Ongunstig Ongunstig Zeer slecht 

GMK21 Houthalen-
Helchteren 

De Laambeek waterloop Ongunstig Ongunstig Ongunstig Zeer slecht 
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Figuur 49. Overzichtskaart met de eindbeoordeling van de habitatevaluatie voor grote modderkruiper in 
BE2200031 (Valleien van de Laambeek, Zonderikbeek, Slangebeek en Roosterbeek met vijvergebieden en 
heiden). 

5.4 BE2200034: Itterbeek met Brand, Jagersborg en Schootsheide en 
Bergerven 

Van de 13 meetplaatsen bemonsterd in dit gebied waren er zeven plassen van variabele afmeting (o.a. Bergerven, 

Batven, De Broeken in Dilsem-Stokkem, en beekbegeleidende vijvers aan Bosbeek en Zwartwater) en zes op beken 

zoals Itterbeek, Bosbeek, Schaagterziep, Deunsvensloot en Zwartwater. 

5.4.1 Waterkwaliteit 

De meetgegevens van waterkwaliteit, inclusief stroomsnelheid staan weergegeven in Tabel 26. 

Tabel 26. Waterkwaliteitsparameters op de meetplaatsen voor habitatanalyse van de grote modderkruiper binnen SBZ 

BE2200034. 

Nummer Omschrijving Watertype O2 ABS O2 PERC T Cond pH Turb Secchi v 

   mg/l % °C µS/cm  NTU cm m/s 

GMK22 De Witbeek (Zwartwater) waterloop 5,8 61,8 18 249 6,74 28,7 40,0 0,34 

GMK23 Vijver naast de Witbeek 
(Zwartwater) 

plas 1,2 13 18,8 305 6,76 25,7 5,0 0,00 

GMK24 Schaagterziep waterloop 4,1 45 18,7 204,8 6,86 27,1 30,0 0,17 

GMK25 Deunsvensloot waterloop 3,9 41,9 18,1 143,9 6,51 12,4 38,0 0,00 

GMK26 Batven plas 9,0 110,2 24,4 216,5 4,3 4,93 72,0 0,00 

GMK27 Bosbeek waterloop 6,9 76,5 19,6 157,2 6,63 21,7 79,0 0,29 

GMK28 Plas naast Bosbeek in 
natuurreservaat 

plas 10,8 131,2 24,2 126,4 8,88 34,7 50,0 0,00 



 

77 INBO.R.2016.11407499 www.inbo.be 

Schotshei 

GMK29 Beek naast Beesbos waterloop 7,6 78,2 16,7 651 7,38 7,93 9,0 0,16 

GMK30 Kleine plas in "De 
Broeken" 

plas 9,9 106,8 19 515 8,44 2,4 70,0 0,00 

GMK31 Grote plas in "De 
Broeken" 

plas 8,6 93,5 19,4 446 7,9 135 80,0 0,00 

GMK32 Plas aan de Zuid-
Willemsvaart 

plas 3,6 38,7 18,7 428 7,13 17,6 45,0 0,00 

GMK33 Bergerven plas 9,1 102,8 21,2 97,2 7,45 4,34 100,0 0,00 

GMK34 Itterbeek aan INBO-
meetpunt 

waterloop 6,5 67,8 17,2 317 6,92 4,61 12,0 0,14 

5.4.1.1 Zuurstof 

De meeste waarden voor opgeloste zuurstof varieerden tussen 3 en 11 mg/l. De laagste zuurstofconcentratie was 

bij GMK23 (Vijver naast de Witbeek (Zwartwater)) met een gemeten zuurstofgehalte van 1.2mg/l bij een verzadiging 

van 13%. Dergelijke waters worden geacht onvoldoende te zijn voor de meeste vissoorten. Echter, er werd 

aangehaald (hoofdstuk 4.5) dat opgeloste zuurstof geen beperkende factor is voor het voorkomen van de GMK en 

daarom wordt dit aspect niet in rekening gebracht bij de beoordeling. Ook voor GMK23 wordt hier geen 

uitzondering gemaakt. 

  

Figuur 50. Opgeloste zuurstof (absoluut en percent verzadiging) op de meetplaatsen van BE2200034 (Itterbeek met Brand, 

Jagersborg en Schootsheide en Bergerven) 

5.4.1.2 Temperatuur 

De temperatuur varieerde tussen 16.7 en 24.4 °C. Dit zijn normale waarden en geen van de meetplaatsen werd op 

die basis als ongunstig beoordeeld. 
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Figuur 51. Temperatuur op de meetplaatsen van BE2200034 (Itterbeek met Brand, Jagersborg en Schootsheide en 

Bergerven) 

5.4.1.3 pH 

De pH varieert meestal tussen 6.5 en 8.5, met uitzondering van één meetplaats (GMK28, Batven) met pH = 4.3 en 

één meetplaats (GMK28, Plas naast Bosbeek in natuurreservaat Schotshei) met pH 8.9. In deze studie worden pH-

waarden binnen het traject 4.0 – 9.5 als gunstig beoordeeld. Alle meetplaatsen binnen dit SBZ worden dus voor pH 

als gunstig beoordeeld. 

 

Figuur 52. pH op de meetplaatsen van BE2200034 (Itterbeek met Brand, Jagersborg en Schootsheide en Bergerven) 

5.4.1.4 Conductiviteit  

De conductiviteit varieert op alle meetplaatsen tussen 100 en 650 µS/cm. Alle meetplaatsen worden op basis van de 

conductiviteitsmeting als gunstig beoordeeld. 
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Figuur 53. Conductiviteit op de meetplaatsen van BE2200034 (Itterbeek met Brand, Jagersborg en Schootsheide en 

Bergerven) 

5.4.1.5 Turbiditeit (NTU) en Secchi doorzicht 

De turbiditeit varieerde tussen 2 en 35 NTU met een piekwaarde van 135 NTU voor GMK31 (Grote plas in de 

Broeken) die nochtans vrij helder was (groot Secchi doorzicht). Opvallend veel plassen hadden hier een hoog Secchi 

doorzicht (> 50 cm). Op basis van de turbiditeit en doorzichtwaarden wordt geen enkel van de bezochte 

meetplaatsen als ongunstig geëvalueerd. 

 

Figuur 54. Turbiditeit op de meetplaatsen van BE2200034 (Itterbeek met Brand, Jagersborg en Schootsheide en Bergerven) 
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Figuur 55. Secchi doorzicht op de meetplaatsen van BE2200034 (Itterbeek met Brand, Jagersborg en Schootsheide en 

Bergerven) 

5.4.1.6 Stroomsnelheid 

Vier van de 13 meetplaatsen hadden stroomsnelheden >0.15 m/s. Wij stelden een grens van 0.15 m/s als 

bovengrens. Meetplaatsen met hogere stroomsnelheden worden als een ongunstig opgroeihabitat voor GMK 

beschouwd. Wel kunnen deze meetplaatsen belangrijk zijn en gunstig als verbindingsgebied, waarlangs bv. 

juvenielen lager gelegen geschikte habitats kunnen bereiken. 

Op basis van stroomsnelheid werd vier waters van dit SBZ als ongunstig opgroeihabitat voor GMK beoordeeld 

(Tabel 27). 

 

Figuur 56.Stroomsnelheid op de meetplaatsen van BE2200034 (Itterbeek met Brand, Jagersborg en Schootsheide en 

Bergerven) 
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Tabel 27. Meetplaatsen van BE2200034 die op basis van stroomsnelheid als ongunstig werden beoordeeld. 

SBZ SBZ Gebied Site Omschrijving 

BE2200034 Itterbeek met Brand, Jagersborg en 

Schootsheide en Bergerven 

22 De Witbeek (Zwartwater) 

  24 Schaagterziep 

  27 Bosbeek 

  29 Beek naast Beesbos 

5.4.1.7 Diepte 

De dieptes gemeten op de meetplaatsen in dit SBZ waren sterk variabel (tussen 20 en 125 cm), met twee grotere 

dieptes, pragmatisch vastgesteld op 2m. Door de aanhoudende droogte was het waterpeil van verschillende 

waterlichamen opvallend lager dan normaal, dat was vooral het geval voor GMK26, GMK28 en GMK33. De factor 

Diepte werd niet meegenomen in de beoordeling. 

 

 

Figuur 57. Diepte in het midden (boven) en aan de oever (onder) op de meetplaatsen van BE2200034 (Itterbeek met Brand, 

Jagersborg en Schootsheide en Bergerven) 

5.4.1.8 Evaluatie van de waterkwaliteit 

Tabel 28 vat samen welke meetplaatsen in dit SBZ als ongunstig voor waterkwaliteit (en stroomsnelheid) 

beoordeeld werden. Dit was het geval voor GMK22, GMK24, GMK27 en GMK29 (omwille van te sterke 

stroomsnelheid). 
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Tabel 28. Evaluatie van de geschiktheid van de waterkwaliteitsparameters op de meetplaatsen voor habitatanalyse van de 

grote modderkruiper binnen SBZ BE2200034. 

Nummer Omschrijving Watertype Evaluatie 

    

GMK22 De Witbeek (Zwartwater) waterloop Ongunstig 

GMK23 Vijver naast de Witbeek (Zwartwater) plas Gunstig 

GMK24 Schaagterziep waterloop Ongunstig 

GMK25 Deunsvensloot waterloop Gunstig 

GMK26 Batven plas Gunstig 

GMK27 Bosbeek waterloop Ongunstig 

GMK28 Plas naast Bosbeek in natuurreservaat 
Schotshei 

plas Gunstig 

GMK29 Beek naast Beesbos waterloop Ongunstig 

GMK30 Kleine plas in "De Broeken" plas Gunstig 

GMK31 Grote plas in "De Broeken" plas Gunstig 

GMK32 Plas aan de Zuid-Willemsvaart plas Gunstig 

GMK33 Bergerven plas Gunstig 

GMK34 Itterbeek aan INBO-meetpunt waterloop Gunstig 

 

5.4.2 Bodem 

De omschrijving van de bodem van de meetplaatsen en de evaluatie van de bodemkwaliteit in drie klassen 

gebeurde op basis van drie boorstalen (zie hoofdstuk 4.2). Een samenvatting van deze resultaten wordt 

weergegeven in Tabel 29, waarbij onder “Omschrijving” een korte beschrijving van de bodem gegeven wordt, en 

waar onder “evaluatie” aangeduid staat of de bodem van de meetplaats als gunstig, matig of ongunstig voor grote 

modderkruiper mag beoordeeld worden. 

Op zes van de 13 meetplaatsen in dit SBZ wordt de bodem als gunstig geëvalueerd (drie plassen en twee 

waterlopen). 
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Tabel 29. Omschrijving van het bodemsubstraat van de meetplaatsen voor habitatanalyse van de grote modderkruiper 

binnen SBZ BE2200034, en evaluatie van de geschiktheid van de bodem voor grote modderkruiper. 

Nummer Gemeente Omschrijving Waterlichaam Evaluatie Omschrijving 

GMK22 Maaseik De Witbeek 
(Zwartwater) 

waterloop Matig 10 cm dikke laag zand met detritus, 
daaronder bestaat de bodem uit zand. 

GMK23 Maaseik Vijver naast de 
Witbeek 
(Zwartwater) 

plas met 
overloop 

Gunstig Dikke anaerobe slib en modderlaag. 

GMK24 Maaseik Schaagterziep waterloop Gunstig Vrij dikke laag slib met detritus (ca. 10 cm) 
met daaronder grijs mengsel van slib en zand. 

GMK25 Kinrooi Deunsvensloot waterloop Gunstig De bodem bestaat uit een vrij dikke laag 
zwarte modder met detritus, zanderig 
onderaan. 

GMK26 Kinrooi Batven afgesloten plas Ongunstig Vennen met zandige bodem. 

GMK27 Maaseik Bosbeek waterloop Ongunstig Vrij harde bodem, met mengsel bruin zand en 
detritus. 

GMK28 Maaseik Plas naast Bosbeek 
in natuurreservaat 
Schotshei 

plas Matig Slibrijke bodem met grijs zand. 

GMK29 Maaseik Beek naast 
Beesbos 

waterloop Ongunstig Zandbodem, bovenaan dunne laag zand met 
detritus. 

GMK30 Dilsen-Stokkem Kleine plas in "De 
Broeken" 

plas met 
overloop 

Gunstig Dikke laag bruin zacht slib/modder. 

GMK31 Dilsen-Stokkem Grote plas in "De 
Broeken" 

plas met 
overloop 

Gunstig Dikke laag bruin zacht slib/modder. 

GMK32 Maaseik Plas aan de Zuid-
Willemsvaart 

plas Gunstig Dikke laag anaeroob slib met detritus. 

GMK33 Maaseik Bergerven plas Ongunstig Weinig slib. Zandige bodem. 

GMK34 Meeuwen-
Gruitrode 

Itterbeek aan 
INBO-meetpunt 

waterloop Ongunstig Bodem bestaat vooral uit zand en kiezel. 

 

5.4.3 Aquatische vegetatie 

Bij het evalueren van de aquatische vegetatie van de meetplaatsen werd de algemene bedekkingsgraad genoteerd 

in % en de 3 meest voorkomende planten werden geïdentificeerd en hun bedekkingsgraad wordt gekwantificeerd. 

Kroos en groenalgen werden niet in rekening gebracht bij de kwantificatie van de bedekkingsgraad. Eventuele 

aanwezigheid van riet op de oever werd ook gekwantificeerd (als percentueel aandeel van riet langsheen de oever. 

Figuur 56 geeft het percent bedekking door waterplanten en het percentueel aandeel van riet. 

De omschrijving van de aquatische vegetatie van de meetplaatsen en de evaluatie van de kwaliteit van de 

aquatische vegetatie in drie klassen gebeurde op basis van het gemiddelde van drie waarnemers (zie hoofdstuk 4.3). 

Een samenvatting van deze resultaten wordt weergegeven in Tabel 30, waarbij onder “Omschrijving” een korte 

beschrijving van de aquatische vegetatie met de meest voorkomende soorten gegeven wordt, en waar onder 

“evaluatie” aangeduid staat of de aquatische vegetatie op de meetplaats als gunstig, matig of ongunstig voor grote 

modderkruiper mag beoordeeld worden. Ook de data voor %Bedek en Riet% worden weergegeven. 

Zes van de 13 meetplaatsen kregen gunstig als beoordeling voor de aquatische vegetatie (Waterlopen 

Schaagterziep en Deunsvensloot, vijver naast de Witbeek (Zwartwater), kleine plas en grote plas in "De Broeken", 

Bergerven). 
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Figuur 58. Percentuele bedekking aan watervegetatie (boven) en percentueel aandeel van riet langsheen de oever van het 

traject (onder) op de meetplaatsen van BE2200034 (Itterbeek met Brand, Jagersborg en Schootsheide en Bergerven) 
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Tabel 30. Omschrijving van de aquatische vegetatie van de meetplaatsen voor habitatanalyse van de grote modderkruiper 

binnen SBZ BE2200034, en evaluatie van de geschiktheid van de aquatische vegetatie voor grote modderkruiper. Het 

percentage bodembedekking en het percentage riet langsheen het transect zijn weergegeven. 

Nummer Gemeente Omschrijving Waterlichaam Omschrijving Evaluatie %Bedek Riet% 

GMK22 Maaseik De Witbeek 
(Zwartwater) 

waterloop Geen aquatische vegetatie, 
enkel oeverplanten, hier en 
daar wat kroos op het water. 

Ongunstig 0 20 

GMK23 Maaseik Vijver naast de 
Witbeek 
(Zwartwater) 

plas met 
overloop 

Zeer goed ontwikkelde 
aquatische vegetatie, vooral 
aan de noordzijde waar een 
zwakke oevergradiënt zonder 
bomen een 
verlandingsvegetatie toelaat, 
met lisdodde, pitrus, 
kattestaart, watermunt en 
wolfspoot. 

Gunstig 30 10 

GMK24 Maaseik Schaagterziep waterloop Goed ontwikkelde submerse 
vegetatie van smalle 
waterpest. Ook kroos 
aanwezig. 

Gunstig 30 20 

GMK25 Kinrooi Deunsvensloot waterloop De beekvegetatie bestaat 
vooral uit riet (70% 
bedekkingsgraad) 

Gunstig 70 80 

GMK26 Kinrooi Batven afgesloten plas Open water met hier en daar 
knolrus en watergentiaan. 

Ongunstig 2 1 

GMK27 Maaseik Bosbeek waterloop Beek met vrij goed 
ontwikkelde riet en lisdodde 
vegetatie (27% bedekking) 

Matig 28 7 

GMK28 Maaseik Plas naast Bosbeek 
in natuurreservaat 
Schotshei 

plas Ondiepe open plas met 3% 
bedekkingsgraad, vooral 
pitrus, waterweegbree en 
waterpostelein. 

Matig 3 0 

GMK29 Maaseik Beek naast Beesbos waterloop Structuurrijke bosbeek met 
vooral overhangende 
oeverplanten, hier en daar 
plaatsen met een 
bedekkingsgraad van 20% 
bestaande uit riet en gele lis. 

Matig 20 0 

GMK30 Dilsen-Stokkem Kleine plas in "De 
Broeken" 

plas met 
overloop 

Plas met goed ontwikkelde en 
gevarieerde vegetatie, met als 
submerse vegetatie dor 
vederkruid, en emergente 
planten lisdodde, riet en 
paardestaart. 

Gunstig 75 25 

GMK31 Dilsen-Stokkem Grote plas in "De 
Broeken" 

plas met 
overloop 

Plas met goed ontwikkelde en 
gevarieerde vegetatie 
(bedekkingsgraad 23%), met 
als submerse vegetatie dor 
vederkruid en fonteinkruid, en 
emergente planten lisdodde, 
riet en paardestaart. 

Gunstig 23 10 

GMK32 Maaseik Plas aan de Zuid-
Willemsvaart 

plas Plas met goed ontwikkeld 
struweel op de oevers (els, 
wilg), aquatische vegetatie 
beperkt tot kroos.  

Matig 10 0 
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GMK33 Maaseik Bergerven plas Watervegetatie bestaat 
hoofdzakelijk uit vederkruid, 
pitrus en watermunt (20% 
bedekking in oeverzone) 

Gunstig 20 0 

GMK34 Meeuwen-
Gruitrode 

Itterbeek aan INBO-
meetpunt 

waterloop Structuurrijke bosbeek met 
vooral overhangende 
oeverplanten, hier en daar wat 
kroos. 

Ongunstig 0  

 

5.4.4 Schepmonsters naar GMK en begeleidende vissoorten 

In de 13 onderzochte meetplaatsen in dit SBZ werd nergens grote modderkruiper aangetroffen in de 

schepnetmonsters. Op vier plaatsen werden wel diverse vissoorten waargenomen. Het betrof driedoornige 

stekelbaars, baars, bermpje, blankvoorn, blauwbandgrondel, vetje, snoek, zonnebaars en zeelt. Vangstplaatsen en 

soorten staan aangegeven in Tabel 31. 

Tabel 31. Voorkomen van andere vissoorten aangetroffen tijdens schepmonsters (visinspanning 10 minuten) tijdens de 

habitatanalyse van de grote modderkruiper binnen SBZ BE2200034. 

Nummer Gemeente Omschrijving Waterlichaam Vissoorten 

GMK22 Maaseik De Witbeek (Zwartwater) waterloop driedoornige stekelbaars, 
baars, bermpje 

GMK25 Kinrooi Deunsvensloot waterloop blankvoorn 

GMK28 Maaseik Plas naast Bosbeek in 
natuurreservaat Schotshei 

plas driedoornige stekelbaars, 
blauwbandgrondel 

GMK31 Dilsen-
Stokkem 

Grote plas in "De Broeken" plas met overloop vetje, snoek, zonnebaars, 
zeelt, blauwbandgrondel 
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5.4.5 Algemene beoordeling van de geschiktheid van de meetplaatsen 

Tabel 32. Algemene beoordeling van de geschiktheid voor de grote modderkruiper van de meetplaatsen binnen SBZ 

BE2200034 na habitatanalyse. De eindbeoordeling gebeurde op basis van deelbeoordelingen voor waterkwaliteit, 

sedimentkwaliteit en vegetatiekwaliteit. 

Nummer Gemeente Omschrijving Watertype Water 
kwaliteit 

Sediment 
kwaliteit 

Vegetatie 
kwaliteit 

Beoordeling 

GMK22 Maaseik De Witbeek (Zwartwater) waterloop Ongunstig Matig Ongunstig Slecht 

GMK23* Maaseik Vijver naast de Witbeek 
(Zwartwater) 

plas Gunstig Gunstig Gunstig Zeer goed 

GMK24 Maaseik Schaagterziep waterloop Ongunstig Gunstig Gunstig Goed 

GMK25 Kinrooi Deunsvensloot waterloop Gunstig Gunstig Gunstig Zeer goed 

GMK26 Kinrooi Batven plas Gunstig Ongunstig Ongunstig Slecht 

GMK27 Maaseik Bosbeek waterloop Ongunstig Ongunstig Matig Slecht 

GMK28 Maaseik Plas naast Bosbeek in 
natuurreservaat Schotshei 

plas Gunstig Matig Matig Goed 

GMK29 Maaseik Beek naast Beesbos waterloop Ongunstig Ongunstig Matig Slecht 

GMK30 Dilsen-Stokkem Kleine plas in "De Broeken" plas Gunstig Gunstig Gunstig Zeer goed 

GMK31 Dilsen-Stokkem Grote plas in "De Broeken" plas Gunstig Gunstig Gunstig Zeer goed 

GMK32 Maaseik Plas aan de Zuid-
Willemsvaart 

plas Gunstig Gunstig Matig Goed 

GMK33 Maaseik Bergerven plas Gunstig Ongunstig Gunstig Goed 

GMK34 Meeuwen-
Gruitrode 

Itterbeek aan INBO-
meetpunt 

waterloop Gunstig Ongunstig Ongunstig Slecht 

*Wellicht toch voorbehoud omwille van de zeer lage zuurstofconcentratie gemeten op de vijver. 
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Figuur 59. Overzichtskaart met de eindbeoordeling van de habitatevaluatie voor grote modderkruiper in 
BE2200034 (Itterbeek met Brand, Jagersborg en Schootsheide en Bergerven). 

5.5 BE2400014: Demervallei 

In de Demervallei werden 18 meetplaatsen geëvalueerd tussen Lummen en Wijgmaal. Zes meetplaatsen liggen in 

het buitenbekken nabij het Schulensmeer. Vier meetplaatsen zijn gesitueerd aan de beken Middelbeek en 

Zwartwater (Natuurgebied Dassenbroek), de Laarbeek en de Grote Laak (Betekom). Drie oude Demercoupures( te 

Scherpenheuvel-Zichem en te Rotselaar) werden onderzocht. De overige meetplaatsen situeren zich in plassen in 

Lummensbroek, Wijgmaalbroek en nabij de Leibeek in Rotselaar. 

5.5.1 Waterkwaliteit 

De meetgegevens van waterkwaliteit, inclusief stroomsnelheid staan weergegeven in Tabel 33. 

Tabel 33. Waterkwaliteitsparameters op de meetplaatsen voor habitatanalyse van de grote modderkruiper binnen SBZ 

BE2400014. 

Nummer Omschrijving Watertype O2 ABS O2 PERC T Cond pH Turb Secchi v 

   mg/l % °C µS/cm  NTU cm m/s 

GMK35 Demer, aan pompgemaal waterloop 7,3 75,8 17,4 411 6,95 15,8 70,0 0,38 

GMK36 Plas tussen "Achter de 
Demer" en 
Schulensmeer 

plas 5,1 57,9 21,9 408 7,1 46,1 40,0 0,00 

GMK37 Schulensmeer plas 6,5 75,4 21,9 396 7,45 13,9 45,0 0,00 

GMK38 Zwartwater, naast uitlaat 
Schulensmeer 

waterloop 7,3 84,6 23 411 7,21 52 30,0 0,00 

GMK39 Oude Herk (Snijken) waterloop 14,9 180 24,3 404 9,32 8,47 43,0 0,00 

GMK40 Houwersbeek waterloop 5,1 61 25,1 472 7,12 22,6 42,0 0,00 

GMK41 Middelbeek waterloop 2,8 29 17,2 509 6,07 33,3 30,0 0,07 
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GMK42 Zwart Water in 
Natuurgebied 
Dassenbroek 

waterloop 5,8 62,2 18,7 2260 7 14 68,0 0,31 

GMK43 Oude Demerarm, ten 
noorden van de Demer 

plas 5,2 55,4 18,5 395 7,22 107 38,0 0,00 

GMK44 Laarbeek, ten noorden 
van Nat. Res. De Baggelt 

waterloop 3,3 32,4 15 365 6,69 69,7 37,0 0,08 

GMK45 Bomkrater 1 Nat. Res. 
Vorsdonkbos-Turfputten 

plas 4,8 50,9 18,2 101,3 6,93 20,6 54,0 0,00 

GMK46 Huttebize Nat. Res. 
Vorsdonkbos-Turfputten 

plas 5,9 60 16,3 503 6,46 103 73,0 0,00 

GMK47 De Grote Laak waterloop 0,8 7,9 17,3 396 6,7 62,8 24,0 0,00 

GMK48 Plas nabij de Leibeek plas 1,3 13,8 19,2 477 6,31 93,4 27,0 0,00 

GMK49 Blaasbroek-
Demercoupure 

plas 1,4 14,1 18,6 1601 3,77 2,76 15,0 0,00 

GMK50 Oude Demerarm bij 
Soldatenbrug 

plas 3,0 34,4 19 408 6,97 26 60,0 0,00 

GMK51 Amfibiepoel in 
Wijgmaalbroek 

plas 19,6 254 28,5 238 9,29 734 40,0 0,00 

GMK52 Vijver aan de 
Mangelbeek, 
Lummensbroek 

plas 10,3 137,1 30 364 8,34 45,3 12,0 0,00 

 

5.5.1.1 Zuurstof 

De meeste waarden voor opgeloste zuurstof varieerden tussen 3 en 8 mg/l, met twee hogere waarden rond 15 

GMK39, Oude Herk/Snijken) en 20 mg/l (GMK51, Amfibiepoel in Wijgmaalbroek). Echter, vijf meetplaatsen hadden 

zuurstofconcentraties van 3mg/l of lager (tot 0.8 mg/l). Deze sites waren één waterloop (Middelbeek) en 4 plassen 

waarvan 2 oude Demermeanders en een plas nabij de Leibeek, en de Grote Laak. Dergelijke zuurstofgehaltes 

worden geacht onvoldoende te zijn voor de meeste vissoorten. Echter, er werd aangehaald (hoofdstuk 4.5) dat 

opgeloste zuurstof geen beperkende factor is voor het voorkomen van de GMK en daarom wordt dit aspect niet in 

rekening gebracht bij de beoordeling. 

  

Figuur 60. Opgeloste zuurstof (absoluut en percent verzadiging) op de meetplaatsen van BE2400014 (Demervallei) 

5.5.1.2 Temperatuur 

De temperatuur varieerde voor de meeste plaatsen tussen 15.0 en 25.1 °C. Echter twee meetplaatsen hadden 

hogere T gemeten in GMK51 en GMK52 (respectievelijk 28.5 en 30°C). Temperaturen boven 26 °C worden 
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beschouwd al ongeschikt voor GMK (Belpaire en Coeck, 2016). GMK51 (Amfibiepoel in Wijgmaalbroek) is een kleine 

ondiepe amfibiepoel op onbeschaduwd terrein, waarbij de temperatuur in zomerse dagen wellicht heel hoog kan 

oplopen. Op die basis wordt de waterkwaliteit van GMK51 als ongunstig beoordeeld. De hoge T op GMK52 (Vijver 

aan de Mangelbeek, Lummensbroek) is gemeten tijdens een periode van droogte en de vijver was gedeeltelijk aan 

het droogvallen, de temperatuur was aan de rand van het water gemeten in een heel ondiepe zone waarbij het 

water snel en plaatselijk kan opwarmen. De gemeten T is niet indicatief voor de ganse plas. Daarom wordt GMK52 

niet als ongunstig beschouwd op basis van de T meting. 

 

Figuur 61. Temperatuur op de meetplaatsen van BE2400014 (Demervallei) 

5.5.1.3 pH 

De pH varieert tussen 3.8 en 9.3 (gemiddeld 6.9). In deze studie stelden we voor om waters binnen het pH traject 

4.0 – 9.5 als gunstig te beoordelen. 

Eén water voldoet niet, nl GMK49 (Blaasbroek – Demercoupure), en de waterkwaliteit van de meetplaats werd als 

ongunstig beoordeeld (ook op basis van de gemeten conductiviteit). Deze afgesneden Demermeander in Rotselaar 

had een pH waarde van 3.77. Op basis van deze meting van extreem zuur water was er een vermoeden van illegale 

lozing. Andere Demermeanders in de buurt hadden een normale pH van 7.0 of 7.2. De waterkwaliteitsbeheerder 

VMM werd verwittigd en zowel VMM als de lokale ordediensten kwamen ter plaatse. De VMM oordeelde dat het 

hier vermoedelijk ging over neerslagwater, waarbij in combinatie met de verlandingssituatie (bladval), neerslag lage 

pH’s kan opleveren 

Vermeldenswaardig zijn ook de opvallend hoge pH-waarde van 9.3 voor GMK49 (Amfibiepoel in Wijgmaalbroek), 

maar die blijft net onder de gunstige pH-vork. 
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Figuur 62. pH op de meetplaatsen van BE2400014 (Demervallei) 

5.5.1.4 Conductiviteit  

De conductiviteit varieert op de meeste plaatsen tussen 100 en 500 µS/cm, met twee uitschieters nl op GMK42 

(2260 µS/cm) en GMK49 (1601 µS/cm). In GMK49 (Blaasbroek – Demercoupure), was er het vermoeden van een 

sluiklozing (in combinatie met hoge graad van verdroging). In GMK42 (Zwart Water in Natuurgebied Dassenbroek) is 

er aanvoer van chloriden van industriële aard. Een maximumgrens aan conductiviteit van 850 µS/cm werd 

voorgesteld voor geschiktheid van GMK (Belpaire en Coeck, 2016). Op die basis werden GMK42 en GMK49 als 

ongunstig beoordeeld voor waterkwaliteit. 
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Figuur 63. Conductiviteit op de meetplaatsen van BE2400014 (Demervallei) 

5.5.1.5 Turbiditeit (NTU) en Secchi doorzicht 

De turbiditeit varieerde tussen 3 en 107 NTU met een opvallende piekwaarde van 734 NTU voor GMK51 

(Amfibiepoel in Wijgmaalbroek). De reden van de hoge turbiditeit in GMK51 is niet bekend. Er zijn geen gevallen 

bekend waarbij te hoge turbiditeit ongunstig zou zijn voor de leefbaarheid van GMK populaties (Belpaire en Coeck, 

2016). Op basis van de turbiditeitswaarden wordt geen enkel van de bezochte meetplaatsen als ongunstig 

geëvalueerd. 

 

Figuur 64. Turbiditeit op de meetplaatsen van BE2400014 (Demervallei) 

 



 

93 INBO.R.2016.11407499 www.inbo.be 

 

Figuur 65. Secchi doorzicht op de meetplaatsen van BE2400014 (Demervallei) 

5.5.1.6 Stroomsnelheid 

Twee van de 18 meetplaatsen hadden stroomsnelheden hoger dan de bovengrens van 0.15 m/s. Meetplaatsen met 

hogere stroomsnelheden worden als een ongunstig opgroeihabitat voor GMK beschouwd. Wel kunnen deze 

meetplaatsen belangrijk zijn en gunstig als verbindingsgebied, waarlangs bv. juvenielen lager gelegen geschikte 

habitats kunnen bereiken. 

GMK35 en GMK42 werden dus op basis van de stroomsnelheid als ongunstig beoordeeld (Tabel 34) 

 

Figuur 66. Stroomsnelheid op de meetplaatsen van BE2400014 (Demervallei) 

Tabel 34. Meetplaatsen van BE2200034 die op basis van stroomsnelheid als ongunstig werden beoordeeld. 

SBZ SBZ Gebied Site Omschrijving 

BE2400014 Demervallei 35 Demer, aan pompgemaal 

  42 Zwart Water in Natuurgebied Dassenbroek 

 

5.5.1.7 Diepte 

De dieptes gemeten op de meetplaatsen in dit SBZ waren sterk variabel (tussen 20 en 80 cm), met twee grotere niet 

meetbare dieptes (GM35 en GMK37). Door de aanhoudende droogte was het waterpeil van verschillende 
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waterlichamen opvallend lager dan normaal, dat was vooral het geval voor GMK43, GMK49 en GMK52. De factor 

Diepte werd niet meegenomen in de beoordeling. 

 

Figuur 67. Diepte in het midden (boven) en aan de oever (onder) op de meetplaatsen van BE2400014 (Demervallei) 

5.5.1.8 Evaluatie van de waterkwaliteit 

Tabel 35 vat samen welke meetplaatsen in dit SBZ als ongunstig voor waterkwaliteit (en stroomsnelheid) 

beoordeeld werden. Dit was het geval voor GMK35, GMK42, GMK49 en GMK51 (omwille van te sterke 

stroomsnelheid, te lage pH, te hoge conductiviteit of te hoge temperatuur). 

Tabel 35. Evaluatie van de geschiktheid van de waterkwaliteitsparameters op de meetplaatsen voor habitatanalyse van de 

grote modderkruiper binnen SBZ BE2400014. 

Nummer Omschrijving Watertype Evaluatie 

    

GMK35 Demer, aan pompgemaal waterloop Ongunstig 

GMK36 Plas tussen "Achter de Demer" en Schulensmeer plas Gunstig 

GMK37 Schulensmeer plas Gunstig 

GMK38 Zwartwater, naast uitlaat Schulensmeer waterloop Gunstig 

GMK39 Oude Herk (Snijken) waterloop Gunstig 

GMK40 Houwersbeek waterloop Gunstig 

GMK41 Middelbeek waterloop Gunstig 

GMK42 Zwart Water in Natuurgebied Dassenbroek waterloop Ongunstig 

GMK43 Oude Demerarm, ten noorden van de Demer plas Gunstig 

GMK44 Laarbeek, ten noorden van Nat. Res. De Baggelt waterloop Gunstig 
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GMK45 Bomkrater 1 Nat. Res. Vorsdonkbos- Turfputten plas Gunstig 

GMK46 Huttebize Nat. Res. Vorsdonkbos- Turfputten plas Gunstig 

GMK47 De Grote Laak waterloop Gunstig 

GMK48 Plas nabij de Leibeek plas Gunstig 

GMK49 Blaasbroek - Demercoupure plas Ongunstig 

GMK50 Oude Demerarm bij Soldatenbrug plas Gunstig 

GMK51 Amfibiepoel in Wijgmaalbroek plas Ongunstig 

GMK52 Vijver aan de Mangelbeek, Lummensbroek plas Gunstig 

5.5.2 Bodem 

De omschrijving van de bodem van de meetplaatsen en de evaluatie van de bodemkwaliteit in drie klassen 

gebeurde op basis van drie boorstalen (zie hoofdstuk 4.2). Een samenvatting van deze resultaten wordt 

weergegeven in Tabel 36, waarbij onder “Omschrijving” een korte beschrijving van de bodem gegeven wordt, en 

waar onder “evaluatie” aangeduid staat of de bodem van de meetplaats als gunstig, matig of ongunstig voor grote 

modderkruiper mag beoordeeld worden. 

Dertien van de 18 meetplaatsen kregen gunstig als beoordeling voor de bodemkwaliteit. 

Tabel 36. Omschrijving van het bodemsubstraat van de meetplaatsen voor habitatanalyse van de grote modderkruiper 

binnen SBZ BE2400014, en evaluatie van de geschiktheid van de bodem voor grote modderkruiper. 

Nummer Gemeente Omschrijving Waterlichaam Evaluatie Omschrijving 

GMK35 Lummen Demer, aan 
pompgemaal 

waterloop Gunstig Bodem bestaat uit een dikke laag slib met 
zand, waar je vrij diep in wegzakt. 

GMK36 Lummen Plas tussen "Achter 
de Demer" en 
Schulensmeer 

plas Gunstig Modderige bodem, met bovenaan vooral 
detritus, met daaronder een mengsel van slib 
en zand. 

GMK37 Lummen Schulensmeer plas Ongunstig Geen zachte bodem. Bodem bestaat uit 
zand/leem met steentjes. 

GMK38 Lummen Zwartwater, naast 
uitlaat 
Schulensmeer 

waterloop Gunstig Zachte bodem met dikke laag slib en zand of 
slib en leem (afhankelijk van de plaats). 

GMK39 Herk-de-Stad Oude Herk 
(Snijken) 

waterloop Matig Vrij vaste lemige bodem met detritus. 
Onderaan zandig. 

GMK40 Herk-de-Stad Houwersbeek waterloop Gunstig De bodem bestaat vooral uit een dikke slib- 
en modderlaag (met plaatselijk detritus). 

GMK41 Diest Middelbeek waterloop Matig Matig dikke modderlaag met detritus met 
daaronder grijs zand. 

GMK42 Diest Zwart Water in 
Natuurgebied 
Dassenbroek 

waterloop Gunstig Vrij dikke zwarte anaerobe modderlaag, met 
daaronder lagen van zand en zwart slib. 

GMK43 Scherpenheuvel-
Zichem 

Oude Demerarm, 
ten noorden van 
de Demer 

oude meander Gunstig Zeer dikke laag slib en modder, met 
plantaardig materiaal. 

GMK44 Scherpenheuvel-
Zichem 

Laarbeek, ten 
noorden van Nat. 
Res. De Baggelt 

waterloop Gunstig Matig dikke modderlaag met detritus met 
daaronder groen mengsel van zand en klei. 

GMK45 Aarschot Bomkrater 1 Nat. 
Res. Vorsdonkbos- 

plas Matig Vrij dikke modderlaag met detritus. 
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Turfputten 

GMK46 Aarschot Huttebize Nat. Res. 
Vorsdonkbos- 
Turfputten 

plas Gunstig Gracht met dikke modderlaag met 
plantenresten en detritus. Onderaan klei. 

GMK47 Begijnendijk De Grote Laak waterloop Gunstig Dikke modderlaag met slib en detritus. Onder 
deze laag bevindt zich bruin zand. 

GMK48 Rotselaar Plas nabij de 
Leibeek 

plas Gunstig Zeer dikke zachte anaerobe modderlaag met 
slib en detritus. Onder deze laag bevindt zich 
zand met slib. 

GMK49 Rotselaar Blaasbroek - 
Demercoupure 

oude meander Gunstig Dikke anaerobe modderlaag met slib en 
detritus. Onder deze laag bevindt zich zand 
met slib. 

GMK50 Rotselaar Oude Demerarm 
bij Soldatenbrug 

oude meander Gunstig Dikke anaerobe modderlaag met slib en 
detritus. 

GMK51 Leuven Amfibiepoel in 
Wijgmaalbroek 

plas Ongunstig Zandbodem, bovenaan dunne laag zand met 
detritus. 

GMK52 Lummen Vijver aan de 
Mangelbeek, 
Lummensbroek 

plas Gunstig Zanderig aan oevers, maar sommige zones 
meer naar het midden hebben een zachte 
modderbodem. 

5.5.3 Aquatische vegetatie 

Bij het evalueren van de aquatische vegetatie van de meetplaatsen werd de algemene bedekkingsgraad genoteerd 

in % en de 3 meest voorkomende planten werden geïdentificeerd en hun bedekkingsgraad wordt gekwantificeerd. 

Kroos en groenalgen werden niet in rekening gebracht bij de kwantificatie van de bedekkingsgraad. Eventuele 

aanwezigheid van riet op de oever werd ook gekwantificeerd (als percentueel aandeel van riet langsheen de oever. 

Figuur 65 geeft het percent bedekking door waterplanten en het percentueel aandeel van riet. 

De omschrijving van de aquatische vegetatie van de meetplaatsen en de evaluatie van de kwaliteit van de 

aquatische vegetatie in drie klassen gebeurde op basis van het gemiddelde van drie waarnemers (zie hoofdstuk 4.3). 

Een samenvatting van deze resultaten wordt weergegeven in Tabel 37, waarbij onder “Omschrijving” een korte 

beschrijving van de aquatische vegetatie met de meest voorkomende soorten gegeven wordt, en waar onder 

“evaluatie” aangeduid staat of de aquatische vegetatie op de meetplaats als gunstig, matig of ongunstig voor grote 

modderkruiper mag beoordeeld worden. Ook de data voor %Bedek en Riet% worden weergegeven. 

Tien van de 18 meetplaatsen kregen gunstig als beoordeling voor de aquatische vegetatie (vier meetplaatsen in het 

Schulensbroek, één oude Demermeander (Scherpenheuvel-Zichem), een plas en een gracht in Vorsdonkbos-

Turfputten, De Grote Laak te Betekom en twee plassen (Amfibiepoel in Wijgmaalbroek en Vijver aan de 

Mangelbeek, Lummensbroek). 
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Figuur 68. Percentuele bedekking aan watervegetatie (boven) en percentueel aandeel van riet langsheen de oever van het 

traject (onder) op de meetplaatsen van BE2400014 (Demervallei) 

Tabel 37. Omschrijving van de aquatische vegetatie van de meetplaatsen voor habitatanalyse van de grote modderkruiper 

binnen SBZ BE2400014, en evaluatie van de geschiktheid van de aquatische vegetatie voor grote modderkruiper. Het 

percentage bodembedekking en het percentage riet langsheen het transect zijn weergegeven. 

Nummer Gemeente Omschrijving Waterlichaam Omschrijving Evaluatie %Bedek Riet% 

GMK35 Lummen Demer, aan 
pompgemaal 

Waterloop Rivier met aan de oever hier 
en daar lisdodde-vegetatie en 
in het water liesgras 
(plaatselijk 23% bedekking in 
de oeverzones).  

Matig 23  

GMK36 Lummen Plas tussen "Achter 
de Demer" en 
Schulensmeer 

Plas Dense (60% bedekking) en 
gevarieerde vegetatie met 
oevergradiënt, met 
waterlelie/gele plomp, smalle 
waterpest en riet. 
Moerasandoorn en 
waterteunisbloem. 

Gunstig 63 40 

GMK37 Lummen Schulensmeer Plas Plaatselijk vrij goed 
ontwikkelde vegetatie met 
getand hoornblad, 
grasachtige, smalle waterpest, 
pluimzegge of scherpe zegge, 
gele lis, egelskop en riet. 

Matig 41 25 

GMK38 Lummen Zwartwater, naast 
uitlaat 
Schulensmeer 

Waterloop Deze beek (18% bedekking) 
heeft een goed ontwikkelde 
en gevarieerde vegetatie met 
vooral smalle waterpest, grote 
egelskop en riet. Ook soorten 
zoals pijlkruid, witte 
waterkers, gele lis en 

Gunstig 19 30 
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paardestaart zijn ook 
aanwezig. 

GMK39 Herk-de-Stad Oude Herk (Snijken) Waterloop Deze beek (71% bedekking) 
heeft een goed ontwikkelde 
en gevarieerde vegetatie met 
vooral smalle waterpest, grote 
egelskop en riet. Begeleidende 
soorten zijn lisdodde, 
paardestaart en kattestaart. 

Gunstig 71 5 

GMK40 Herk-de-Stad Houwersbeek waterloop De beekvegetatie heeft een 
bedekking van 20% en is 
gekenmerkt door riet, grote 
egelskop en waterpeper. 

Gunstig 19 20 

GMK41 Diest Middelbeek waterloop De aquatische vegetatie van 
de Middelbeek is weinig 
ontwikkeld, en beperkt tot 
grasachtigen en 
wilgenscheuten (4% 
bedekking). 

Ongunstig 4 2 

GMK42 Diest Zwart Water in 
Natuurgebied 
Dassenbroek 

waterloop De aquatische vegetatie is 
weinig ontwikkeld, en beperkt 
tot schedefonteinkruid (4% 
bedekking). Ook 
waterteunisbloem komt hier 
voor. 

Matig 4 0 

GMK43 Scherpenheuvel-
Zichem 

Oude Demerarm, 
ten noorden van de 
Demer 

oude meander Goed ontwikkelde 
watervegetatie met een riet 
verlandingszone en 
drijfbladplanten (40% 
bedekking). De oever is 
bosvegetatie. 

Gunstig 40 20 

GMK44 Scherpenheuvel-
Zichem 

Laarbeek, ten 
noorden van Nat. 
Res. De Baggelt 

waterloop De beek is dens begroeid met 
vooral riet. 

Matig 37 100 

GMK45 Aarschot Bomkrater 1 Nat. 
Res. Vorsdonkbos- 
Turfputten 

plas De put is voor 17% bedekt, 
met lisdodde en fonteinkruid. 
Ook kroos is aanwezig. 

Gunstig 17 0 

GMK46 Aarschot Huttebize Nat. Res. 
Vorsdonkbos- 
Turfputten 

plas Vegetatierijke gracht met jong 
riet, gras, egelskop en 
fonteinkruid (80% bedekking). 

Gunstig 80 10 

GMK47 Begijnendijk De Grote Laak waterloop De beek is voor 76% 
dichtgegroeid met liesgras. 

Gunstig 76 0 

GMK48 Rotselaar Plas nabij de 
Leibeek 

plas Aquatische vegetatie beperkt 
tot kroos en algen. 
Oevervegetatie is bos. 

Ongunstig 0 0 

GMK49 Rotselaar Blaasbroek - 
Demercoupure 

oude meander Waterpeil in deze meander 
zeer laag. Watervegetatie 
afwezig. Op de oevers 
bosvegetatie die de meander 
overdekt. 

Ongunstig 0 0 

GMK50 Rotselaar Oude Demerarm bij 
Soldatenbrug 

oude meander Aquatische vegetatie blijft 
beperkt tot riet. 

Matig 1 10 
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GMK51 Leuven Amfibiepoel in 
Wijgmaalbroek 

plas Zeer dense en diverse 
vegetatie met vooral 
kranswier en smalle waterpest 
(100% bedekking). 
Begeleidende soorten zijn 
lisdodde, grote egelskop, 
paardestaart, waterweegbree 
en gele lis. 

Gunstig 100  

GMK52 Lummen Vijver aan de 
Mangelbeek, 
Lummensbroek 

plas Zeer dense en diverse 
vegetatie met vooral 
schijngenadekruid en grote 
egelskop (32 % bedekking). 
Begeleidende soorten zijn 
waterweegbree, kleine bies en 
blauw glidkruid. 

Gunstig 33 100 

5.5.4 Schepmonsters naar GMK en begeleidende vissoorten 

In de 18 onderzochte meetplaatsen in dit SBZ werd nergens grote modderkruiper aangetroffen in de 

schepnetmonsters. Op drie plaatsen werden wel diverse vissoorten waargenomen. Het betrof baars, driedoornige 

stekelbaars, tiendoornige stekelbaars, bermpje, riviergrondel, blauwbandgrondel en zonnebaars. Vangstplaatsen en 

soorten staan aangegeven in Tabel 38. 

Tabel 38. Voorkomen van andere vissoorten aangetroffen tijdens schepmonsters (visinspanning 10 minuten) tijdens de 

habitatanalyse van de grote modderkruiper binnen SBZ BE2400014. 

Nummer Gemeente Omschrijving Waterlichaam Vissoorten 

GMK37 Lummen Schulensmeer plas baars 

GMK42 Diest Zwart Water in 
Natuurgebied Dassenbroek 

waterloop driedoornige stekelbaars, 
tiendoornige stekelbaars, 
bermpje, riviergrondel, 
blauwbandgrondel 

GMK52 Lummen Vijver aan de Mangelbeek, 
Lummensbroek 

plas blauwbandgrondel, 
zonnebaars 
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5.5.5 Algemene beoordeling van de geschiktheid van de meetplaatsen 

Tabel 39. Algemene beoordeling van de geschiktheid voor de grote modderkruiper van de meetplaatsen binnen SBZ 

BE2400014 na habitatanalyse. De eindbeoordeling gebeurde op basis van deelbeoordelingen voor waterkwaliteit, 

sedimentkwaliteit en vegetatiekwaliteit. 

Nummer Gemeente Omschrijving Watertype Water 
kwaliteit 

Sediment 
kwaliteit 

Vegetatie 
kwaliteit 

Beoordeling 

GMK35 Lummen Demer, aan pompgemaal waterloop Ongunstig Gunstig Matig Matig 

GMK36 Lummen Plas tussen "Achter de 
Demer" en Schulensmeer 

plas Gunstig Gunstig Gunstig Zeer goed 

GMK37 Lummen Schulensmeer plas Gunstig Ongunstig Matig Matig 

GMK38 Lummen Zwartwater, naast uitlaat 
Schulensmeer 

waterloop Gunstig Gunstig Gunstig Zeer goed 

GMK39 Herk-de-Stad Oude Herk (Snijken) waterloop Gunstig Matig Gunstig Goed 

GMK40 Herk-de-Stad Houwersbeek waterloop Gunstig Gunstig Gunstig Zeer goed 

GMK41 Diest Middelbeek waterloop Gunstig Matig Ongunstig Matig 

GMK42 Diest Zwart Water in 
Natuurgebied Dassenbroek 

waterloop Ongunstig Gunstig Matig Matig 

GMK43 Scherpenheuvel-
Zichem 

Oude Demerarm, ten 
noorden van de Demer 

plas Gunstig Gunstig Gunstig Zeer goed 

GMK44 Scherpenheuvel-
Zichem 

Laarbeek, ten noorden van 
Nat. Res. De Baggelt 

waterloop Gunstig Gunstig Matig Goed 

GMK45 Aarschot Bomkrater 1 Nat. Res. 
Vorsdonkbos- Turfputten 

plas Gunstig Matig Gunstig Goed 

GMK46 Aarschot Huttebize Nat. Res. 
Vorsdonkbos- Turfputten 

plas Gunstig Gunstig Gunstig Zeer goed 

GMK47 Begijnendijk De Grote Laak waterloop Gunstig Gunstig Gunstig Zeer goed 

GMK48 Rotselaar Plas nabij de Leibeek plas Gunstig Gunstig Ongunstig Goed 

GMK49 Rotselaar Blaasbroek - Demercoupure plas Ongunstig Gunstig Ongunstig Slecht 

GMK50 Rotselaar Oude Demerarm bij 
Soldatenbrug 

plas Gunstig Gunstig Matig Goed 

GMK51 Leuven Amfibiepoel in 
Wijgmaalbroek 

plas Ongunstig Ongunstig Gunstig Slecht 

GMK52 Lummen Vijver aan de Mangelbeek, 
Lummensbroek 

plas Gunstig Gunstig Gunstig Zeer goed 
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Figuur 69. Overzichtskaart met de eindbeoordeling van de habitatevaluatie voor grote modderkruiper in BE2400014 
(Demervallei). 

5.6 e-DNA onderzoek 

5.6.1 Monsternames 

Op dertien van de onderzochte plaatsen werden e-DNA monsters genomen voor latere analyse. Van elke locatie 

werden meestal 6 filters gebruikt waarbij in elke filter tot 200 ml water gefilterd werd. De lijst van genomen 

plaatsen en specificaties van de filternummers staat voorgesteld in Tabel 40. De monsters worden diepgevroren 

bewaard op het INBO te Geraardsbergen tot analyse. De genetische analyses zelf zijn onderdeel van Luik 2 van het 

onderzoek. 

Tabel 40. Lijst van locaties waar waterstalen genomen werden voor latere e-DNA analyse. De tabel vermeldt de e-DNA 

filternummers. 

Nummer Datum Gemeente Omschrijving Waterlichaam e-DNA filternummers 

GMK22* 24/08/2015 Maaseik De Witbeek (Zwartwater) waterloop E2015SV0171-E2015SV0177 

GMK23* 24/08/2015 Maaseik Vijver naast de Witbeek 
(Zwartwater) 

plas met overloop E2015SV0171-E2015SV0177 

GMK24 24/08/2015 Maaseik Schaagterziep waterloop E2015SV0162-E2015SV0170 

GMK25 24/08/2015 Kinrooi Deunsvensloot waterloop E2015SV0212-E2015SV0217 

GMK26** 24/08/2015 Kinrooi Batven afgesloten plassen E2015SV0218-E2015SV0223 

GMK27 24/08/2015 Maaseik Bosbeek waterloop E2015SV0149-E2015SV0151 

GMK28 24/08/2015 Maaseik plas naast Bosbeek in 
natuurreservaat Schotshei 

plas E2015SV0224-E2015SV0229 
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GMK35 26/08/2015 Lummen Demer, aan pompgemaal waterloop E2015SV0231-E2015SV0235 

GMK36 26/08/2015 Lummen plas tussen "Achter de 
Demer" en Schulensmeer 

plas E2015SV0236-E2015SV0241 

GMK37 26/08/2015 Lummen Schulensmeer plas E2015SV0242-E2015SV0247 

GMK38 26/08/2015 Lummen Zwartwater, naast uitlaat 
Schulensmeer 

waterloop E2015SV0248-E2015SV0253 

GMK39 26/08/2015 Herk-de-Stad Oude Herk waterloop E2015SV0260-E2015SV0265 

GMK40 26/08/2015 Herk-de-Stad Houwersbeek waterloop E2015SV0254-E2015SV0259 

*De monsters van GMK22 en GMK23 werden als één gemeenschappelijk staal beschouwd omdat beide waters met elkaar 
verbonden zijn. 
**Het betreft hier een mengstaal van de drie vennen 

5.6.2 Verdere stappen e-DNA onderzoek naar grote modderkruiper 

Momenteel wordt op het INBO reeds voor Amerikaanse stierkikker en kamsalamander e-DNA detectie aan de hand 

van filters en qPCR (kwantitatieve polymerasekettingreactie) opgestart. Het opstarten en valideren van een 

dergelijke qPCR assay vergt de nodige tijd omdat we niet enkel willen aantonen dat de methodiek werkt als je maar 

voldoende stalen en PCR replica’s uitvoert maar ook dat ze in de toekomst routinematig toepasbaar is en we 

betrouwbare en reproduceerbare resultaten kunnen garanderen die vergelijkbaar zijn met resultaten van andere 

labo’s in het buitenland waar we nauw mee samenwerken en die met dezelfde kwaliteitsproblemen worstelen. 

Hierbij hopen we het kwaliteitsniveau zoals dat gebruikelijk is in de medische diagnostiek te benaderen waarbij het 

voor detectie zou volstaan om per locatie 3 stalen te onderzoeken met elk 3 PCR replica’s en de nodige extra 

controles (positief, negatief, vals positief, vals negatief, …). 

Voor grote modderkruiper zal in 2016 de methodiek voor qPCR opgestart worden en indien succesvol zou een pilot 

studie kunnen uitgevoerd worden waarbij 3 stalen genomen worden op 50 locaties en onderzocht worden met 

qPCR. 
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6 Mogelijke streefbeelden en maatregelen tot instandhouding 
(monitoring, herstel en behoud) van de populaties van grote 
modderkruiper in SBZ gebieden. 

Inleidend 

Dit hoofdstuk wil per meetplaats of groep van meetplaatsen - fichegewijs - een bondig overzicht bieden van de 

toestand van de populatie en van de mogelijke streefbeelden op korte en langere termijn. Het gaat in op de noden 

voor onderzoek, inventarisaties en monitoring. De fiches geven aan welke algemene beheersstrategie 

mogelijk/wenselijk is, en welke maatregelen kunnen genomen worden, inclusief eventueel (her)introductie. Voor de 

mogelijke algemene beheersstrategieën wordt gebruik gemaakt van de indeling zoals voorgesteld door de Bruin et 

al. (2014) (Veiligstellen, versterken, verbinden, verbreiden), zie ook Belpaire en Coeck (2016). 

Inleidend op dit hoofdstuk horen enkele belangrijke opmerkingen: 

● De waters hier aangehaald steunen op informatie verkregen uit terreinonderzoek van één meetplaats, 

tijdens één terreinbezoek. De gegevens en observaties, hoewel gesteund op objectieve metingen, zijn hier 

dus veeleer indicatief. Het lijkt ons niet opportuun om conclusies voor één meetpunt door te trekken naar 

de volledige waterloop of het volledige gebied. Daarom is het nodig om bij het plannen van de 

maatregelen in een regio de kennis van het ganse gebied/waterloop verder te verfijnen door specifieke 

studies. In een aantal gevallen werd in de fiches aangegeven dat dergelijke studies moeten voorzien 

worden (slibstudie, connectiviteitsstudie, beekherstelstudie, …), maar evenzo geldt dit voor alle gebieden 

waar ingrepen gepland worden. 

● Het was niet mogelijk om voor elke SBZ een volledige gebiedsanalyse uit te voeren, en de studie is 

gebaseerd op een aantal puntanalyses per SBZ, deels ad random gekozen, deels ook gericht op 

kerngebieden binnen de verspreiding van de soort. Dat wil zeggen dat de gegevens voorgesteld in deze 

studie geografisch beperkt zijn en dat mogelijks bepaalde gebieden/waterlopen binnen de SBZ’s die grote 

potentie hebben wellicht niet behandeld zijn. De studie is dus niet exhaustief en is een steekproef, bij het 

gebruik van de conclusies/aanbevelingen moeten dus met die beperkingen rekening houden. 

● De maatregelen voor het instandhouden van de soort hebben de SBZ’s als ruimtelijke focus. Het weze 

duidelijk dat herstel en behoudsmaatregelen voor een soort zoals grote modderkruiper moet gericht zijn 

op het ganse mogelijke verspreidingsgebied van de populatie (en dus niet beperkt tot de sterk 

versnipperde SBZ’s). 

● Tenslotte is het heel belangrijk om de voorgestelde maatregelenprogramma’s GMK te kaderen in de 

lopende of geplande initiatieven van beheerders. Veel van de noodzakelijke aanbevolen maatregelen zijn 

reeds het voorwerp van studie of uitvoering van beheerders van waterkwaliteit, waterkwantiteit, visstand 

of van landinrichters. Het gaat om acties in het kader van Europese of regionale landinrichtingsprojecten, 

waterzuiveringsprojecten, vismigratie, ecologisch waterbeheer, integraal waterbeleid, toepassing van 

goede landbouwpraktijken, pesticidenbeleid, bufferzones langs waterlopen, … Dit rapport wil dus 

informatie aangeven met betrekking tot de specifieke noden van de GMK. Het wil een aanzet zijn voor 

integratie van deze specifieke noden binnen de actieplannen van de beherende overheden (of 

internationale initiatieven), teneinde de doelstellingen voor een betere instandhouding van de 

habitatrichtlijnsoort grote modderkruiper te halen. 
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6.1 BE2100024 (Vennen, heiden en moerassen rond Turnhout) 

Kwaliteitsdoelstelling (uit het Managementplan Natura 2000) 

Er wordt een voldoende tot goede lokale SVI beoogd door: 

● voldoende vlakdekkende onderwatervegetaties en een luchtige modderbodem op zand 

● waterloop met een hoge natuurlijkheid 

● aangepast beek- en oeverbeheer 

● geen waterbouwkundige ingrepen 

● exotenbeheer (stierkikker) 

● verzekeren goede waterkwaliteit (dient gezien het waterleverend gebied in grensoverschrijdend 

perspectief te gebeuren) 

● opheffen migratiebarrières 

Buiten de waterloop zelf wordt een kwaliteitsverbetering (en herstel) van aangrenzende laagveenplassen en 

wetlands beoogd. 

Populatiedoelstelling 

Grote modderkruiper komt enkel voor in Het Goorken (deelgebied 16). Uitbreiding van de populatie in deelgebied 16 

tot: 

● het ganse traject van de Wamp in de SBZ 

● de moerashabitats langsheen de Wamp 

● Beoogde populatiegrootte i.f.v. gunstige lokale SVI: > 300 individuen/hectare.  

● Mogelijkheid tot uitwisseling met de stroomopwaartse Nederlandse populaties. 

6.1.1 GMK 1-5 (Bijlage 1 Fig 1) 

Meetplaats Omschrijving Habitatevaluatie 

GMK1 Moerasgebied in "Het Goorken" bij Asselbergstraat Zeer goed 

GMK2 Plas in "Het Goorken" Zeer goed 

GMK3 Waterloop Het Goorken Goed 

GMK4 Plas nabij Kanaal Dessel-Schoten Zeer goed 

GMK5 De Wamp Zeer goed 

Toestand 

● Vlaanderens best gekende populatie op GMK1. Laatste onderzoek dateert van 2003. Actuele toestand 

niet gekend. Verspreiding in het gebied wellicht beperkt. Echter, zeer recent gericht en intensief 

onderzoek in de kerngebieden van Het Goorken en de Wamp te Arendonk in mei 2016 heeft de 

aanwezigheid van GMK niet meer kunnen aantonen (Belpaire, ongepubliceerd). Habitats binnen het 

gebied overwegend zeer goed. 

Streefbeelden korte termijn 

● Verbreiding en versterking van de populatie met dense bestanden over het gebied omgrensd door 

Asselbergenstraat, Neerstraat en kanaal. 

Streefbeelden lange termijn 

● Verbreiding van de populatie naar de visvijvers over het kanaal, en ten Noordwesten via de Wamp naar 

Lokkerse Dammen. Verbreiding van de populatie in stroomafwaartse zin naar het bekken van de Kleine 

en Grote Nete. 

Monitoring/inventarisatie 

● Monitoring van de GMK over het gebied met behulp van aangepaste technieken voor 

visbestandsopname. Actualisatie verspreidingstoestand. 
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● Inventarisatie van de aanwezigheid van GMK in het gebied door middel van e-DNA screening. 

● Genetische karakterisatie van de populatie (finclips reeds verzameld) 

● Connectiviteitstudie (zie onder hoofdstuk 4.5) 

● Onderzoek milieukwaliteit. Kwaliteit van sediment en biota met betrekking tot toxische stoffen. 

Onderzoek 

● Onderzoek naar de populatiedynamiek van deze belangrijke populatie. Van Liefferinge en Meire (2003) 

bestudeerden de populatie in 2003 en een vervolgonderzoek is dringend nodig om de actuele toestand in 

beeld te brengen, conform de noden van de Habitatrichtlijn. Belangrijke elementen hierin zijn 

populatieomvang en – structuur, verspreidingsstrategieën en voortplanting. Het is onbekend of de 

occasionele waarnemingen van grote modderkruiper in het bekken van Grote en Kleine Nete (zie Belpaire 

en Coeck, 2016) individuen betreffen afkomstig van de populatie van Het Goorken (nood aan genetische 

screening). 

Specifieke drukken 

● Onaangepast landbouwbeheer (gebruik van pesticiden, onvoldoende bufferzones, verdroging) 

● Geïsoleerde populatie 

● Verdroging  

● Versnippering 

● Verlanding moerasgebieden 

● Waterkwaliteit, eventueel toxische stoffen (Kanaal Dessel-Schoten is wellicht het meest vervuilde kanaal 

in Vlaanderen qua PCB’s) 

Algemene beheersstrategie 

● Veiligstellen 
In de actuele situatie zijn er (potentiële) bedreigingen aanwezig die een druk leggen op de populatie; deze 
bedreigingen worden weggenomen. Doel: optimalisatie huidige leefgebied. 

● Versterken 
In de actuele situatie dienen mogelijkheden in de directe omgeving te worden aangegrepen voor 
uitbreiding van het leefgebied. Doel: grote populatie creëren van waaruit dispersie plaatsvindt. 

● Verbreiden 
Nieuwe leefgebieden worden door middel van ecologische infrastructuur aangetakt aan bestaande 
complexen van leefgebieden. Doel: creëren nieuwe kerngebieden (streefbeeld lange termijn). 

Specifieke beheersmaatregelen (zie ook Van Liefferinge en Meire, 2003) 

● Inrichtingsmaatregelen kerngebied (korte termijn streefbeeld) met uitdieping /ontwikkeling van het 

grachtenstelsel voor maximale connectiviteit tussen de elementen van blauwe infrastructuur, eventueel 

aanleg van lage inondatiezones die geruime tijd blank staan. 

● Naast hun connectiviteitsfunctie kunnen grachten, indien goed aangelegd, ook geschikt zijn als opgroei- 

en voortplantingshabitat. Belangrijke elementen zijn voldoende diepte, schuine oever, plas dras zone. 

● Waar het voortplantings- en opgroeihabitat vooral gevormd wordt door de plassen en moerassen in het 

gebied, is de (al dan niet tijdelijke) connectiviteit met de beek Wamp en Het Goorken essentieel voor een 

verdere verbreiding van de soort naar nieuwe leefgebieden (lange termijn streefbeeld). Zie Van 

Liefferinge en Meire (2003) voor een discussie rond de noodzaak van koppeling van Wamp en het 

moerasdeel. 

● Beheer dient gericht te zijn op maximale ontwikkeling van de aquatische vegetatie. Verbossing op de 

oever kan negatief werken op lichtinval en de groei van watervegetatie belemmeren. Waar nodig kan dit 

tegengegaan worden door kappingen (bv. GMK4). Maximale oeverdiversiteit nastreven.  

● Beheer maximaal gericht op vernatting van het gebied. Periodieke overstromingen faciliteren. 

Overstromingen van Wamp naar moeras is een waardevolle optie. 

● Beheerslandbouw. Overeenkomsten met sector rond extensief landgebruik, waterniveaus, 

pesticidengebruik en aanleg of behoud van bufferzones. 

● Slib en sedimentruiming zoveel mogelijk vermijden. Toch kan dat noodzakelijk zijn om te ruimen teneinde 

bijvoorbeeld verlanding tegen te gaan. In het geval er slib of vegetatie moet geruimd worden dient dit 
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oordeelkundig gepland te worden. Tevens is het belangrijk dat bij ruimingswerkzaamheden controle 

uitgevoerd wordt. 

● Het specifieke beheer van viskweekvijvers waarbij de bedrijfsvoering voorzag dat vijvers periodiek 

geledigd werden, heeft op veel plaatsen het voortbestaan van de GMK in de hand gewerkt. In 

voorkomend geval van viskweekvijvers in het gebied kunnen beheersovereenkomsten met de 

visteeltsector nuttig zijn.  

(Her)introducties 

● Er wordt van uitgegaan dat de soort nog altijd in het gebied aanwezig is. Locaties waar de soort 

recentelijk werd waargenomen of waar de recente aanwezigheid via e-DNA onderzoek werd bevestigd, 

komen niet in aanmerking voor herintroductie (Zie beslissingsboom voor herintroducties in Belpaire en 

Coeck, 2016). Indien uit genetische analyses van de populatie zou blijken dat de genetische diversiteit van 

de populatie sterk verarmd is, kan introductie van andere individuen overwogen worden (teneinde de 

genetische diversiteit te versterken). 

 

6.1.2 GMK 6-7-8 (Bijlage 1 Fig 7) 

Meetplaats Omschrijving Habitatevaluatie 

GMK6 De Rooise vlakbij natuurgebied De Liereman. Slecht 

GMK7 Plas in heideveldje in natuurgebied De Liereman Goed 

GMK8 Plas bij uitkijktoren in natuurgebied De Liereman Matig 

Toestand 

● Geen meldingen over bestaande noch historische populatie. Populatie van Het Goorken is de meest 

nabije (op ca. 5 km). De twee onderzochte plassen scoren goed of matig. 

Streefbeelden korte termijn 

● Kennis krijgen over het potentieel voorkomen van GMK in GMK8. 

Streefbeelden lange termijn 

● Afhankelijk van de resultaten van monitoring. 

Monitoring/inventarisatie 

● Inventarisatie van de aanwezigheid van GMK in het gebied door middel van e-DNA screening (vooral 

GMK8). 

Onderzoek 

● / 

Specifieke drukken 

● Habitat suboptimaal voor GMK op de geëvalueerde meetplaatsen. 

Algemene beheersstrategie 

● Enkel nodig indien e-DNA inventarisatie positief zou zijn 

Specifieke beheersmaatregelen 

● Enkel nodig indien e-DNA inventarisatie positief zou zijn 

(Her)introducties 

● Gezien de vermoedelijke afwezigheid van de soort in het gebied, en het suboptimaal habitat is dit 

gebied geen prioriteit voor herintroducties. 
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6.1.3 GMK 9-10 (Bijlage 1 Fig 11) 

Meetplaats Omschrijving Habitatevaluatie 

GMK9 Plas in Weversgoor Matig 

GMK10 Plas Zwart Water Matig 

Toestand 

● Geen meldingen over bestaande noch historische populatie. Populatie van Het Goorken is de meest 

nabije (op ca. 15 km). De twee onderzochte plassen scoren matig. 

Streefbeelden korte termijn 

● Kennis krijgen over het potentieel voorkomen van GMK in GMK10. 

Streefbeelden lange termijn 

● Afhankelijk van de resultaten van monitoring 

Monitoring/inventarisatie 

● Inventarisatie van de aanwezigheid van GMK in het gebied door middel van e-DNA screening (vooral 

GMK10). 

Onderzoek 

● / 

Specifieke drukken 

● Habitat suboptimaal voor GMK op de geëvalueerde meetplaatsen. 

Algemene beheersstrategie 

● Enkel nodig indien e-DNA inventarisatie positief zou zijn 

Specifieke beheersmaatregelen  

● Enkel nodig indien e-DNA inventarisatie positief zou zijn 

(Her)introducties 

● Gezien de vermoedelijke afwezigheid van de soort in het gebied, en het suboptimaal habitat is dit 

gebied geen prioriteit voor herintroducties. 
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6.2 BE2200031 (Valleien van de Laambeek, Zonderikbeek, Slangebeek en 
Roosterbeek met vijvergebieden en heiden) 

Kwaliteitsdoelstelling (uit het Managementplan Natura 2000) 

Kwaliteitsdoelen nagenoeg volledig gedekt middels doelen voor habitat 3130, 3150. Bijkomend aandacht voor 

behoud van luchtige modderbodem op zandige ondergrond in de diepere delen van de vijver en afvoersloten van 

oostelijke naar westelijke vijvers zo inrichten dat kolonisatie mogelijk is. 

Populatiedoelstelling 

Duurzaam behoud van de populatie op de grote plas van Het Wik en uitbreiding naar het westelijk deel van Bokrijk. 

6.2.1 GMK 11-16 (Bijlage 1 Fig 14) 

Meetplaats Omschrijving Habitatevaluatie 

GMK11 Zusterkloosterbeek Slecht 

GMK12 Plas ten zuiden van GMK13 van de "Visvijvers" Goed 

GMK13 Plas ten noorden van GMK12 van de "Visvijvers" Zeer goed 

GMK14 Grote plas in "Het Wik" Zeer goed 

GMK15 Gracht nabij kreeftenvijver in "Het Wik" Zeer goed 

GMK16 Zusterkloosterbeek in "Het Wik" Zeer slecht 

Toestand 

● Het betreft hier een gebied met meerdere vijvercomplexen (ten noordoosten en ten zuidwesten van 

Bokrijk) die gedeeltelijk in verbinding staan via de Zusterkloosterbeek die van oost naar west in het 

Albertkanaal stroomt. GMK is nog in het gebied aanwezig. Vooral uit het natuurreservaat Het Wik zijn er 

regelmatig meldingen van GMK. De toestand van de populatie is echter totaal onbekend.  

● Over het algemeen scoren de vijvers en naburige grachten zeer goed als habitat. De Zusterkloosterbeek 

is een zandbeek met relatief sterke stroming die niet geschikt is als habitat, het is niet bekend of de beek 

een connectiviteitsfunctie vervult (bv. afstroom van juveniele dieren naar lager gelegen vijvers). De 

bronnen van de beek zijn gesitueerd in een moerasgebied met dikke turfpaketten (Klotbroek). Het is niet 

bekend of dit een gunstig habitat voor GMK vertegenwoordigt. 

Streefbeelden korte termijn 

● Veiligstellen, versterken, verbinden van de populatie van Het Wik, via aangepast vijverbeheer en 
onderhouden optimalistie van het grachtenstelsel. 
 

Streefbeelden lange termijn 

● Duurzaam behoud van één grote populatie verspreid over de habitats van de verschillende 

vijvercomplexen. De connectiviteit met de hoofdstroom (Demer) herstellen is geen realistische optie. 

Monitoring/inventarisatie 

● Monitoring van de GMK over het gebied met behulp van aangepaste technieken voor 

visbestandsopname. Actualisatie verspreidingstoestand. 

● Inventarisatie van de aanwezigheid van GMK in het gebied door middel van e-DNA screening. 

● Genetische karakterisatie van de populaties in het gebied 

● Connectiviteitstudie (zie onder hoofdstuk 4.5) 

Onderzoek 

● Onderzoek naar de populatiedynamiek van deze belangrijke populatie is nodig om de actuele toestand 

in beeld te brengen, conform de noden van de Habitatrichtlijn. Belangrijke elementen hierin zijn 

populatieomvang en – structuur, verspreidingsstrategieën en voortplanting (bv. via 

telemetrieonderzoek). Ook het relatief aandeel van habitatgebruik tussen vijversystemen en 



 

109 INBO.R.2016.11407499 www.inbo.be 

grachtenstelsel is onvoldoende bekend, wat uitermate belangrijk is voor een aangepast beheer 

(onderwerp van mogelijk onderzoek). Ook het belang en de impact van een specifiek GMK-gericht 

vijverbeheer (bv. met periodieke droogleggingen) dient onderzocht te worden. 

Specifieke drukken 

● Van de hoofdstroom (Demer) geïsoleerde populatie. Vroeger mondde de Zusterkloosterbeek uit in de 

Demer, nu in het Albertkanaal. Vismigratie tussen beek en kanaal is problematisch. 

● Verlanding van vijvers 

● Vijverbeheer onvoldoende aangepast aan specifieke noden GMK. 

● Onvoldoende connectiviteit tussen vijvers onderling, tussen vijvers en grachtenstelsel? 

● Geschiktheid grachtenstelsel? 

● Verlanding moerasgebieden? 

● Nood aan tijdelijke overstromingszones? 

Algemene beheersstrategie 

● Veiligstellen 
In de actuele situatie zijn er (potentiële) bedreigingen aanwezig die een druk leggen op de populatie; 
deze bedreigingen worden weggenomen. Doel: optimalisatie huidige leefgebied. 

● Versterken 
In de actuele situatie dienen mogelijkheden in de directe omgeving te worden aangegrepen voor 
uitbreiding van het leefgebied. Doel: grote populatie creëren van waaruit dispersie plaatsvindt. 

● Verbreiden 
Nieuwe leefgebieden worden door middel van ecologische infrastructuur aangetakt aan bestaande 
complexen van leefgebieden. Doel: creëren nieuwe kerngebieden (streefbeeld lange termijn). 

Specifieke beheersmaatregelen 

● Vijverbeheer: tegengaan verlanding. Rietgordelbeheer. 

● GMK-gericht vijverbeheer met periodiek leeglaten van de vijvers. Gecontroleerd en via een nauw 

uitgezet proefplan gekoppeld aan resultaatopvolging. 

● Connectiviteit grachtenstelsel, beheer grachten. 

● Beheer dient gericht te zijn op maximale ontwikkeling van de aquatische vegetatie en behoud van dikke 

zachte modderlaag met detritus en vegetatieresten. 

● Beheer maximaal gericht op vernatting van het gebied. Periodieke overstromingen faciliteren. 

● Slib en sedimentruiming zoveel mogelijk vermijden. Toch kan dat noodzakelijk zijn om te ruimen 

teneinde bijvoorbeeld verlanding tegen te gaan. In het geval er slib of vegetatie moet geruimd worden 

dient dit oordeelkundig gepland te worden. Tevens is het belangrijk dat bij ruimingswerkzaamheden 

controle uitgevoerd wordt. 

● Het specifieke beheer van viskweekvijvers waarbij de bedrijfsvoering voorzag dat vijvers periodiek 

geledigd werden, heeft op veel plaatsen het voortbestaan van de GMK in de hand gewerkt. In 

voorkomend geval van viskweekvijvers in het gebied kunnen beheersovereenkomsten met de 

visteeltsector nuttig zijn.  

(Her)introducties 

● De soort is nog altijd in het gebied aanwezig. Locaties waar de soort recentelijk werd waargenomen of 

waar de recente aanwezigheid via e-DNA onderzoek werd bevestigd, komen niet in aanmerking voor 

herintroductie (Zie beslissingsboom voor herintroducties in Belpaire en Coeck, 2016). 

 

6.2.2 GMK 17-18 en 21 (Bijlage 1 Figs 22, 24, 30) 

Meetplaats Omschrijving Habitatevaluatie 

GMK17 Echelbeek Slecht 

GMK18 Gracht in Vogelzangbos Goed 

GMK21 De Laambeek Zeer slecht 
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Toestand 

● De meetplaatsen zijn gelegen in de vallei van de Laambeek die een reeks natuurgebieden doorkruist 

waarin een aantal visvijvers liggen. De Laambeek mondt uit in de Mangelbeek, en eventuele populaties 

zijn dus in principe geconnecteerd (of connecteerbaar) met de populatie Demer en Schulensbroek. 

● De habitatevaluaties zijn uitgevoerd op grachten of beken. Vijvers werden niet geëvalueerd. Hoewel 

sommige meetplaatsen een zeer gunstige vegetatie hadden (dens en gevarieerd), was de bodem minder 

gunstig door de zandige textuur met enkel een dunne laag modder erbovenop. De Laambeek is een 

structuurrijke bosbeek zonder aquatische vegetatie, met zandige bodem. In het algemeen betreft het 

hier een zeer gunstig gebied door de aanwezigheid van de talrijke vijvers. In de vijvers van Terlamen te 

Zolder werd de grote modderkruiper nog eind jaren ’90 gerapporteerd. De actuele toestand van GMK in 

het gebied is onvoldoende bekend. 

Streefbeelden korte termijn 

● Duurzaam behoud van één grote populatie verspreid over de habitats van de verschillende 

vijvercomplexen. De connectiviteit met de hoofdstroom (Demer) laat uitwisseling tussen populaties toe. 

Streefbeelden lange termijn 

● Uitwisseling van een duurzame Laamvallei populatie met Demer en Schulensbroek populaties. 

Monitoring/inventarisatie 

● Monitoring van de GMK over het gebied met behulp van aangepaste technieken voor 

visbestandsopname. Actualisatie verspreidingstoestand. Ook navraag bij viskwekers. 

● Inventarisatie van de aanwezigheid van GMK in het gebied door middel van e-DNA screening. 

● Genetische karakterisatie van de populatie 

● Connectiviteitstudie (zie onder hoofdstuk 4.5) 

● Onderzoek milieukwaliteit. Kwaliteit van sediment en biota met betrekking tot toxische stoffen. 

Onderzoek 

● Betere kennis van de populatie in het gebied, vooral gericht naar verspreiding en densiteit van het 

bestand.  

Specifieke drukken 

● Onaangepast landbouwbeheer (gebruik van pesticiden, onvoldoende bufferzones, verdroging) 

● Onaangepast visvijverbeheer 

● Verdroging  

● Versnippering 

● Verlanding moerasgebieden 

● Waterkwaliteit, eventueel toxische stoffen 

Algemene beheersstrategie 

● Veiligstellen 
In de actuele situatie zijn er (potentiële) bedreigingen aanwezig die een druk leggen op de populatie; 
deze bedreigingen worden weggenomen. Doel: optimalisatie huidige leefgebied. 

● Versterken 
In de actuele situatie dienen mogelijkheden in de directe omgeving te worden aangegrepen voor 
uitbreiding van het leefgebied. Doel: grote populatie creëren van waaruit dispersie plaatsvindt. 

● Verbreiden 
Nieuwe leefgebieden worden door middel van ecologische infrastructuur aangetakt aan bestaande 
complexen van leefgebieden. Doel: creëren nieuwe kerngebieden (streefbeeld lange termijn). 

Specifieke beheersmaatregelen 

● Vijverbeheer: tegengaan verlanding. Rietgordelbeheer. 

● GMK-gericht vijverbeheer met periodiek leeglaten van de vijvers. Gecontroleerd en via een nauw 

uitgezet proefplan gekoppeld aan resultaatopvolging. 
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● Het specifieke beheer van viskweekvijvers waarbij de bedrijfsvoering voorzag dat vijvers periodiek 

geledigd werden, heeft op veel plaatsen het voortbestaan van de GMK in de hand gewerkt. Gezien het 

belang van viskweekvijvers in het gebied kunnen beheersovereenkomsten met de visteeltsector nuttig 

zijn. 

● Connectiviteit grachtenstelsel, beheer grachten. 

● Beheer dient gericht te zijn op maximale ontwikkeling van de aquatische vegetatie en behoud van dikke 

zachte modderlaag met detritus en vegetatieresten. 

● Beheer maximaal gericht op vernatting van het gebied. Periodieke overstromingen faciliteren. 

● Slib en sedimentruiming zoveel mogelijk vermijden. Toch kan dat noodzakelijk zijn om te ruimen 

teneinde bijvoorbeeld verlanding tegen te gaan. In het geval er slib of vegetatie moet geruimd worden 

dient dit oordeelkundig gepland te worden. Tevens is het belangrijk dat bij ruimingswerkzaamheden 

controle uitgevoerd wordt. 

(Her)introducties 

● Er wordt van uitgegaan dat de soort nog altijd in het gebied aanwezig is. Locaties waar de soort 

recentelijk werd waargenomen of waar de recente aanwezigheid via e-DNA onderzoek werd bevestigd, 

komen niet in aanmerking voor herintroductie (Zie beslissingsboom voor herintroducties in Belpaire en 

Coeck, 2016). 

 

6.2.3 GMK 19-20 (Bijlage 1 Figs 26 en 28) 

Meetplaats Omschrijving Habitatevaluatie 

GMK19 Roosterbeek, gelegen tussen 2 vijvers Matig 

GMK20 Roosterbeek in natuurreservaat "De Teut" Zeer slecht 

Toestand 

● De Roosterbeek (Zonderikbeek) ontspringt in de Teut en vloeit door het Zonhovens vijvergebied, om uit 

te monden in de Demer. De laatste meldingen van GMK in de talrijke (vis)vijvers van de 

Roosterbeekvallei dateren van meer dan 15 jaar terug. Het is onbekend of de soort nog aanwezig is in 

het gebied. Twee meetplaatsen liggen op de Roosterbeek, deze beek scoort zeer slecht als potentieel 

habitat (zandgrond) maar kan een belangrijke verbindingsweg zijn. Over de vele vijvers in het gebied zijn 

ongetwijfeld geschikte habitats aanwezig. 

Streefbeelden korte termijn 

● Herstel van de soort verspreid over de geschikte habitats van de verschillende vijvercomplexen.  

Streefbeelden lange termijn 

● Uitwisseling van duurzame populatie van de Zonderikvallei met de andere populaties in het Limburgs 

vijvergebied en met Demer en Schulensbroek populatie. De connectiviteit met de hoofdstroom (Demer) 

laat uitwisseling tussen populaties toe. 

Monitoring/inventarisatie 

● Monitoring van de GMK over het gebied met behulp van aangepaste technieken voor 

visbestandsopname. Actualisatie verspreidingstoestand. Ook navraag bij viskwekers. 

● Inventarisatie van de aanwezigheid van GMK in het gebied door middel van e-DNA screening. 

● Genetische karakterisatie van de populatie 

● Connectiviteitstudie (zie onder hoofdstuk 4.5) 

● Onderzoek milieukwaliteit. Kwaliteit van sediment en biota met betrekking tot toxische stoffen. 

Onderzoek 

● Betere kennis van de populatie in het gebied, vooral gericht naar verspreiding en densiteit van het 
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bestand.  

Specifieke drukken 

● Privatisering (vis)vijvers 

● Viskweekbeheer 

● Verdroging  

● Versnippering 

● Verlanding moerasgebieden 

● Waterkwaliteit, eventueel toxische stoffen 

Algemene beheersstrategie 

● Veiligstellen 
In de actuele situatie zijn er (potentiële) bedreigingen aanwezig die een druk leggen op de populatie; 
deze bedreigingen worden weggenomen. Doel: optimalisatie huidige leefgebied. 

● Versterken 
In de actuele situatie dienen mogelijkheden in de directe omgeving te worden aangegrepen voor 
uitbreiding van het leefgebied. Doel: grote populatie creëren van waaruit dispersie plaatsvindt. 

● Verbreiden 
Nieuwe leefgebieden worden door middel van ecologische infrastructuur aangetakt aan bestaande 
complexen van leefgebieden. Doel: creëren nieuwe kerngebieden (streefbeeld lange termijn). 

Specifieke beheersmaatregelen 

● Vijverbeheer: tegengaan verlanding. Rietgordelbeheer. 

● GMK-gericht vijverbeheer. 

● Het specifieke beheer van viskweekvijvers waarbij de bedrijfsvoering voorzag dat vijvers periodiek 

geledigd werden, heeft op veel plaatsen het voortbestaan van de GMK in de hand gewerkt. Gezien het 

belang van viskweekvijvers in het gebied kunnen beheersovereenkomsten met de visteeltsector nuttig 

zijn. 

● Connectiviteit grachtenstelsel, beheer grachten. 

● Beheer dient gericht te zijn op maximale ontwikkeling van de aquatische vegetatie en behoud van dikke 

zachte modderlaag met detritus en vegetatieresten. 

● Beheer maximaal gericht op vernatting van het gebied. Periodieke overstromingen faciliteren. 

● Slib en sedimentruiming zoveel mogelijk vermijden. Toch kan dat noodzakelijk zijn om te ruimen 

teneinde bijvoorbeeld verlanding tegen te gaan. 

(Her)introducties 

● Er wordt van uitgegaan dat de soort nog altijd in het gebied aanwezig is. Locaties waar de soort 

recentelijk werd waargenomen of waar de recente aanwezigheid via e-DNA onderzoek werd bevestigd, 

komen niet in aanmerking voor herintroductie (Zie beslissingsboom voor herintroducties in Belpaire en 

Coeck, 2016). 

6.3 BE2200034 (Itterbeek met Brand, Jagersborg en Schootsheide en 
Bergerven) 

Kwaliteitsdoelstelling (uit het Managementplan Natura 2000) 

● Verbetering van de kwaliteit van het leefgebied in de Grote Renne en omgeving door verbetering van de 

structuurkwaliteit: lage stroomsnelheid, aanwezigheid waterplanten en sliblaag met organisch materiaal. 

Beekruimingen moeten dus vermeden of beperkt worden. 

● instandhouding en herstel van ondiepe moerassige plaatsen langsheen de Grote Renne en de A-beek. 

Populatiedoelstelling 

Doelstelling is het uitbouwen van een leefbare populatie in goede staat van instandhouding (> 300 exemplaren/ha) 

in de Grote Renne en omgeving. 
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6.3.1 GMK 22-24 (Bijlage 1 Fig 32) 

Meetplaats Omschrijving Habitatevaluatie 

GMK22 De Witbeek (Zwartwater) Slecht 

GMK23* Vijver naast de Witbeek (Zwartwater) Zeer goed 

GMK24 Schaagterziep Goed 

Toestand 

● De meetplaatsen omvatten een plaats op de Witbeek, en aanpalend een vijver die bij hoogwaterstand 

naar de beek kan overlopen. Een andere meetplaats ligt op de Schaagterziep, een zijbeek van de 

Witbeek. Er zijn geen historische noch actuele observaties van GMK in de Witbeekvallei. (Her)Kolonisatie 

is enkel mogelijk via de Maas, maar is weinig waarschijnlijk. Wil men een GMK populatie opbouwen in 

de geschikte habitats in de Witbeekvallei dan zal (her?)introductie wellicht nodig zijn. De vijver 

vertegenwoordigt een gunstig habitat door de zeer modderige losse bodemlaag en de rijke plantengroei. 

De zeer lage zuurstofwaarden zijn echter problematisch. De beek is niet geschikt als habitat, maar kan 

wel een verbindingsfunctie hebben. Schaagterziep scoort goed, met een dikke laag modder op de 

bodem, goed ontwikkelde vegetatie maar te snelle stroming. 

Streefbeelden korte termijn 

● Indien gewenst, opbouw populatie op de vijver via introductie, na beheersmaatregelen. 

Streefbeelden lange termijn 

● Verbreiding van deze populatie naar andere geschikte habitats in de Witbeekvallei. 

Monitoring/inventarisatie 

● Inventarisatie van de aanwezigheid van GMK in het gebied door middel van e-DNA screening. 

● Connectiviteitstudie (zie onder hoofdstuk 4.5) 

● Gedetailleerde gebiedanalyse vallei van de Witbeek 

● Onderzoek milieukwaliteit. Kwaliteit van sediment en biota met betrekking tot toxische stoffen. 

Onderzoek 

● Opvolgen populatie na introductie. 

Specifieke drukken 

● Eigendomsrecht van de vijver? (privaat?) 

● Onaangepast landbouwbeheer (gebruik van pesticiden, onvoldoende bufferzones, verdroging) 

● Waterkwaliteit 

● Verdroging?  

● Onvoldoende connectie met de Witbeek (ten gunste van waterkwaliteitsverbetering, en dispersie van 

GMK) 

● Onvoldoende inundatiezone? 

● Bomengordel op de oever beperkt lichtinval en ontwikkeling aquatische vegetatie 

● Waterkwaliteit, eventueel toxische stoffen  

Algemene beheersstrategie 

● Verbreiden 
Doel: creëren nieuwe kerngebieden in Witbeekvallei via herpopulatie. 
 

Specifieke beheersmaatregelen (vijver) 

● Beheer dient zich te richten op het behoud van een ecosysteem met diep helder water met zeer dikke 

losse structuurrijke bodemlaag en dense aquatische vegetatie. 

● Beheer maximaal gericht op vernatting van het gebied. Periodieke overstromingen faciliteren. 

● Eventueel aanleg inundatiezone. 
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● Verbeteren van de zuurstofhuishouding (beperkte aanvoer van water uit de Witbeek? 

● Connectiviteit met de Witbeek. 

● Waterkwaliteit. Insijpeling voedingsstoffen vermijden. 

● Beheer dient gericht te zijn op maximale ontwikkeling van de aquatische vegetatie. Verbossing op de 

oever kan negatief werken op lichtinval en de groei van watervegetatie belemmeren. Waar nodig kan dit 

tegengegaan worden door kappingen.  

(Her)introducties 

● Indien blijkt dat de soort via e-DNA screening niet aanwezig is, is herintroductie een mogelijke optie. Het 

is echter niet duidelijk of de soort vroeger in de vallei van de Witbeek voorkwam. 

● Introductie pas uitvoeren na het nemen van beheersmaatregelen. 

● De beperkte oppervlakte van de vijver noopt tot kleinschaligheid, hetgeen wel voordelen biedt voor 

opvolging. 

● Herintroductie dient bij voorkeur te gebeuren via kweekmateriaal verkregen uit het Maasbekken. 

6.3.2 GMK 25 en 34 (Bijlage 1 Fig en 36 en 50) 

Meetplaats Omschrijving Habitatevaluatie 

GMK25 Deunsvensloot Zeer goed 

GMK34 Itterbeek aan INBO-meetpunt Slecht 

Toestand 

● De Deunsvensloot is een zijbeek van de Itterbeek. Deunsvensloot wordt als zeer goed beoordeeld. Er is 

een dikke modderlaag en een goed ontwikkelde doch weinig diverse vegetatie (vooral riet). Er zijn geen 

historische noch actuele observaties van GMK. De Itterbeek op meetplaats GMK34 is een structuurrijke 

bosbeek met vooral overhangende oeverplanten, de bodem bestaat uit zand en kiezel. De beek is 

ongeschikt voor GMK. De vallei van de Itterbeek is in principe bereikbaar voor eventueel nog aanwezige 

GMK populaties vanuit de Grote Renne, doch kolonisatie is vanwege de barrières, stroomsnelheid van 

Itterbeek en de ecologie van GMK weinig waarschijnlijk. Wil men de populatie in de vallei van de 

Itterbeek verbreiden, dan is (her)introductie wellicht noodzakelijk. Verschillende elementen dienen 

echter hiervoor nog verder uitgeklaard te worden (zie inventarisatie). 

Streefbeelden korte termijn 

● Gebiedsgerichte kennis verzamelen: 

- Kennis over de aanwezigheid en omvang van de actuele populatie op de Grote Renne, versterken, 

uitbreiden, verbinden van die populatie (niet in het beschouwde SBZ). 

- Gedetailleerde gebiedanalyse habitats vallei Itterbeek (focus op geschikte vijvers en grachten) 

- Connectiviteitstudie 

Streefbeelden lange termijn 

● Ontwikkeling van een populatie op geschikte habitats in de Itterbeekvallei. 

Monitoring/inventarisatie 

● Monitoring van de GMK over het gebied (en specifiek de Grote Renne) met behulp van aangepaste 

technieken voor visbestandsopname. Actualisatie verspreidingstoestand. 

● Inventarisatie van de aanwezigheid van GMK in het gebied (en specifiek de Grote Renne) door middel 

van e-DNA screening. 

● Genetische karakterisatie van de populatie Grote Renne. 

● Gedetailleerde gebiedanalyse habitats vallei Itterbeek (met focus op vijversystemen en grachten). 

● Connectiviteitstudie (zie onder hoofdstuk 4.5). 

● Onderzoek milieukwaliteit. Kwaliteit van sediment en biota met betrekking tot toxische stoffen. 

Onderzoek 
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● Opvolgen populatie na introductie. 

Specifieke drukken 

● Onaangepast landbouwbeheer (gebruik van pesticiden, onvoldoende bufferzones, verdroging) 

● Verdroging 

● Versnippering, migratiebarrières 

● Waterkwaliteit 

Algemene beheersstrategie 

● Verbreiden 
Doel: creëren nieuwe kerngebieden in Itterbeekvallei via herpopulatie. 

 

Specifieke beheersmaatregelen  

● Specifieke beheersmaatregelen voor het gebied zijn in hoge mate afhankelijk van de resultaten van uit 

te voeren inventarisaties, en de aanwezigheid van geschikte habitats. 

(Her)introducties 

● Indien het vooronderzoek voldoende geschikte habitats oplevert, is herintroductie een mogelijke optie. 

Het is echter niet duidelijk of de soort vroeger in de vallei van de Itterbeek voorkwam. 

● Introductie pas uitvoeren na het nemen van beheersmaatregelen in eventueel geschikte habitats. 

● Herintroductie dient bij voorkeur te gebeuren via kweekmateriaal verkregen uit de Grote Renne of het 

Maasbekken 

6.3.3 GMK 26 (Bijlage 1 Fig 36) 

Meetplaats Omschrijving Habitatevaluatie 

GMK26 Batven Slecht 

Toestand 

● Batven ligt op de linkeroever van de Itterbeek. De dichts bekende populatie was gerapporteerd uit de 

Grote Renne in 1989, een verbindingsbeek tussen de Abeek en de Itterbeek te Kinrooi. Kolonisatie van 

daaruit is weinig waarschijnlijk. Batven is een ven met zandige bodem met beperkte aquatische 

vegetatie. Het habitat krijgt de beoordeling slecht voor GMK.  

Streefbeelden korte termijn 

● Geen specifiek belang voor GMK 

Streefbeelden lange termijn 

● Geen specifiek belang voor GMK 

Monitoring/inventarisatie 

● Geen specifiek belang voor GMK 

Onderzoek 

●  

Specifieke drukken 

● Geen specifiek belang voor GMK 

Algemene beheersstrategie 

● Geen specifiek belang voor GMK  

Specifieke beheersmaatregelen 

● Geen specifiek belang voor GMK  
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(Her)introducties 

● Habitat niet geschikt. 

6.3.4 GMK 27-29 (Bijlage 1 Figs 39 en 41) 

Meetplaats Omschrijving Habitatevaluatie 

GMK27 Bosbeek Slecht 

GMK28 Plas naast Bosbeek in natuurreservaat Schotshei Goed 

GMK29 Beek naast Beesbos Slecht 

Toestand 

● De Beek naast Beesbos is een zijbeek van de Zanderbeek. De Beek naast Beesbos is een structuurrijke 

bosbeek met vooral overhangende oeverplanten, de bodem is een zandbodem, bovenaan dunne laag 

zand met detritus, ongeschikt als GMK habitat. De plas (GMK28) krijgt een goede beoordeling, doch 

vertoont slechts een geringe diepte en geringe bedekkingsgraad qua vegetatie. De Bosbeek is er niet 

geschikt voor GMK (hoge stroomsnelheid, harde bodem, onvoldoende vegetatie), tenzij als 

verbindingsweg. Er zijn noch historische, noch actuele waarnemingen van de GMK in de vallei van de 

Bosbeek. (Her)Kolonisatie is enkel mogelijk via de Maas, maar is weinig waarschijnlijk (stroomsnelheid, 

migratiebarrières). 

Streefbeelden korte termijn 

● Geen specifiek streefbeeld, tenzij gedetailleerd gebiedsgericht onderzoek verder kan aantonen dat er 

geschikte habitats zijn, waar herintroductie tot de mogelijkheden zou behoren. 

Streefbeelden lange termijn 

● / 

Monitoring/inventarisatie 

● Gebiedsgerichte kennis verzamelen: 

- Gedetailleerde gebiedanalyse habitats vallei Bosbeek en Zanderbeek (focus op geschikte vijvers en 

grachten) 

- Connectiviteitstudie 

Onderzoek 

● / 

Specifieke drukken 

● Onaangepast landbouwbeheer (gebruik van pesticiden, onvoldoende bufferzones, verdroging) 

● Verdroging  

● Versnippering, migratiebarrières 

● Waterkwaliteit 

Algemene beheersstrategie 

Indien de gedetailleerde gebiedanalyse aanwijzen dat er geschikte habitats bestaan: 

● Verbreiden 
Doel: creëren nieuwe kerngebieden in Bosbeekvallei via herpopulatie. 
 

Specifieke beheersmaatregelen 

● Specifieke beheersmaatregelen voor het gebied zijn in hoge mate afhankelijk van de resultaten van uit 

te voeren inventarisaties, en de aanwezigheid van geschikte habitats. 

(Her)introducties 
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● Indien de gedetailleerde gebiedanalyse voldoende geschikte habitats oplevert, is herintroductie een 

mogelijke optie. Het is echter niet duidelijk of de soort vroeger in de valleien van de Bosbeek en de 

Zanderbeek voorkwam. 

● Introductie pas uitvoeren na het nemen van beheersmaatregelen in eventueel geschikte habitats. 

● Herintroductie dient bij voorkeur te gebeuren via kweekmateriaal verkregen uit de Grote Renne of het 

Maasbekken 

6.3.5 GMK 30-31 (Bijlage 1 Fig 43) 

Meetplaats Omschrijving Habitatevaluatie 

GMK30 Kleine plas in "De Broeken" Zeer goed 

GMK31 Grote plas in "De Broeken" Zeer goed 

Toestand 

● Beide plassen staan in verbinding en worden gevoed door een kleine beek die door de vijvers loopt en 

daarna de Broekbeek vormt. Historisch zouden hier op vele plaatsen ook poelen zijn voorgekomen, 

waterplassen in lage en diepe uitgeturfde gronden. Beide plassen vormen zeer gunstige habitats voor 

GMK (diep helder water met zeer dikke losse structuurrijke bodemlaag met veel organisch materiaal en 

dense aquatische vegetatie). Het betreft locaties die vrij geïsoleerd zijn van de andere waters in het SBZ, 

de connectiviteit met de Maas moet onderzocht worden. Er zijn geen historische of actuele 

waarnemingen van GMK in het gebied. Eventueel leent het habitat zich voor (her)introductie. 

Streefbeelden korte termijn 

● Opbouw van een populatie. 

Streefbeelden lange termijn 

● Verbreiding van de populatie naar de Maas. 

Monitoring/inventarisatie 

● Inventarisatie van de eventuele aanwezigheid van GMK in het gebied door middel van e-DNA screening. 

● Connectiviteitstudie (Maas) (zie onder hoofdstuk 4.5) 

Onderzoek 

● Indien herintroductie uitgevoerd wordt, is een opvolging van de populatie noodzakelijk. 

Specifieke drukken 

● Andere vissoorten? 

● Hengelactiviteit en uitzetting van andere soorten. 

● Waterkwaliteit, eventueel toxische stoffen? 

● Geïsoleerde ligging, connectiviteit? 

● Onvoldoende inundatiegebied? 

Algemene beheersstrategie 

● Verbreiden 
Doel: creëren nieuwe kerngebieden via herpopulatie. 
 

Specifieke beheersmaatregelen 

● Beheer dient zich te richten op het behoud van een ecosysteem met diep helder water met zeer dikke 

losse structuurrijke bodemlaag en dense aquatische vegetatie. 

● Uitzetting van vis ten behoeve van hengelsport vermijden. 

● Beheer maximaal gericht op vernatting van het gebied. Periodieke overstromingen faciliteren. 

● Eventueel aanleg inundatiezone. 

● Waterkwaliteit. Insijpeling voedingsstoffen vermijden.  
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(Her)introducties 

● Indien blijkt dat de soort via e-DNA screening niet aanwezig is, is herintroductie een mogelijke optie. 

● De isolatiegraad van het gebied belet echter verdere verbreiding van een eventuele populatie, tenzij via 

de Maas. 

● Herintroductie dient bij voorkeur te gebeuren via kweekmateriaal verkregen uit het Maasbekken.  

6.3.6 GMK 32 (Bijlage 1 Fig 46) 

Meetplaats Omschrijving Habitatevaluatie 

GMK32 Plas aan de Zuid-Willemsvaart Goed 

Toestand 

● Plas in broekbos op de rechteroever van de Bosbeek nabij de Zuid-Willemsvaart. De aquatische 

vegetatie is beoordeeld als matig, de plas heeft goed ontwikkeld struweel op de oevers (els, wilg), 

aquatische vegetatie beperkt tot kroos. Wellicht heeft de vegetatie te lijden onder onvoldoende 

lichtinval (bosrijke oever). De bodem is zeer geschikt met een dikke laag slib met detritus. De 

waterkwaliteit heeft te lijden onder gebrek aan zuurstof, ook de bodem is anaeroob. Algemeen scoort 

het habitat goed. Mits beheersingrepen (waterkwaliteit, kappingen, connectiviteit) is het wellicht 

haalbaar dit gebied leefbaar te maken voor GMK. Er zijn geen historische noch actuele observaties van 

GMK in de Bosbeekvallei. (Her)Kolonisatie is enkel mogelijk via de Maas, maar is weinig waarschijnlijk. 

Wil men een GMK-populatie opbouwen in de geschikte habitats in de Bosbeekvallei dan zal 

(her?)introductie wellicht nodig zijn. De meetplaats ligt niet in SBZ. 

Streefbeelden korte termijn 

● Indien gewenst, opbouw populatie op de plas(sen) via introductie, na beheersmaatregelen. 

Streefbeelden lange termijn 

● Verbreiding van deze populatie naar andere geschikte habitats in de Bosbeekvallei. 

Monitoring/inventarisatie 

● Inventarisatie van de aanwezigheid van GMK in het gebied door middel van e-DNA screening. 

● Connectiviteitstudie (zie onder hoofdstuk 4.5) 

● Onderzoek milieukwaliteit. Kwaliteit van sediment en biota met betrekking tot toxische stoffen. 

Onderzoek 

● Opvolging van de populatie na herintroductie 

Specifieke drukken 

● Eigendomsrecht van de vijver? 

● Waterkwaliteit – vooral zuurstofhuishouding 

● Verdroging? 

● Onvoldoende connectie met de Bosbeek en naburige plassen (ten gunste van 

waterkwaliteitsverbetering, en dispersie van GMK) 

● Onvoldoende inundatiezone? Te onderzoeken 

● Bomengordel op de oever beperkt lichtinval en ontwikkeling aquatische vegetatie 

● Waterkwaliteit, eventueel toxische stoffen 

Algemene beheersstrategie 

● Verbreiden 
Doel: creëren nieuwe kerngebieden in Bosbeekvallei via herpopulatie. 
 

Specifieke beheersmaatregelen  

● Beheer dient zich te richten op de ontwikkeling van een ecosysteem met diep helder water met zeer 
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dikke losse structuurrijke bodemlaag en dense aquatische vegetatie. 

● Beheer maximaal gericht op vernatting van het gebied. Periodieke overstromingen faciliteren. 

● Verbeteren van de zuurstofhuishouding? 

● Connectiviteit met andere plassen, Bosbeek en Maas. 

● Waterkwaliteit. Insijpeling voedingsstoffen vermijden. 

● Beheer dient gericht te zijn op maximale ontwikkeling van de aquatische vegetatie. Verbossing op de 

oever kan negatief werken op lichtinval en de groei van watervegetatie belemmeren. Waar nodig kan dit 

tegengegaan worden door kappingen. 

(Her)introducties 

● Indien blijkt dat de soort via e-DNA screening niet aanwezig is, is herintroductie een mogelijke optie. Het 

is echter niet duidelijk of de soort vroeger in de vallei van de Bosbeek voorkwam. 

● Wel dienen er eerst een aantal ingrepen te gebeuren teneinde het habitat ‘zeer goed’ te maken (vooral 

ontwikkeling aquatische vegetatie). 

● Herintroductie dient bij voorkeur te gebeuren via kweekmateriaal verkregen uit het Maasbekken. 

6.3.7 GMK 33 (Bijlage 1 Fig 48) 

Meetplaats Omschrijving Habitatevaluatie 

GMK33 Bergerven Goed 

Toestand 

● Bergerven ligt nabij de Witbeek aan de rand van de Zuid-Willemsvaart in een moerasbos, het water 

loopt onder het kanaal door via de Wateringen in de Zanderbeek. In het ven bestaat de watervegetatie 

hoofdzakelijk uit vederkruid, pitrus en watermunt, de bodem op de meetplaats is echter eerder 

ongunstig voor GMK (weinig slib, zandige bodem). Het is niet bekend of er in de broekbossen geschikte 

GMK habitats voorkomen. 

Streefbeelden korte termijn 

● Geen specifiek belang voor GMK 

Streefbeelden lange termijn 

● Geen specifiek belang voor GMK 

Monitoring/inventarisatie 

● Geen specifiek belang voor GMK 

Onderzoek 

● / 

Specifieke drukken 

● Geen specifiek belang voor GMK 

Algemene beheersstrategie 

Geen specifiek belang voor GMK 

Specifieke beheersmaatregelen 

● /  

(Her)introducties 

● / 
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6.4 BE2400014 (Demervallei) 

Kwaliteitsdoelstelling (uit het Managementplan Natura 2000) 

Verbetering van de kwaliteit van het leefgebied: ondiepe moerassige plaatsen in contact met beken en rivieren, 

zonder migratieknelpunten; natuurlijke waterpeilen en natuurlijke overstromingsdynamiek in de Demervallei (voor 

deelgebieden 1, 3-8 en 19: conform de doelstellingen van Ontwikkelingsplan Demer (Bekkenbeheerplan 2009)); 

plantenrijke (eventueel droogvallende) waterpartijen in de vallei, gecombineerd met herstel van habitattype 3150; 

slib- en kruidruimingen zijn beperkt; geen watervervuiling (Grote Laak, opheffen overstort Vroente, Winterbeek, 

Herk, Oude Herk). 

Populatiedoelstelling 

Herstel van een duurzame populatie in het Vorsdonkbos-Turfputten (deelgebied 1), Lobos (deelgebied 12), 

Schulensbroek (deelgebied 13) en de Demercoupures (deelgebieden 3-8). Hervestiging vanuit de stroomopwaartse 

populatie te Hasselt. 

6.4.1 GMK 35-40 (Bijlage 1 Fig 52) 

Meetplaats Omschrijving Habitatevaluatie 

GMK35 Demer, aan pompgemaal Matig 

GMK36 Plas tussen "Achter de Demer" en Schulensmeer Zeer goed 

GMK37 Schulensmeer Matig 

GMK38 Zwartwater, naast uitlaat Schulensmeer Zeer goed 

GMK39 Oude Herk (Snijken) Goed 

GMK40 Houwersbeek Zeer goed 

Toestand 

● Demer en Schulensbroek vormen wellicht het gebied in Vlaanderen waar GMK geografisch het meest 

ruim verspreid is. Echter de observaties van GMK zijn meestal zeer occasioneel en meestal wordt slechts 

één exemplaar waargenomen. Uitzondering vormde de vangst van 15 exemplaren in 2010 op een 

molenarm van de Demer (Prinsenhof) te Hasselt. 

● De meetplaatsen op de grachten en beken in Schulensbroek scoren goed tot zeer goed (meestal 

gunstige aquatische vegetatie, soms is de bodem slechts als matig beoordeeld wegens een onvoldoende 

ontwikkelde modderlaag). Nochtans zijn hier ook een aantal drukken aanwezig. Demer en Schulensmeer 

scoren matig. 

Streefbeelden korte termijn 

● Versterken van de populaties van het Schulensbroek als relictgebied 

● Behoud en versterken van de populaties op de Demer. 

● Ontwikkeling van de mogelijkheden van kolonisatie vanuit Schulensbroek en Demer naar 

geconnecteerde gebieden (zie o.a. Oude Laak hoofdstuk 6.5.6 fiche GMK47 en Demermeanders 

hoofdstuk 6.5.4 fiche GMK43, 49-50) 

Streefbeelden lange termijn 

● GMK populaties aanwezig over de geschikte habitats van het ganse beneden-Demerbekken. 

Monitoring/inventarisatie 

● Monitoring van de GMK over het gebied met behulp van aangepaste technieken voor 

visbestandsopname. Actualisatie verspreidingstoestand. 

● Inventarisatie van de aanwezigheid van GMK in het gebied door middel van e-DNA screening. 

● Genetische karakterisatie van de populatie 

● Connectiviteitstudie (zie onder hoofdstuk 4.5) 

● Onderzoek milieukwaliteit. Kwaliteit van sediment en biota met betrekking tot toxische stoffen. 
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Onderzoek 

● Onderzoek naar de populatiedynamiek van deze belangrijke populaties (vooral Schulensbroek en 

Prinsenhof), via telemetrie. Belangrijke elementen hierin zijn populatieomvang en – structuur, 

verspreidingsstrategieën en voortplanting.  

Specifieke drukken 

● Onaangepast landbouwbeheer (gebruik van pesticiden, onvoldoende bufferzones, verdroging) 

● Verdroging, onvoldoende overstroming, onvoldoende permanente lage inundatiezones 

● Waterkwaliteit, organische belasting in sommige grachten, eventueel toxische stoffen 

● Andere vissoorten? 

● Versnippering? 

Algemene beheersstrategie 

● Veiligstellen 
In de actuele situatie zijn er (potentiële) bedreigingen (zie specifieke drukken) aanwezig die een druk 
leggen op de populatie; deze bedreigingen worden weggenomen. Doel: optimalisatie huidige leefgebied. 

● Versterken 
In de actuele situatie dienen mogelijkheden in de directe omgeving te worden aangegrepen voor 
uitbreiding van het leefgebied. Doel: grote populatie creëren van waaruit dispersie plaatsvindt. 

● Verbreiden 
Nieuwe leefgebieden worden door middel van ecologische infrastructuur aangetakt aan bestaande 
complexen van leefgebieden. Doel: creëren nieuwe kerngebieden (streefbeeld lange termijn). 

Specifieke beheersmaatregelen 

● Demer 

- migratiebarrières op de hoofdstroom wegwerken 

- maximale connectiviteit met zijlopen en grachtenstelsel nastreven 

- laterale connectiviteit met kleinschalige luwe inundatiezones, zowel belangrijk als paaigebied als 

periodiek ophoudgebied voor juvenielen 

- behoud en aangepast beheer van luwe, oude molenarmen als GMK refugia 

- connectiviteit met meanders herstellen (zie verder hoofdstuk 6.5.4) 

- waterkwaliteit 

● Schulensbroek 

- waterkwaliteit 

- Inrichtingsmaatregelen kerngebied (korte termijn streefbeeld) met uitdieping /ontwikkeling van 

het grachtenstelsel voor maximale connectiviteit tussen de elementen van blauwe infrastructuur, 

eventueel aanleg van lage inondatiezones die geruime tijd blank staan. 

- Naast hun connectiviteitsfunctie kunnen grachten, indien goed aangelegd, ook geschikt zijn als 

opgroei- en voortplantingshabitat. Belangrijke elementen zijn voldoende diepte, schuine oever, plas 

dras zone. 

- In het Schulensbroek wordt het voortplantings- en opgroeihabitat vooral gevormd door de 

grachten en beken. Poelen of natte moerasgebieden met modderige bodem ontbreken of zijn 

onvoldoende ontwikkeld. 

- Beheer dient gericht te zijn op maximale ontwikkeling van de aquatische vegetatie. Maximale 

oeverdiversiteit nastreven.  

- Beheer maximaal gericht op vernatting van het gebied. Periodieke overstromingen faciliteren. 

- Beheerslandbouw. Overeenkomsten met sector rond extensief landgebruik, waterniveaus, 

pesticidengebruik en aanleg of behoud van bufferzones. 

- Slib en sedimentruiming zoveel mogelijk vermijden. Toch kan dat noodzakelijk zijn om te ruimen 

teneinde bijvoorbeeld verlanding tegen te gaan. In het geval er slib of vegetatie moet geruimd 

worden dient dit oordeelkundig gepland te worden. Tevens is het belangrijk dat bij 

ruimingswerkzaamheden controle uitgevoerd wordt. 
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(Her)introducties 

● Er wordt van uitgegaan dat de soort nog altijd in het gebied aanwezig is. Locaties waar de soort 

recentelijk werd waargenomen of waar de recente aanwezigheid via e-DNA onderzoek werd bevestigd, 

komen niet in aanmerking voor herintroductie (Zie beslissingsboom voor herintroducties in Belpaire en 

Coeck, 2016). 

6.4.2 GMK 41-42 (Bijlage 1 Fig 59 en 61) 

Meetplaats Omschrijving Habitatevaluatie 

GMK41 Middelbeek Matig 

GMK42 Zwart Water in Natuurgebied Dassenbroek Matig 

Toestand 

● GMK werd nog aangetroffen in het Zwart Water te Linkhout in de jaren ’90. Voorts is er niets meer 

gekend van deze subpopulatie. De habitatevaluatie van de meetplaats op het Zwart water scoort slechts 

matig. Hoge conductiviteit, hoge stroomsnelheid en wellicht verontreinigd slib (?) lijken belangrijke 

drukken op deze meetplaats. Ook de meetplaats op de Middelbeek is niet gunstig voor GMK.  

Streefbeelden korte termijn 

● Kennis opbouwen over de eventueel resterende populatie op Zwart Water 

● Drukken verminderen  

Streefbeelden lange termijn 

● Herstel van een duurzame populatie op het Zwart Water. 

Monitoring/inventarisatie 

● Monitoring van de GMK over het gebied met behulp van aangepaste technieken voor 

visbestandsopname. Actualisatie verspreidingstoestand in Zwart Water. 

● Inventarisatie van de aanwezigheid van GMK in het Zwart Water door middel van e-DNA screening. 

● Connectiviteitstudie (zie onder hoofdstuk 4.5) 

● Onderzoek milieukwaliteit. Kwaliteit van sediment en biota met betrekking tot toxische stoffen. 

● Onderzoek naar mogelijkheden voor beekherstelprojecten 

Onderzoek 

● Opvolgen van de verdere ontwikkeling na ingrepen. 

Specifieke drukken 

● Onaangepast landbouwbeheer (gebruik van pesticiden, onvoldoende bufferzones, verdroging) 

● Verdroging  

● Versnippering, ontoegankelijk en suboptimaal grachtenstelsel 

● Onvoldoende inundatiezones, verlanding moerasgebieden 

● Waterkwaliteit en diffuse vervuiling 

● Waterkwaliteit industriële vervuiling, toxische stoffen, conductiviteit 

Algemene beheersstrategie 

Afhankelijk van de resultaten van de inventarisaties en e-DNA screening 
● Veiligstellen 

In de actuele situatie zijn er (potentiële) bedreigingen aanwezig die een druk leggen op de populatie; 
deze bedreigingen worden weggenomen. Doel: optimalisatie huidige leefgebied. 

● Versterken 
In de actuele situatie dienen mogelijkheden in de directe omgeving te worden aangegrepen voor 
uitbreiding van het leefgebied. Doel: grote populatie creëren van waaruit dispersie plaatsvindt. 

● Verbreiden 
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Nieuwe leefgebieden worden door middel van ecologische infrastructuur aangetakt aan bestaande 
complexen van leefgebieden. Doel: creëren nieuwe kerngebieden (streefbeeld lange termijn). 

Specifieke beheersmaatregelen 

Afhankelijk van de resultaten van de inventarisaties en e-DNA screening 
● Beekherstel, gericht op afzwakken stroomsnelheid, maximaal herstel van de aquatische vegetatie en 

optimalisatie van de connectiviteit met een goed ontwikkeld grachtenstelsel. Laterale lage 

inundatiezones. 

● Connectiviteit met de hoofdstroom. 

● Naast hun connectiviteitsfunctie kunnen grachten, indien goed aangelegd, ook geschikt zijn als opgroei- 

en voortplantingshabitat. Belangrijke elementen zijn voldoende diepte, schuine oever, plas dras zone. 

● Beheer dient gericht te zijn op maximale ontwikkeling van de aquatische vegetatie. Maximale 

oeverdiversiteit nastreven.  

● Beheer maximaal gericht op vernatting van het gebied. Periodieke overstromingen faciliteren. 

● Beheerslandbouw. Overeenkomsten met sector rond extensief landgebruik, waterniveaus, 

pesticidengebruik en aanleg of behoud van bufferzones. 

● Slib en sedimentruiming zoveel mogelijk vermijden. Toch kan dat noodzakelijk zijn om te ruimen 

teneinde bijvoorbeeld verlanding tegen te gaan. In het geval er slib of vegetatie moet geruimd worden 

dient dit oordeelkundig gepland te worden. Tevens is het belangrijk dat bij ruimingswerkzaamheden 

controle uitgevoerd wordt. De toxiciteit van het slib kan hier een specifiek probleem vormen. 

(Her)introducties 

● Er wordt van uitgegaan dat de soort of nog in het gebied aanwezig is (inventarisatiestudies) of via 

kolonisatie vanuit de Demerpopulaties het gebied, na ingrepen, terug kan bereiken. Het gebied komt 

dan niet in aanmerking voor herintroductie (Zie beslissingsboom voor herintroducties in Belpaire en 

Coeck, 2016). 

6.4.3 GMK 44 (Bijlage 1 Fig 65) 

Meetplaats Omschrijving Habitatevaluatie 

GMK44 Laarbeek, ten noorden van Nat. Res. De Baggelt Goed 

Toestand 

● De Laarbeek is een meanderende beek op de linkeroever van de Demer tussen Rillaar en 

Scherpenheuvel. Er zijn geen concrete waarnemingen van GMK. De toestand van het habitat op de 

meetplaats is goed, met een matig dikke modderlaag met detritus, met een dense begroeiing van vooral 

riet. Er zijn talrijke private(vis)vijvers in het gebied. 

Streefbeelden korte termijn 

● Verbreiding van de populatie vanuit de Demer naar de Laarbeek. Ontwikkeling Laarbeek naar een 

gunstig GMK habitat. 

Streefbeelden lange termijn 

● Duurzame ontwikkeling van een populatie op de Laarbeek in connectie met een aantal vijvers en oude 

meanders. 

Monitoring/inventarisatie 

● Monitoring van de GMK over het gebied met behulp van aangepaste technieken voor 

visbestandsopname. Actualisatie verspreidingstoestand. 

● Inventarisatie van de aanwezigheid van GMK in het gebied door middel van e-DNA screening. 

● Connectiviteitstudie (zie onder hoofdstuk 4.5) 

● Onderzoek milieukwaliteit. Kwaliteit van sediment en biota met betrekking tot toxische stoffen. 

Onderzoek 
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● Opvolging kolonisatie en duurzame populatie na ingrepen. 

Specifieke drukken 

● Onaangepast landbouwbeheer (gebruik van pesticiden, onvoldoende bufferzones, verdroging) 

● Verdroging  

● Versnippering, onvoldoende connectiviteit met poelen, vijvers. Privaat karakter van de vijvers in het 

gebied. 

● Verlanding moerasgebieden. Geen inundatiezones. 

● Waterkwaliteit, eventueel toxische stoffen 

Algemene beheersstrategie 

● Verbreiden 
Nieuwe leefgebieden worden door middel van ecologische infrastructuur aangetakt aan bestaande 
complexen van leefgebieden. Doel: creëren nieuwe kerngebieden 

Specifieke beheersmaatregelen 

● Inrichtingsmaatregelen kerngebied (korte termijn streefbeeld) met uitdieping/ontwikkeling van het 

beek- en grachtenstelsel voor maximale longitudinale en laterale connectiviteit. 

● Eventueel aanleg van lage inondatiezones die geruime tijd blank staan. 

● Naast hun connectiviteitsfunctie kunnen grachten, indien goed aangelegd, ook geschikt zijn als opgroei- 

en voortplantingshabitat. Belangrijke elementen zijn voldoende diepte, schuine oever, plas dras zone. 

● Waar het voortplantings- en opgroeihabitat vooral gevormd wordt door de beek, is het op langere 

termijn wenselijk om een aantal vijvers en/of meanders in verbinding te stellen met het beeksysteem. 

● Beheer dient gericht te zijn op maximale ontwikkeling van de aquatische vegetatie. Maximale 

oeverdiversiteit nastreven, bv. ook natte oeverzones met els-, wilgassociatie nastreven. 

● Beheer maximaal gericht op vernatting van het gebied. Periodieke overstromingen faciliteren. 

● Beheerslandbouw. Overeenkomsten met sector rond extensief landgebruik, waterniveaus, 

pesticidengebruik en aanleg of behoud van bufferzones. 

● Slib- en sedimentruiming zoveel mogelijk vermijden. Toch kan dat noodzakelijk zijn om te ruimen 

teneinde bijvoorbeeld verlanding tegen te gaan. 

(Her)introducties 

● Er wordt van uitgegaan dat mits de juiste infrastructuuringrepen, het mogelijk is de soort terug te 

krijgen via kolonisatie uit de Demer, dus zonder herintroductie. 

 

6.4.4 GMK 43, 49-50 (Bijlage 1 Figs 63, 72 en 75) 

Meetplaats Omschrijving Habitatevaluatie 

GMK43 Oude Demerarm, ten noorden van de Demer Zeer goed 

GMK49 Blaasbroek - Demercoupure Slecht 

GMK50 Oude Demerarm bij Soldatenbrug Goed 

Toestand 

● De Demer was een sterk kronkelende rivier, maar haar loop is door het afsnijden van meanders 

drastisch gewijzigd. Het resultaat is de aanwezigheid van talrijke afgesloten meanders nabij de 

hoofdstroom, met variërende visstand, maar vermoedelijk zonder actuele GMK populaties. Drie 

meetplaatsen werden beoordeeld met variërend resultaat (goed, zeer goed en slecht). De talrijke 

meanders zijn echter zeer belangrijke potentiële leefgebieden voor GMK in SBZ Demervallei. Spijts het 

uiteenlopend resultaat van de habitatevaluaties wordt er aangenomen dat alle meanders mits 

aangepaste herstelmaatregelen omgevormd kunnen worden tot zeer gunstige habitats die een 
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aanzienlijke bijdrage kunnen hebben op de ontwikkeling en instandhouding van de populatie. 

Streefbeelden korte termijn 

● Connectie van oude meanders met hoofdstroom (zie specifieke maatregelen). Kolonisatie van GMK 

vanuit de Demer. Ontwikkeling lokale populaties op de meanders. 

Streefbeelden lange termijn 

● Eén duurzame sterke populatie over het Demerbekken. Continue uitwisseling tussen subpopulaties. 

Monitoring/inventarisatie 

● Inventarisatie van de aanwezigheid van GMK op een representatief aantal Demermeanders door middel 

van e-DNA screening. Actualisatie verspreidingstoestand. 

● Connectiviteitstudie (zie onder hoofdstuk 4.5) 

● Slibstudie 

● Onderzoek milieukwaliteit. Kwaliteit van sediment en biota met betrekking tot toxische stoffen. 

Onderzoek 

● Opvolging kolonisaties en ontwikkeling van de populaties, in functie van de diverse ingrepen en 

beheersopties. 

Specifieke drukken 

● Private terreinen (meanders)? 

● Verbossing op de oever, met impact op de aquatische vegetatie (onvoldoende lichtinval) 

● Onaangepast landbouwbeheer (gebruik van pesticiden, onvoldoende bufferzones, verdroging) 

● Verdroging, verlanding. 

● Geen connectie met Demer 

● Waterkwaliteit, eventueel toxische stoffen, (lozingen?) 

Algemene beheersstrategie 

● Versterken 
In de actuele situatie dienen mogelijkheden in de directe omgeving te worden aangegrepen voor 
uitbreiding van het leefgebied van de Demerpopulatie. 

● Verbreiden 
Nieuwe leefgebieden worden door middel van ecologische infrastructuur aangetakt aan bestaande 
complexen van leefgebieden. Valoriseren van de talrijke meanders als gunstig leefgebied. 

Specifieke beheersmaatregelen 

● De connectiviteit van de Demermeanders met de Demer terug herstellen. Het is aangewezen om de 

connectiviteit in verschillende gradiënten te verwezenlijken. Wellicht hebben de verschillende opties 

verschillende impact op het herstel van de GMK populaties. Deze maatregelen kunnen kaderen in het 

geactualiseerde Sigmaplan voor het herstel van overstromingsgebieden langs de Demer. Mogelijkheden 

zijn:  

- Meanders die volledig waterdragend zijn, met een continue, beperkte (door)stroming, 

- Meanders met beperkte open connectie, maar weinig (door)stroming 

- Meanders met beperkte connectie, enkel bij hoog water connectie (3 maanden per jaar ) 

- Meanders met beperkte connectie, enkel bij zeer hoog water connectie (enkele keren om de drie jaar) 

● Slibruiming indien noodzakelijk 

● Oeverinrichting, eventueel aanleg van lage inondatiezones. 

● Beheerslandbouw. Overeenkomsten met sector rond extensief landgebruik, waterniveaus, 

pesticidengebruik en aanleg of behoud van bufferzones. 

(Her)introducties 

● Er wordt van uitgegaan dat mits de juiste infrastructuuringrepen, het mogelijk is de soort terug te 

krijgen via kolonisatie uit de Demer, dus zonder herintroductie. 
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6.4.5 GMK 45-46 (Bijlage 1 Fig 67) 

Meetplaats Omschrijving Habitatevaluatie 

GMK45 Bomkrater 1 Nat. Res. Vorsdonkbos- Turfputten Goed 

GMK46 Huttebize Nat. Res. Vorsdonkbos- Turfputten Zeer goed 

Toestand 

● Van Liefferinge en Meire (2003) vermelden enkele exemplaren van GMK tijdens de paaiperiode 

aangetroffen in een muskusrattenfuik in het natuurgebied Vorsdonkbos-Turfputten te Gelrode 

(Aarschot) in het begin van de jaren negentig (pers. mededeling L. Vervoort). De soort is er sedert dan 

niet meer gerapporteerd. 

● De twee meetplaatsen in het gebied zijn beperkt tot een gracht en een bomkrater. Ook hier is de 

habitatevaluatie te beperkt om een onderbouwde uitspraak over het ganse gebied te doen, meerdere 

grotere plassen zijn in het gebied aanwezig maar werden niet bezocht. De onderzochte locaties zijn goed 

(bomkrater), tot zeer goed (gracht). 

Streefbeelden korte termijn 

● Betere kennis van de mogelijke aanwezigheid van de GMK in het gebied en ruimere evaluatie van zijn 

habitat over het gebied. 

Streefbeelden lange termijn 

● Afhankelijk van de resultaten van het monitoringsonderzoek, versterken van de lokale populatie, of 

herintroductie (wegens geïsoleerder ligging, te onderzoeken) 

Monitoring/inventarisatie 

● Monitoring van de GMK over het gebied met behulp van aangepaste technieken voor 

visbestandsopname. Actualisatie verspreidingstoestand. 

● Inventarisatie van de aanwezigheid van GMK in het gebied door middel van e-DNA screening. 

● Connectiviteitstudie (zie onder hoofdstuk 4.5) 

● Ruimere inventarisatie van de kwaliteit van het gebied als GMK habitat. 

Onderzoek 

● Afhankelijk van de resultaten van het monitoringsonderzoek, opvolgen van de evolutie na eventuele 

ingrepen. 

Specifieke drukken 

● Te kleinschalig voor geïsoleerde leefbare populaties 

● Verdroging  

● Verlanding van de grachten, toegegroeid door vegetatie, verbossing. 

● Versnippering, gebrek aan connectiviteit? 

● Verlanding moerasgebieden 

● Waterkwaliteit? 

Algemene beheersstrategie 

● Afhankelijk van de resultaten van het monitoringsonderzoek: behoud, versterken, verbinden of 

herintroductie 

 

Specifieke beheersmaatregelen  

Afhankelijk van de resultaten van het monitoringsonderzoek 

● Inrichtingsmaatregelen grachtenstelsel, ruiming, uitdiepen, herinrichten. 

● Connectiviteit met Demer? 
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● Naast hun connectiviteitsfunctie kunnen grachten, indien goed aangelegd, ook geschikt zijn als opgroei- 

en voortplantingshabitat. Belangrijke elementen zijn voldoende diepte, schuine oever, plas dras zone. 

● Beheer dient gericht te zijn op maximale ontwikkeling van de aquatische vegetatie. Verbossing op de 

oever kan negatief werken op lichtinval en de groei van watervegetatie belemmeren. Waar nodig kan dit 

tegengegaan worden door kappingen. Maximale oeverdiversiteit nastreven.  

● Beheer maximaal gericht op vernatting van het gebied. Periodieke overstromingen faciliteren. 

● Slib en sedimentruiming zoveel mogelijk vermijden. Toch kan dat noodzakelijk zijn om te ruimen 

teneinde bijvoorbeeld verlanding tegen te gaan. In het geval GMK nog aanwezig is: wanneer er slib of 

vegetatie moet geruimd worden dient dit oordeelkundig gepland te worden. Tevens is het belangrijk dat 

bij ruimingswerkzaamheden controle uitgevoerd wordt. 

 

(Her)introducties 

● Indien de soort uit het gebied verdwenen is, en indien er geen connectiviteit gegarandeerd kan worden, 

kan herintroductie in geschikte habitats overwogen worden (Zie beslissingsboom voor herintroducties in 

Belpaire en Coeck, 2016). 

6.4.6 GMK 47 (Bijlage 1 Fig 70) 

Meetplaats Omschrijving Habitatevaluatie 

GMK47 De Grote Laak Zeer goed 

Toestand 

● Verschillende rapporten geven aan dat de Grote Laak een belangrijke waterloop was voor GMK 

(historische waarnemingen). Populatieherstel is mogelijk door herstel van de connectiviteit met de 

Demer, en door de Laak terug beperkt watervoerend te maken. Kolonisatie vanuit de stroomopwaarts 

gelegen populaties van Demer en Schulensbroek kan dan mogelijk worden. 

Streefbeelden korte termijn 

● Kolonisatie van de Grote Laak met ontwikkeling van een lokale populatie. 

Streefbeelden lange termijn 

● Verdere ontwikkeling van de Grote Laak populatie met verbinding en genetische uitwisseling met 

Demerpopulatie. 

Monitoring/inventarisatie 

● Inventarisatie van de aanwezigheid van GMK in het gebied door middel van e-DNA screening. 

● Eventueel monitoring van de GMK over het gebied met behulp van aangepaste technieken voor 

visbestandsopname. Actualisatie verspreidingstoestand. 

● Connectiviteitstudie (zie onder hoofdstuk 4.5) met focus op het terug beperkt watervoerend maken van 

de Laak, en de connectiviteit met het grachten- en poelenstelsel 

● Slibstudie over het Laaktraject. 

● Onderzoek milieukwaliteit. Kwaliteit van sediment en biota met betrekking tot toxische stoffen. 

Onderzoek 

● Opvolgen van de populatie van GMK (en andere soorten) na ingrepen. 

Specifieke drukken 

● Momenteel gebrek aan connectiviteit met Demer en met grachtenstelsel. 

● Onaangepast landbouwbeheer (gebruik van pesticiden, onvoldoende bufferzones, verdroging) 

● Verdroging, algemene verlanding 

● Versnippering 

● Waterkwaliteit, eventueel toxische stoffen 
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Algemene beheersstrategie 

● Verbreiden 
Nieuwe leefgebieden worden door middel van ecologische infrastructuur aangetakt aan bestaande 
complexen van leefgebieden. Bedoeling is om het gunstige habitat van de Grote Laak in verbinding te 
stellen met de Demer populatie. 

Specifieke beheersmaatregelen 

● Grote Laak beperkt waterdragend maken. 

● Connectiviteit met het grachtenstelsel herstellen. 

● Naast hun connectiviteitsfunctie kunnen grachten, indien goed aangelegd, ook geschikt zijn als opgroei- 

en voortplantingshabitat. Belangrijke elementen zijn voldoende diepte, schuine oever, plas dras zone. 

● Indien nodig (slibstudie) slibruiming uitvoeren. 

● Beheer dient gericht te zijn op maximale ontwikkeling van de aquatische vegetatie en behoud van een 

zachte losse bodem met organish afval. 

● Beheer maximaal gericht op vernatting van het gebied. Periodieke overstromingen faciliteren. 

● Beheerslandbouw. Overeenkomsten met sector rond extensief landgebruik, waterniveaus, 

pesticidengebruik en aanleg of behoud van bufferzones.  

(Her)introducties 

● Er wordt van uitgegaan dat mits de juiste infrastructuuringrepen, het mogelijk is de soort terug te 

krijgen via kolonisatie uit de Demer, dus zonder herintroductie. 

6.4.7 GMK 48 (Bijlage 1 Fig 72) 

Meetplaats Omschrijving Habitatevaluatie 

GMK48 Plas nabij de Leibeek Goed 

Toestand 

● Dit gebied bestaat uit een tiental (private) vijvertjes naast de Leibeek in Zallakenbroek. Bij het 

terreinbezoek was de Leibeek droog en een van de naburige plassen werd aan een habitatevaluatie 

onderworpen. In principe is het gebied in connectie met de Demer via de Leibeek, en bevindt het zich op 

een boogscheut van een oude Demermeander. 

Streefbeelden korte termijn 

● Verbinding van de plas(sen) met Leibeek, connectiviteit met Demer (eventueel via oude meander). 

● Verbreiding van de populatie van de Demer naar Zallakenbroek 

Streefbeelden lange termijn 

● Verdere verbreiding van de populatie over de Demerbroeken linkeroever, via goed ontwikkeld 

geconnecteerd grachtenstelsel. 

Monitoring/inventarisatie 

● Inventarisatie van de aanwezigheid van GMK in het gebied door middel van e-DNA screening. 

● Connectiviteitstudie (zie onder hoofdstuk 4.5) 

Onderzoek 

● Opvolgen van het populatieherstel na ingrepen. 

Specifieke drukken 

● Onaangepast landbouwbeheer (gebruik van pesticiden, onvoldoende bufferzones, verdroging) 

● Privaat karakter van de plassen 

● Verdroging (bv. Leigracht) 

● Versnippering 
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● Verlanding moerasgebieden 

● Waterkwaliteit 

Algemene beheersstrategie 

● Verbreiden 
Nieuwe leefgebieden worden door middel van ecologische infrastructuur aangetakt aan bestaande 
complexen van leefgebieden. Doel: creëren nieuw kerngebied in Zallakenbroek (streefbeeld lange 
termijn). 

Specifieke beheersmaatregelen  

● Tegengaan verdroging Leigracht. 

● Connectiviteit met Demer onderzoeken. Mogelijkheid nagaan om Zallakenvijvers met oude meander (zie 

ook fiche 7.4.4) te verbinden. 

● Mogelijkheden van ontsluiting vijvercomplex nagaan (privaat). Herinrichting vijvers (verbinding, herstel 

van aquatische vegetatie, eventueel gedeeltelijke slibruiming). Slib is in zeer grote mate aanwezig in de 

vijvers. Beheer dient gericht te zijn op maximale ontwikkeling van de aquatische vegetatie. Verbossing 

op de oever kan negatief werken op lichtinval en de groei van watervegetatie belemmeren. Waar nodig 

kan dit tegengegaan worden door kappingen. Maximale oeverdiversiteit nastreven.  

● Naast hun connectiviteitsfunctie kunnen grachten, indien goed aangelegd, ook geschikt zijn als opgroei- 

en voortplantingshabitat. Belangrijke elementen zijn voldoende diepte, schuine oever, plas dras zone. 

● Beheer maximaal gericht op vernatting van het gebied. Periodieke overstromingen faciliteren. 

● Beheerslandbouw. Overeenkomsten met sector rond extensief landgebruik, waterniveaus, 

pesticidengebruik en aanleg of behoud van bufferzones. 

(Her)introducties 

● Er wordt van uitgegaan dat de soort nog vanuit de Demerpopulatie het gebied kan bereiken, mits de 

nodige ingrepen. Herintroductie is dan wellicht niet de beste optie (Zie beslissingsboom voor 

herintroducties in Belpaire en Coeck, 2016). 

6.4.8 GMK 51 (Bijlage 1 Fig 77) 

Meetplaats Omschrijving Habitatevaluatie 

GMK51 Amfibiepoel in Wijgmaalbroek Slecht 

Toestand 

● GMK51 is een vrij kleine poel met dense begroeiing met zandbodem. Er lijkt geen connectie te bestaan 

met het grachtenstelsel. Het habitat wordt als slecht beoordeeld voor de GMK. Er zijn geen van 

historische of actuele waarnemingen van GMK. 

Streefbeelden korte termijn 

● De meetplaats is niet geschikt als streefbeeld voor GMK. 

Streefbeelden lange termijn 

● / 

Monitoring/inventarisatie 

● Geen actie nodig. 

Onderzoek 

● Geen actie nodig. 

Specifieke drukken 

● Niet relevant 
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Algemene beheersstrategie 

● Geen actie nodig. 

Specifieke beheersmaatregelen 

● Geen actie nodig. 

(Her)introducties 

● Geen actie nodig. 

6.4.9 GMK 52 (Bijlage 1 Fig 79) 

Meetplaats Omschrijving Habitatevaluatie 

GMK52 Vijver aan de Mangelbeek, Lummensbroek Zeer goed 

Toestand 

● Er zijn geen actuele of historische waarnemingen van GMK in de vijver. Het habitat wordt als zeer goed 

geëvalueerd. De vijver is onderdeel van een vijvercomplex (Vijversheide). De mate van connectiviteit 

met de andere vijvers, met het grachtenstelsel en met de Mangelbeek is onbekend. Via grachtenstelsel, 

Mangelbeek en Demer zijn er wellicht mogelijkheden om de populatie van Demer en Schulensmeer 

bekken te verbinden met dit habitat. De afstand tot het Schulensbroek is slechts een drietal km. 

Streefbeelden korte termijn 

● Ontwikkelen van een lokale populatie ‘Mangelbeek’ 

Streefbeelden lange termijn 

● Verbinding Mangelbeek populatie met Demerpopulatie 

Monitoring/inventarisatie 

● Inventarisatie van de aanwezigheid van GMK in het gebied door middel van e-DNA screening. 

● Eventueel gevolgd door monitoring van de GMK over het gebied met behulp van aangepaste technieken 

voor visbestandsopname. Actualisatie verspreidingstoestand. 

● Connectiviteitstudie (zie onder hoofdstuk 4.5)(vijvercomplex, grachtenstelsel, Mangelbeek, Demer) 

● Onderzoek milieukwaliteit. Kwaliteit van sediment en biota met betrekking tot toxische stoffen. 

Onderzoek 

● Na herintroductie, opvolging evolutie. 

Specifieke drukken 

● Onvoldoende connectiviteit 

● Suboptimaal paaihabitat? 

● Waterkwaliteit, eventueel toxische stoffen  

Algemene beheersstrategie 

● Introductie 
Ontwikkeling van een nieuwe lokale populatie. 

of 
● Verbreiden 

Nieuwe leefgebieden worden door middel van ecologische infrastructuur aangetakt aan bestaande 
complexen van leefgebieden. Connectiviteit verzorgen met Demer of Schulensmeer populatie. 

Specifieke beheersmaatregelen 

● Inrichtingsmaatregelen vijvers, studie en aanleg /optimalisatie paaimogelijkheden. Eventueel aanleg van 

lage inondatiezones die geruime tijd blank staan voor opgroeiende juvenielen. 

● Maximale connectiviteit nastreven tussen de vijvers onderling, tussen vijvers en het grachtenstelsel en 
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de Mangelbeek 

● Connectiviteit Mangelbeek en Demer 

● Naast hun connectiviteitsfunctie kunnen grachten, indien goed aangelegd, ook geschikt zijn als opgroei- 

en voortplantingshabitat. Belangrijke elementen zijn voldoende diepte, schuine oever, plas dras zone. 

● Beheer dient gericht te zijn op maximale ontwikkeling van de aquatische vegetatie, lokaal kunnen 

boomwortels in een ondiepe oeverzone ook de paaimogelijkheden vergroten. 

● Zones met dikke sliblaag karteren en behouden. 

● Beheer maximaal gericht op vernatting van het gebied. Periodieke overstromingen faciliteren. 

(Her)introducties 

● Resultaten van e-DNA screening afwachten. Indien de soort niet gedetecteerd wordt en de 

connectiviteitsstudie is gunstig kan introductie overwogen worden (zie ook beslissingsboom voor 

herintroducties in Belpaire en Coeck, 2016). Gebruik van Demer- of Schulensmeerpopulaties als 

kweekmateriaal. Natuurlijke kolonisatie in stroomopwaartse zin vanuit het Schulensbroek is ook een 

mogelijkheid. 
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7 Algemene conclusies 

Over de 52 geëvalueerde meetplaatsen scoren er 35 % Zeer goed, 25 % Goed, 15 % Matig, 19 % Slecht en 6 % Zeer 

slecht als mogelijk habitat voor de grote modderkruiper (Fig. 70). Plassen scoren doorgaans beter dan waterlopen. 

Dit is vooral duidelijk bij de evaluatie van de waterkwaliteit en de sedimentkwaliteit. In waterlopen (en dan vooral 

de stromende waters) is het sediment doorgaans minder gunstig voor GMK. Dit komt uiteraard ook tot uiting in de 

eindbeoordeling waar het percentage waters met de eindbeoordeling Zeer goed of Goed water hoger is bij de 

plassen. Beoordelingen volgens SBZ tonen een vrij evenredige verdeling in spreiding van de kwaliteitsklassen. 

Per SBZ wordt hieronder kort samengevat welke algemene beheersstrategie in het kader van de instandhouding van 

de grote modderkruiper mogelijk/wenselijk is. 

● In SBZ BE2100024 (Vennen, heiden en moerassen rond Turnhout) zijn de aanbevolen maatregelen vooral 

gericht op het veiligstellen, versterken en verbreiden van de populatie in het kerngebied in en rond Het 

Goorken, vooral via verbeteren van de connectiviteit tussen beek, moeras, en grachtenstelsel en via een 

soortgerichte optimalisatie van het grachtenstelsel. De andere geëvalueerde meetplaatsen nabij De 

Liereman en de Turnhoutse vennen zijn minder geschikt voor korte termijn maatregelen. 

● Ook in SBZ BE2200031 (Valleien van de Laambeek, Zonderikbeek, Slangebeek en Roosterbeek met 

vijvergebieden en heiden) zijn de maatregelen het best gericht op het veiligstellen, versterken en 

verbreiden van de populatie in het kerngebied in en rond Het Wik via soortgericht vijver- en 

grachtenbeheer. De vallei van de Laambeek wordt beschouwd als een zeer gunstig gebied door de 

aanwezigheid van de talrijke vijvers. De actuele toestand van GMK in het gebied is onvoldoende bekend. 

Hetzelfde geldt voor de vallei van de Zonderikbeek waar geschikte habitats voorkomen maar waar 

onvoldoende kennis bestaat over de huidige status van de soort. Ook hier is soortgericht vijver – en 

grachtenbeheer, eerder dan (her)introductie, naast onderzoek en monitoring de aanbevolen 

beheersoptie. 

● In SBZ BE2200034 (Itterbeek met Brand, Jagersborg en Schootsheide en Bergerven) lijkt de kolonisatie van 

GMK vanuit de Grote Renne onwaarschijnlijk. Enkele potentiële habitats werden als zeer gunstig 

beoordeeld en mits onderzoek en lokale ingrepen zou (her)introductie een geschikt middel kunnen zijn 

om de populatie in dit SBZ te versterken. 

● In SBZ BE2400014 (Demervallei) zijn er belangrijke uitdagingen om het habitat van de GMK te behouden 

en significant uit te breiden. Natuurinrichting in het Schulensbroek met focus op de rol van de grachten, 

en ruime uitbreiding van de laterale connectiviteit van de Demer ter hoogte van afgesneden meanders en 

zijrivieren dienen de belangrijkste aandachtspunten te zijn. Dit zou op termijn moeten resulteren in een 

ruime uitbreiding van het potentieel habitat van de soort. Gezien het bestaan van een Demer- en 

Schulensbroekpopulatie is herintroductie wellicht niet de meest wenselijke maatregel. 

 

Het is belangrijk om te benadrukken dat de voorziene tijd voor habitatanalyses van de gebieden veel te beperkt was 

om een grondige evaluatie toe te laten. Voorliggend rapport dient daarom als een preliminaire studie beschouwd te 

worden. Het was niet mogelijk om binnen het voorziene tijdsbestek alle potentiële gebieden te bezoeken, laat staan 

aan een habitatanalyse te onderwerpen. Het valt daarom niet uit te sluiten dat geschikte gebieden in dit rapport 

niet behandeld werden. Bovendien is een habitatanalyse op één meetplaats ruim onvoldoende om een uitspraak te 

doen over een volledig gebied.  

Te nemen beheersmaatregelen dienen te worden getoetst aan en gestroomlijnd met de beheers- en 

inrichtingsplannen van de landinrichters, water- en terreinbeheerders (VLM, VMM, ANB, Natuurpunt) of gekaderd 

in lopende programma’s (bv. Schulensmeer herinrichtingsproject) en bekkenbeheerplannen. 

De maatregelen voor het instandhouden van de soort hebben de SBZ’s als ruimtelijke focus. Het weze duidelijk dat 

herstel en behoudsmaatregelen voor een soort zoals grote modderkruiper moet gericht zijn op het ganse mogelijke 

verspreidingsgebied van de populatie (en dus niet beperkt tot de sterk versnipperde SBZ’s). 
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Het aflijnen van lokale maatregelenprogramma’s inclusief (her)introductie wordt in sterke mate belemmerd door 

een ontoereikende kennis over de nog resterende bestanden en het habitatgebruik van deze habitatrichtlijnsoort. 

De fiches in hoofdstuk 6 geven aan waar dringende monitorings- of onderzoeksacties nodig zijn. Voor een goede 

instandhouding van de soort is het essentieel om een geactualiseerd beeld te krijgen van de nog resterende 

populaties, en er dient onderzoek naar hun habitatgebruik uitgevoerd te worden. Dergelijk onderzoek kan 

tegenwoordig gebruik maken van moderne technieken, zoals e-DNA voor het opsporen van grote modderkruiper, 

telemetrie voor een betere kennis van hun habitatgebruik en genetische technieken voor karakterisatie van al dan 

niet geïsoleerde populaties. Zie ook Belpaire en Coeck (2016) voor een overzicht van kennisleemtes. 
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Figuur 70. Overzichtskaart met de eindbeoordeling van de habitatevaluaties voor grote modderkruiper in Vlaanderen. De zwarte punten betreffen niet onderzochte plaatsen met potentieel. 
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Bijlage 1: Infofiches habitatevaluatie meetplaatsen grote 
modderkruiper
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Fig. 1: Ligging GMK1 t.e.m. GMK5 
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GMK1 – Nat moerasgebied in Het Goorken 

Fig. 2: Zicht op de meetplaats 

  

 

Tabel 1: Situering van de staalnameplaats en afstand bemonsterd traject 

X-Lambert Y-Lambert Gemeente Omschrijving Bemonsterd Traject 

201916 224099 Arendonk Nat moerasgebied in Het Goorken 

bij Asselbergstraat 

250 m 

 

Tabel 2: Fysische en chemische metingen: zuurstofconcentratie (O2 in mg/l en O2 %), temperatuur (T in °C), 
conductiviteit (Cond. in µS/cm), turbiditeit (Turb. in NTU), doorzicht (D in cm) en gemiddelde diepte (in cm) 

Datum O2 

 

O2 % T  Cond.  

 

pH Turb.  

 

Doorzicht Gem. 

diepte  

18/08/2015 5,91 60 16,1 536 6,67 8,09 Bodem 17,9 

 

Tabel 3: Habitatkenmerken 

Samenstelling bodem De bodem bestaat uit een heel dikke laag detritus en 

modder, waarin je heel diep inzakt. Niet zelden komt een 

ammoniakgeur vrij. 

% aanwezige rietkraag 5 

% bedekking vegetatie 44 

Vlottende- en bodemwaterplanten Aanwezig 

Gemiddelde breedte (m)  

Meeste voorkomende vegetatie Moerasvegetatie (35% bedekking) met gevarieerde 

vegetatie van els en wilg aan de oevers en in het water, en 

riet, pitrus, wateraardbei, kattestaart, munt, zuring, gele lis 

en lisdodde. 

Natuurlijke schuilplaatsen Zeer veel 
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Begeleidende vissoorten  

 

Tabel 4: Algemene beoordeling van de geschiktheid van het habitat voor de grote modderkruiper 

Water kwaliteit Sediment kwaliteit Vegetatie kwaliteit Beoordeling 

Gunstig Gunstig Gunstig Zeer goed 
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GMK2 – Plas in Het Goorken 

Fig. 3: Zicht op de meetplaats  

  

 

Tabel 5: Situering van de staalnameplaats en afstand bemonsterd traject 

X-Lambert Y-Lambert Gemeente Omschrijving Bemonsterd Traject 

202167 224046 Arendonk Plas in "Het Goorken" Volledige plas 

 

Tabel 6: Fysische en chemische metingen: zuurstofconcentratie (O2 in mg/l en O2 %), temperatuur (T in °C), 
conductiviteit (Cond. in µS/cm), turbiditeit (Turb. in NTU), doorzicht (D in cm) en gemiddelde diepte (in cm) 

Datum O2 

 

O2 % T  Cond.  

 

pH Turb.  

 

Doorzicht Gem. 

diepte  

18/08/2015 6,96 70,7 16 485 7,12 11,3  30 

 

Tabel 7: Habitatkenmerken 

Samenstelling bodem De bodem bestaat uit een heel dikke laag detritus en 

modder, waarin je heel diep inzakt. Op sommige plaatsen is 

er ook klei en zand in het sedimentstaal. Niet zelden komt 

een ammoniakgeur vrij. 

% aanwezige rietkraag 40 

% bedekking vegetatie 5 

Vlottende- en bodemwaterplanten Vlottende waterplanten aanwezig 

Gemiddelde breedte (m)  

Meeste voorkomende vegetatie De plas was vooral gekenmerkt als open water (5% 

bedekking) met vooral kroos en schedefonteinkruid, met 

begeleidende soorten els, wilg en pitrus. 
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Natuurlijke schuilplaatsen  

Begeleidende vissoorten  

 

Tabel 8: Algemene beoordeling van de geschiktheid van het habitat voor de grote modderkruiper 

Water kwaliteit Sediment kwaliteit Vegetatie kwaliteit Beoordeling 

Gunstig Gunstig Gunstig Zeer goed 
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GMK3 – Waterloop in Het Goorken 

Fig. 4: Zicht op de meetplaats 

  

 

Tabel 9: Situering van de staalnameplaats en afstand bemonsterd traject 

X-Lambert Y-Lambert Gemeente Omschrijving Bemonsterd Traject 

202143 224296 Arendonk Waterloop in Het Goorken bij 

Asselbergstraat 

250 m 

 

Tabel 10: Fysische en chemische metingen: zuurstofconcentratie (O2 in mg/l en O2 %), temperatuur (T in °C), 
conductiviteit (Cond. in µS/cm), turbiditeit (Turb. in NTU), doorzicht (D in cm) en gemiddelde diepte (in cm) 

Datum O2 

 

O2 % T  Cond.  

 

pH Turb.  

 

Doorzicht Gem. 

diepte  

18/08/2015 10,38 107,5 17,1 355 5,97 12 16,9 19,7 

 

Tabel 11: Habitatkenmerken 

Samenstelling bodem Het bodemsubstraat is vooral zandig, met de bovenste laag 

bestaande uit een dunne laag slib (enkele cm). 

% aanwezige rietkraag 0 

% bedekking vegetatie 25 

Vlottende- en bodemwaterplanten Aanwezig 

Gemiddelde breedte (m) 3,3 

Meeste voorkomende vegetatie De waterloop is een verbinding tussen twee vijvers (25% 

bedekking), met gele plomp, riet, grof hoornblad, 

naaldwaterbies, gewone waterbies, waterweegbree, 

watermunt, gele lis en pitrus. 



 

144 INBO.R.2016.11407499 www.inbo.be 

Natuurlijke schuilplaatsen Weinig 

Begeleidende vissoorten  

 

Tabel 12: Algemene beoordeling van de geschiktheid van het habitat voor de grote modderkruiper 

Water kwaliteit Sediment kwaliteit Vegetatie kwaliteit Beoordeling 

Gunstig Matig Gunstig Goed 
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GMK4 – Plas nabij kanaal Dessel-Schoten 

Fig. 5: Zicht op de meetplaats 

  

 

Tabel 13: Situering van de staalnameplaats en afstand bemonsterd traject 

X-Lambert Y-Lambert Gemeente Omschrijving Bemonsterd Traject 

202287 224422 Arendonk Plas nabij Kanaal Dessel-Schoten Volledige plas 

 

Tabel 14: Fysische en chemische metingen: zuurstofconcentratie (O2 in mg/l en O2 %), temperatuur (T in °C), 
conductiviteit (Cond. in µS/cm), turbiditeit (Turb. in NTU), doorzicht (D in cm) en gemiddelde diepte (in cm) 

Datum O2 

 

O2 % T  Cond.  

 

pH Turb.  

 

Doorzicht Gem. 

diepte  

18/08/2015 3,92 39,4 15,7 493 7,01 14,1 Bodem 24,5 

 

Tabel 15: Habitatkenmerken 

Samenstelling bodem Deze plas ligt in een gebied met veenbodem. De bodem 

bestaat uit een aeroob mengsel van detritus en zand. 

Plaatsen met vrij vaste bodem wisselen af met plaatsen 

met zachte bodem waar je diep inzakt. 

% aanwezige rietkraag 3 

% bedekking vegetatie 5 

Vlottende- en bodemwaterplanten Vlottende bodemwaterplanten aanwezig 

Gemiddelde breedte (m)  

Meeste voorkomende vegetatie Plas op veenbodem (17% bedekking) met vooral riet en 

begeleidende soorten gele lis, watermunt, wateraardbei, 

wolfspoot en pitrus. 
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Natuurlijke schuilplaatsen matig 

Begeleidende vissoorten  

 

Tabel 16: Algemene beoordeling van de geschiktheid van het habitat voor de grote modderkruiper 

Water kwaliteit Sediment kwaliteit Vegetatie kwaliteit Beoordeling 

Gunstig Gunstig Gunstig Zeer goed 
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GMK5 – De Wamp 

Fig. 6: Zicht op de meetplaats 

  

 

Tabel 17: Situering van de staalnameplaats en afstand bemonsterd traject 

X-Lambert Y-Lambert Gemeente Omschrijving Bemonsterd Traject 

201442 224508 Arendonk De Wamp 250 m 

 

Tabel 18: Fysische en chemische metingen: zuurstofconcentratie (O2 in mg/l en O2 %), temperatuur (T in °C), 
conductiviteit (Cond. in µS/cm), turbiditeit (Turb. in NTU), doorzicht (D in cm), gemiddelde diepte (in cm), 
stroomsnelheid (v in m/s) 

Datum O2 

 

O2 % T  Cond.  

 

pH Turb.  

 

Doorzicht Gem. 

diepte  

v 

18/08/2015 3,89 37,7 16,4 435 6,55 10,4 Bodem 59,8 0,22 

 

Tabel 19: Habitatkenmerken 

Samenstelling bodem Het traagstromend deel van de waterloop heeft een losse 

bodem bestaande uit detritus (vooral bladafval) en donker 

slib/zand (ammoniakgeur). Verder door (stromend 

gedeelte) is de bodem iets vaster maar vertoont een 

gelijkaardige samenstelling. 

% aanwezige rietkraag  

% bedekking vegetatie 47% 

Vlottende- en bodemwaterplanten Aanwezig 

Gemiddelde breedte (m) 3 

Meeste voorkomende vegetatie De Wamp is een traag stromend water met een rijke 

vegetatie (47% bedekking) bestaande vooral riet, pijlkruid 

en gele lis. Begeleidende soorten zijn tenger fonteinkruid 

en eendenkroos. 
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Natuurlijke schuilplaatsen Veel 

Begeleidende vissoorten Driedoornige stekelbaars, zeelt, zonnebaars 

 

Tabel 20: Algemene beoordeling van de geschiktheid van het habitat voor de grote modderkruiper 

Water kwaliteit Sediment kwaliteit Vegetatie kwaliteit Beoordeling 

Gunstig Gunstig Gunstig Zeer goed 
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Fig. 7: Ligging GMK6 t.e.m. GMK8 
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GMK6 – De Rooise vlakbij natuurgebied De Liereman 

Fig. 8: Zicht op de meetplaats 

  

 

Tabel 21: Situering van de staalnameplaats en afstand bemonsterd traject 

X-Lambert Y-Lambert Gemeente Omschrijving Bemonsterd Traject 

196159 224202 Arendonk De Rooise vlakbij natuurgebied De 

Liereman. 

250 m 

 

Tabel 22: Fysische en chemische metingen: zuurstofconcentratie (O2 in mg/l en O2 %), temperatuur (T in °C), 
conductiviteit (Cond. in µS/cm), turbiditeit (Turb. in NTU), doorzicht (D in cm), gemiddelde diepte (in cm) en 
stroomsnelheid (v in m/s) 

Datum O2 

 

O2 % T  Cond.  

 

pH Turb.  

 

Doorzicht Gem. 

diepte  

v 

19/08/2015 6,26 63,3 16,2 558 7,1 34 26,0 23,6 0,19 

 

Tabel 23: Habitatkenmerken 

Samenstelling bodem De toplaag van het sediment bestaat uit detritus. Deze 

toplaag is echter weinig ontwikkeld en varieert van 2 tot 10 

cm naargelang de boorplaatsen. Onder deze laag bevindt 

zich een dikke laag wit zand. 

% aanwezige rietkraag 2 

% bedekking vegetatie 7,5 

Vlottende- en bodemwaterplanten Vlottende waterplanten aanwezig 

Gemiddelde breedte (m) 4 

Meeste voorkomende vegetatie Geen aquatische vegetatie, enkel overhangende 

oeverplanten. 
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Natuurlijke schuilplaatsen Weinig 

Begeleidende vissoorten Baars, riviergrondel, pos 

 

Tabel 24: Algemene beoordeling van de geschiktheid van het habitat voor de grote modderkruiper 

Water kwaliteit Sediment kwaliteit Vegetatie kwaliteit Beoordeling 

Ongunstig Matig Ongunstig Slecht 
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GMK7 – Ven in heideveldje in natuurgebied De Liereman 

Fig. 9: Zicht op de meetplaats 

  

 

Tabel 25: Situering van de staalnameplaats en afstand bemonsterd traject 

X-Lambert Y-Lambert Gemeente Omschrijving Bemonsterd Traject 

196089 225497 Oud-Turnhout Ven in heideveldje in natuurgebied 

De Liereman 

Volledige plas 

 

Tabel 26: Fysische en chemische metingen: zuurstofconcentratie (O2 in mg/l en O2 %), temperatuur (T in °C), 
conductiviteit (Cond. in µS/cm), turbiditeit (Turb. in NTU), doorzicht (D in cm) en gemiddelde diepte (in cm) 

Datum O2 

 

O2 % T  Cond.  

 

pH Turb.  

 

Doorzicht Gem. 

diepte  

19/08/2015 10,94 125,8 22,6 281 5,15 11,6 Bodem  

 

Tabel 27: Habitatkenmerken 

Samenstelling bodem De toplaag van het sediment bestaat uit los veen, maar 

beslaat slechts een achttal cm. Onder deze laag bevindt zich 

een donkere zandlaag, welke waarschijnlijk minder geschikt 

is voor GMK. 

% aanwezige rietkraag 0 

% bedekking vegetatie  

Vlottende- en bodemwaterplanten Afwezig 

Gemiddelde breedte (m)  

Meeste voorkomende vegetatie Ven in heidegebied, met vooral liesgras en witte snavelbies. 

Natuurlijke schuilplaatsen Weinig 
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Begeleidende vissoorten  

 

Tabel 28: Algemene beoordeling van de geschiktheid van het habitat voor de grote modderkruiper 

Water kwaliteit Sediment kwaliteit Vegetatie kwaliteit Beoordeling 

Gunstig Matig Matig Goed 
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GMK8 – Plas bij uitkijktoren in natuurgebied De Liereman 

Fig. 10: Zicht op de meetplaats 

  

 

Tabel 29: Situering van de staalnameplaats en afstand bemonsterd traject 

X-Lambert Y-Lambert Gemeente Omschrijving Bemonsterd Traject 

194640 225093 Oud-Turnhout Plas bij uitkijktoren in 

natuurgebied De Liereman 

Volledige plas 

 

Tabel 30: Fysische en chemische metingen: zuurstofconcentratie (O2 in mg/l en O2 %), temperatuur (T in °C), 
conductiviteit (Cond. in µS/cm), turbiditeit (Turb. in NTU), doorzicht (D in cm) en gemiddelde diepte (in cm) 

Datum O2 

 

O2 % T  Cond.  

 

pH Turb.  

 

Doorzicht Gem. 

diepte  

19/08/2015 15,2 165,6 19,8 278 9,28 152 10,0 19,5 

 

Tabel 31: Habitatkenmerken 

Samenstelling bodem Het sediment van dit ven in het Lieremanmoeras 

(veengebied) bestaat uit een vrij dunne laag modder 

waaronder zand. 

% aanwezige rietkraag 5 

% bedekking vegetatie 0 

Vlottende- en bodemwaterplanten Afwezig 

Gemiddelde breedte (m)  

Meeste voorkomende vegetatie Geen aquatische vegetatie. Water groen door algen. 

Lisdodde en pitrus op de oever. 

Natuurlijke schuilplaatsen Matig 
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Begeleidende vissoorten Baars 

 

Tabel 32: Algemene beoordeling van de geschiktheid van het habitat voor de grote modderkruiper 

Water kwaliteit Sediment kwaliteit Vegetatie kwaliteit Beoordeling 

Gunstig Matig Ongunstig Matig 
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Fig. 11: GMK9 t.e.m. GMK 10 
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GMK9 – Plas in Weversgoor 

Fig. 12: Zicht op de meetplaats 

  

 

Tabel 33: Situering van de staalnameplaats en afstand bemonsterd traject 

X-Lambert Y-Lambert Gemeente Omschrijving Bemonsterd Traject 

190230 228323 Turnhout Plas in Weversgoor Volledige plas 

 

Tabel 34: Fysische en chemische metingen: zuurstofconcentratie (O2 in mg/l en O2 %), temperatuur (T in °C), 
conductiviteit (Cond. in µS/cm), turbiditeit (Turb. in NTU), doorzicht (D in cm) en gemiddelde diepte (in cm) 

Datum O2 

 

O2 % T  Cond.  

 

pH Turb.  

 

Doorzicht Gem. 

diepte  

19/08/2015 11,7 136,9 23,5 81,2 6,86 5,16 Bodem 46,0 

 

Tabel 35: Habitatkenmerken 

Samenstelling bodem De bodem bestaat uit grijze klei, met bovenop een dun 

laagje detritus. De vaste bodem wordt als ongunstig 

beschouwd voor GMK. 

% aanwezige rietkraag 0 

% bedekking vegetatie 15 

Vlottende- en bodemwaterplanten Aanwezig 

Gemiddelde breedte (m)  

Meeste voorkomende vegetatie De plas heeft een bedekkingsgraad van 15%, waarbij de 

vegetatie bestaat uit loos blaasjeskruid en fonteinkruid. 

Natuurlijke schuilplaatsen Veel 
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Begeleidende vissoorten Zonnebaars 

 

Tabel 36: Algemene beoordeling van de geschiktheid van het habitat voor de grote modderkruiper 

Water kwaliteit Sediment kwaliteit Vegetatie kwaliteit Beoordeling 

Gunstig Ongunstig Matig Matig 
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GMK10 – Plas Zwart Water 

Fig. 13: Zicht op de meetplaats 

  

 

Tabel 37: Situering van de staalnameplaats en afstand bemonsterd traject 

X-Lambert Y-Lambert Gemeente Omschrijving Bemonsterd Traject 

189325 228935 Turnhout Plas Zwart Water Volledige plas 

 

Tabel 38: Fysische en chemische metingen: zuurstofconcentratie (O2 in mg/l en O2 %), temperatuur (T in °C), 
conductiviteit (Cond. in µS/cm), turbiditeit (Turb. in NTU), doorzicht (D in cm) en gemiddelde diepte (in cm) 

Datum O2 

 

O2 % T  Cond.  

 

pH Turb.  

 

Doorzicht Gem. 

diepte  

19/08/2015 10,62 123,1 23 240 7,35 31 27,0 17 

 

Tabel 39: Habitatkenmerken 

Samenstelling bodem De bodem van dit ven heeft een sliblaag van ca. 10 cm nabij 

de oever, verder is er een sliblaag tot 35 cm. Onder deze 

laag bestaat het bodemsubstraat uit een zand/klei laag. 

% aanwezige rietkraag 0 

% bedekking vegetatie 0 

Vlottende- en bodemwaterplanten Bodemwaterplanten aanwezig 

Gemiddelde breedte (m)  

Meeste voorkomende vegetatie Geen aquatische vegetatie (behalve oeverplanten) 

Natuurlijke schuilplaatsen Weinig 

Begeleidende vissoorten  
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Tabel 40: Algemene beoordeling van de geschiktheid van het habitat voor de grote modderkruiper 

Water kwaliteit Sediment kwaliteit Vegetatie kwaliteit Beoordeling 

Gunstig Matig Ongunstig Matig 
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Fig. 14: GMK11 t.e.m. GMK13 
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GMK11 – Zusterkloosterbeek 

Fig. 15: Zicht op de meetplaats 

  

 

Tabel 41: Situering van de staalnameplaats en afstand bemonsterd traject 

X-Lambert Y-Lambert Gemeente Omschrijving Bemonsterd Traject 

221224 182940 Hasselt Zusterkloosterbeek 250 m 

 

Tabel 42: Fysische en chemische metingen: zuurstofconcentratie (O2 in mg/l en O2 %), temperatuur (T in °C), 
conductiviteit (Cond. in µS/cm), turbiditeit (Turb. in NTU), doorzicht (D in cm), gemiddelde diepte (in cm) en 
stroomsnelheid (v in m/s) 

Datum O2 

 

O2 % T  Cond.  

 

pH Turb.  

 

Doorzicht Gem. 

diepte  

v 

20/08/2015 9,09 88,5 14,5 189 6,75 16,4 30,6 31,6 0,11 

 

Tabel 43: Habitatkenmerken 

Samenstelling bodem Structuurrijke waterloop met vooral zandige bodem, 

bovenop het zand ligt een laag van ca. 4 cm modder, slib en 

detritus. 

% aanwezige rietkraag 0 

% bedekking vegetatie 0 

Vlottende- en bodemwaterplanten Afwezig 

Gemiddelde breedte (m) 1,68 

Meeste voorkomende vegetatie Geen aquatische vegetatie, enkel overhangende 

oeverplanten. 

Natuurlijke schuilplaatsen Matig 

Begeleidende vissoorten  
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Tabel 44: Algemene beoordeling van de geschiktheid van het habitat voor de grote modderkruiper 

Water kwaliteit Sediment kwaliteit Vegetatie kwaliteit Beoordeling 

Gunstig Ongunstig Ongunstig Slecht 
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GMK12 – Plas ten zuiden van GMK13 van de "Visvijvers" Kiewit 

Fig. 16: Zicht op de meetplaats 

  

 

Tabel 45: Situering van de staalnameplaats en afstand bemonsterd traject 

X-Lambert Y-Lambert Gemeente Omschrijving Bemonsterd Traject 

221468 183647 Genk Plas ten zuiden van GMK13 van de 

"Visvijvers" Kiewit 

Volledige plas 

 

Tabel 46: Fysische en chemische metingen: zuurstofconcentratie (O2 in mg/l en O2 %), temperatuur (T in °C), 
conductiviteit (Cond. in µS/cm), turbiditeit (Turb. in NTU), doorzicht (D in cm) en gemiddelde diepte (in cm) 

Datum O2 

 

O2 % T  Cond.  

 

pH Turb.  

 

Doorzicht Gem. 

diepte  

20/08/2015 11,67 131,4 21,6 150,1 6,65 294 Bodem 11 

 

Tabel 47: Habitatkenmerken 

Samenstelling bodem Bodem gekenmerkt door een vrij dikke laag modder en slib, 

met daaronder zand en slib 

% aanwezige rietkraag 0 

% bedekking vegetatie 100 

Vlottende- en bodemwaterplanten Vlottende waterplanten aanwezig 

Gemiddelde breedte (m)  

Meeste voorkomende vegetatie Zeer laag waterpeil, geen goed ontwikkelde submerse 

vegetatie, wel bloei van groen algen. 

Natuurlijke schuilplaatsen Weinig 

Begeleidende vissoorten  
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Tabel 48: Algemene beoordeling van de geschiktheid van het habitat voor de grote modderkruiper 

Water kwaliteit Sediment kwaliteit Vegetatie kwaliteit Beoordeling 

Gunstig Gunstig Matig Goed 
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GMK13 – Plas ten noorden van GMK12 van de "Visvijvers" Kiewit 

Fig. 17: Zicht op de meetplaats 

  

 

Tabel 49: Situering van de staalnameplaats en afstand bemonsterd traject 

X-Lambert Y-Lambert Gemeente Omschrijving Bemonsterd Traject 

221493 183796 Genk Plas ten noorden van GMK12 van 

de "Visvijvers" Kiewit 

Volledige plas 

 

Tabel 50: Fysische en chemische metingen: zuurstofconcentratie (O2 in mg/l en O2 %), temperatuur (T in °C), 
conductiviteit (Cond. in µS/cm), turbiditeit (Turb. in NTU), doorzicht (D in cm) en gemiddelde diepte (in cm) 

Datum O2 

 

O2 % T  Cond.  

 

pH Turb.  

 

Doorzicht Gem. 

diepte  

20/08/2015 7,11 85,5 25 211,8 6,31 181 Bodem 5,5 

 

Tabel 51: Habitatkenmerken 

Samenstelling bodem Bodem gekenmerkt door een dikke laag modder, slib en 

bladafval, met daaronder klei met slib 

% aanwezige rietkraag 0 

% bedekking vegetatie 100 

Vlottende- en bodemwaterplanten Aanwezig 

Gemiddelde breedte (m)  

Meeste voorkomende vegetatie Zeer laag waterpeil, vegetatie bestaat uit wilgenstruweel, 

waterzuring en pitrus, ook bloei van groen algen. 

Natuurlijke schuilplaatsen  

Begeleidende vissoorten Amerikaanse hondsvis, Amerikaanse dwergmeerval, 

blauwbandgrondel 
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Tabel 52: Algemene beoordeling van de geschiktheid van het habitat voor de grote modderkruiper 

Water kwaliteit Sediment kwaliteit Vegetatie kwaliteit Beoordeling 

Gunstig Gunstig Gunstig Zeer goed 



 

168 INBO.R.2016.11407499 www.inbo.be 

Fig. 18: GMK14 t.e.m. GMK16 
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GMK14 – Grote plas in "Het Wik" 

Fig. 19: Zicht op de meetplaats 

  

 

Tabel 53: Situering van de staalnameplaats en afstand bemonsterd traject 

X-Lambert Y-Lambert Gemeente Omschrijving Bemonsterd Traject 

224594 185110 Genk Grote plas in "Het Wik" Volledige plas 

 

Tabel 54: Fysische en chemische metingen: zuurstofconcentratie (O2 in mg/l en O2 %), temperatuur (T in °C), 
conductiviteit (Cond. in µS/cm), turbiditeit (Turb. in NTU), doorzicht (D in cm) en gemiddelde diepte (in cm) 

Datum O2 

 

O2 % T  Cond.  

 

pH Turb.  

 

Doorzicht Gem. 

diepte  

20/08/2015 8,26 96,4 23,4 158 6,55 47,6  50 

 

Tabel 55: Habitatkenmerken 

Samenstelling bodem Dikke laag detritus, plantenmateriaal, met onderaan klei. 

% aanwezige rietkraag 100 

% bedekking vegetatie 6 

Vlottende- en bodemwaterplanten Aanwezig 

Gemiddelde breedte (m)  

Meeste voorkomende vegetatie Zeer goed ontwikkelde oevervegetaties met riet. In open 

water (6% bedekking) groeit stomp fonteinkruid en kroos. 

Natuurlijke schuilplaatsen Veel 

Begeleidende vissoorten Zonnebaars, Amerikaanse hondsvis 

 



 

170 INBO.R.2016.11407499 www.inbo.be 

Tabel 56: Algemene beoordeling van de geschiktheid van het habitat voor de grote modderkruiper 

Water kwaliteit Sediment kwaliteit Vegetatie kwaliteit Beoordeling 

Gunstig Gunstig Gunstig Zeer goed 
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GMK15 – Gracht nabij kreeftenvijver in "Het Wik" 

Fig. 20: Zicht op de meetplaats 

  

 

Tabel 57: Situering van de staalnameplaats en afstand bemonsterd traject 

X-Lambert Y-Lambert Gemeente Omschrijving Bemonsterd Traject 

224048 185141 Genk Gracht nabij kreeftenvijver in "Het 

Wik" 

250 m 

 

Tabel 58: Fysische en chemische metingen: zuurstofconcentratie (O2 in mg/l en O2 %), temperatuur (T in °C), 
conductiviteit (Cond. in µS/cm), turbiditeit (Turb. in NTU), doorzicht (D in cm), gemiddelde diepte (in cm) en 
stroomsnelheid (v) 

Datum O2 

 

O2 % T  Cond.  

 

pH Turb.  

 

Doorzicht Gem. 

diepte  

v 

20/08/2015 7,27 83 22,2 144,2 6,41 185 Bodem 26,2 Stilstaand 

 

Tabel 59: Habitatkenmerken 

Samenstelling bodem Dikke laag detritus, plantenmateriaal, met onderaan zand 

en slib. 

% aanwezige rietkraag 90 

% bedekking vegetatie 81,5 

Vlottende- en bodemwaterplanten Aanwezig 

Gemiddelde breedte (m) 1 

Meeste voorkomende vegetatie Gracht met rijkelijk ontwikkelde en gevarieerde vegetatie 

(72% bedekking) met riet, naaldwaterbies en gewone 

waterbies, gele lis, lisdodde, zegge, moerasvergeet-me-

nietje, waterweegbree, watermunt en zuring 

Natuurlijke schuilplaatsen Veel 
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Begeleidende vissoorten Rietvoorn, Amerikaanse hondsvis 

 

Tabel 60: Algemene beoordeling van de geschiktheid van het habitat voor de grote modderkruiper 

Water kwaliteit Sediment kwaliteit Vegetatie kwaliteit Beoordeling 

Gunstig Gunstig Gunstig Zeer goed 
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GMK16 – Zusterkloosterbeek in "Het Wik" 

Fig. 21: Zicht op de meetplaats 

 

 

 

Tabel 61: Situering van de staalnameplaats en afstand bemonsterd traject 

X-Lambert Y-Lambert Gemeente Omschrijving Bemonsterd Traject 

224055 185015 Genk Zusterkloosterbeek in "Het Wik" 250 m 

 

Tabel 62: Fysische en chemische metingen: zuurstofconcentratie (O2 in mg/l en O2 %), temperatuur (T in °C), 
conductiviteit (Cond. in µS/cm), turbiditeit (Turb. in NTU), doorzicht (D in cm), gemiddelde diepte (in cm) en 
stroomsnelheid (v in m/s) 

Datum O2 

 

O2 % T  Cond.  

 

pH Turb.  

 

Doorzicht Gem. 

diepte  

v 

20/08/2015 7,04 75,9 19,2 151,9 6,37 6,89 Bodem 14,6 0,28 

 

 

Tabel 63: Habitatkenmerken 

Samenstelling bodem Structuurrijke bosbeek met vooral zandige bodem, 

bovenop het zand ligt een laag van ca. 4 cm slib en detritus. 
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% aanwezige rietkraag 0 

% bedekking vegetatie 0 

Vlottende- en bodemwaterplanten Afwezig 

Gemiddelde breedte (m) 1,1 

Meeste voorkomende vegetatie Geen aquatische vegetatie, enkel overhangende 

oeverplanten. 

Natuurlijke schuilplaatsen Weinig 

Begeleidende vissoorten Amerikaanse hondsvis 

 

Tabel 64: Algemene beoordeling van de geschiktheid van het habitat voor de grote modderkruiper 

Water kwaliteit Sediment kwaliteit Vegetatie kwaliteit Beoordeling 

Ongunstig Ongunstig Ongunstig Zeer slecht 
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Fig. 22: Ligging GMK 17 
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GMK17 – Echelbeek 

Fig. 23: Zicht op de meetplaats 

  

 

Tabel 65: Situering van de staalnameplaats en afstand bemonsterd traject 

X-Lambert Y-Lambert Gemeente Omschrijving Bemonsterd Traject 

216885 189819 Heusden-Zolder Echelbeek 250 m 

 

Tabel 66: Fysische en chemische metingen: zuurstofconcentratie (O2 in mg/l en O2 %), temperatuur (T in °C), 
conductiviteit (Cond. in µS/cm), turbiditeit (Turb. in NTU), doorzicht (D in cm), gemiddelde diepte (in cm) en 
stroomsnelheid (v in m/s) 

Datum O2 

 

O2 % T  Cond.  

 

pH Turb.  

 

Doorzicht Gem. 

diepte  

v 

21/08/2015 8,1 81,8 16,3 229 6,79 9,89 Bodem 22,9 0,17 

 

 

Tabel 67: Habitatkenmerken 

Samenstelling bodem Bodem bestaat vooral uit donker zand met klei en grind. 

% aanwezige rietkraag 20 
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% bedekking vegetatie 75 

Vlottende- en bodemwaterplanten Bodemwaterplanten aanwezig 

Gemiddelde breedte (m) 1,7 

Meeste voorkomende vegetatie De Echelbeek heeft een rijkelijk ontwikkelde en gevarieerde 

vegetatie. Bedekkingsgraad is 73%. De meest voorkomende 

soorten zijn riet, lisdodde, gele lis, drijvend fonteinkruid, 

smalle waterpest, met als begeleidende soorten tenger 

fonteinkruid en pijlkruid. 

Natuurlijke schuilplaatsen Zeer veel 

Begeleidende vissoorten  

 

Tabel 68: Algemene beoordeling van de geschiktheid van het habitat voor de grote modderkruiper 

Water kwaliteit Sediment kwaliteit Vegetatie kwaliteit Beoordeling 

Ongunstig Ongunstig Gunstig Slecht 
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Fig. 24: Ligging GMK18 
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GMK18 – Gracht in Vogelzangbos 

Fig. 25: Zicht op de meetplaats 

  

 

Tabel 69: Situering van de staalnameplaats en afstand bemonsterd traject 

X-Lambert Y-Lambert Gemeente Omschrijving Bemonsterd Traject 

215056 188438 Heusden-Zolder Gracht in Vogelzangbos 50 m 

 

Tabel 70: Fysische en chemische metingen: zuurstofconcentratie (O2 in mg/l en O2 %), temperatuur (T in °C), 
conductiviteit (Cond. in µS/cm), turbiditeit (Turb. in NTU), doorzicht (D in cm), gemiddelde diepte (in cm) en 
stroomsnelheid (v) 

Datum O2 

 

O2 % T  Cond.  

 

pH Turb.  

 

Doorzicht Gem. 

diepte  

v 

21/08/2015 3,26 34 17,8 293 6,64 15,1 Bodem 46,2 Stilstaand 

 

Tabel 71: Habitatkenmerken 

Samenstelling bodem Bodem bestaat uit een dunne laag modder met bladafval, 

daaronder zwart zand met steentjes. 

% aanwezige rietkraag 5 

% bedekking vegetatie 91,5 

Vlottende- en bodemwaterplanten Bodemwaterplanten aanwezig 

Gemiddelde breedte (m) 1,6 

Meeste voorkomende vegetatie De gracht is gekenmerkt door een dense en gevarieerde 

vegetatie. Bedekkingsgraad is 71%. De meest voorkomende 

soorten zijn lisdodde, gele lis, riet, walstro en paardestaart. 

Natuurlijke schuilplaatsen Zeer veel 
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Begeleidende vissoorten  

 

Tabel 72: Algemene beoordeling van de geschiktheid van het habitat voor de grote modderkruiper 

Water kwaliteit Sediment kwaliteit Vegetatie kwaliteit Beoordeling 

Gunstig Ongunstig Gunstig Goed 
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Fig. 26: Ligging GMK 19 
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GMK19 – Roosterbeek, gelegen tussen 2 vijvers 

Fig. 27: Zicht op de meetplaats 

 

 

 

Tabel 73: Situering van de staalnameplaats en afstand bemonsterd traject 

X-Lambert Y-Lambert Gemeente Omschrijving Bemonsterd Traject 

217190 185947 Zonhoven Roosterbeek, gelegen tussen 2 

vijvers 

250 m 

 

Tabel 74: Fysische en chemische metingen: zuurstofconcentratie (O2 in mg/l en O2 %), temperatuur (T in °C), 
conductiviteit (Cond. in µS/cm), turbiditeit (Turb. in NTU), doorzicht (D in cm), gemiddelde diepte (in cm) en 
stroomsnelheid (v in m/s) 

Datum O2 

 

O2 % T  Cond.  

 

pH Turb.  

 

Doorzicht Gem. 

diepte  

v 

21/08/2015 6,73 71,6 18,8 441 7,31 11,7 Bodem 40,6 0,06 

 

Tabel 75: Habitatkenmerken 

Samenstelling bodem Bodem bestaat uit een dunne laag modder met bladafval, 

daaronder zand met steentjes. 
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% aanwezige rietkraag 90 

% bedekking vegetatie 11,5 

Vlottende- en bodemwaterplanten Bodemwaterplanten aanwezig 

Gemiddelde breedte (m) 2,1 

Meeste voorkomende vegetatie De Roosterbeek had een bedekking van 13%, met soorten 

als vlotgras, riet en fonteinkruid. 

Natuurlijke schuilplaatsen Veel 

Begeleidende vissoorten  

 

Tabel 76: Algemene beoordeling van de geschiktheid van het habitat voor de grote modderkruiper 

Water kwaliteit Sediment kwaliteit Vegetatie kwaliteit Beoordeling 

Gunstig Ongunstig Matig Matig 
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Fig. 28: Ligging GMK 20 
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GMK20 – Roosterbeek in natuurreservaat "De Teut" 

Fig. 29: Zicht op de meetplaats 

  

 

Tabel 77: Situering van de staalnameplaats en afstand bemonsterd traject 

X-Lambert Y-Lambert Gemeente Omschrijving Bemonsterd Traject 

223738 188415 Zonhoven Roosterbeek in natuurreservaat 

"De Teut" 

250 m 

 

Tabel 78: Fysische en chemische metingen: zuurstofconcentratie (O2 in mg/l en O2 %), temperatuur (T in °C), 
conductiviteit (Cond. in µS/cm), turbiditeit (Turb. in NTU), doorzicht (D in cm), gemiddelde diepte (in cm), 
stroomsnelheid (v in m/s) 

Datum O2 

 

O2 % T  Cond.  

 

pH Turb.  

 

Doorzicht Gem. 

diepte  

v 

21/08/2015 7,81 81,1 17,4 236 6,85 12,6 Bodem 34,1 0,42 

 

Tabel 79: Habitatkenmerken 

Samenstelling bodem Een dikke laag zand met detritus (30 cm), met daaronder 

wit zand. 
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% aanwezige rietkraag 0 

% bedekking vegetatie 0 

Vlottende- en bodemwaterplanten Afwezig 

Gemiddelde breedte (m) 3 

Meeste voorkomende vegetatie Structuurrijke bosbeek zonder aquatische vegetatie, enkel 

overhangende oeverplanten. 

Natuurlijke schuilplaatsen Weinig 

Begeleidende vissoorten  

 

Tabel 80: Algemene beoordeling van de geschiktheid van het habitat voor de grote modderkruiper 

Water kwaliteit Sediment kwaliteit Vegetatie kwaliteit Beoordeling 

Ongunstig Ongunstig Ongunstig Zeer slecht 
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Fig. 30: Ligging GMK 21 
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GMK21 – De Laambeek 

Fig. 31: Zicht op de meetplaats 

 

 

 

Tabel 81: Situering van de staalnameplaats en afstand bemonsterd traject 

X-Lambert Y-Lambert Gemeente Omschrijving Bemonsterd Traject 

223569 190727 Houthalen-

Helchteren 

De Laambeek 50 m 

 

Tabel 82: Fysische en chemische metingen: zuurstofconcentratie (O2 in mg/l en O2 %), temperatuur (T in °C), 
conductiviteit (Cond. in µS/cm), turbiditeit (Turb. in NTU), doorzicht (D in cm) en gemiddelde diepte (in cm) 

Datum O2 

 

O2 % T  Cond.  

 

pH Turb.  

 

Doorzicht Gem. 

diepte  

21/08/2015 7,93 84 18,3 152,9 7,01 21,3 Bodem 11 

 

 

Tabel 83: Habitatkenmerken 

Samenstelling bodem Een dunne laag zand met detritus (2 cm), met daaronder 

zwart zand. 
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% aanwezige rietkraag 5 

% bedekking vegetatie 0 

Vlottende- en bodemwaterplanten Afwezig 

Gemiddelde breedte (m)  

Meeste voorkomende vegetatie Structuurrijke bosbeek zonder aquatische vegetatie, enkel 

overhangende oeverplanten. 

Natuurlijke schuilplaatsen Weinig 

Begeleidende vissoorten  

 

Tabel 84: Algemene beoordeling van de geschiktheid van het habitat voor de grote modderkruiper 

Water kwaliteit Sediment kwaliteit Vegetatie kwaliteit Beoordeling 

Ongunstig Ongunstig Ongunstig Zeer slecht 
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Fig. 32: Ligging GMK22 t.e.m. GMK24 
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GMK22 – De Witbeek (Zwartwater) 

Fig. 33: Zicht op de meetplaats 

  

 

Tabel 85: Situering van de staalnameplaats en afstand bemonsterd traject 

X-Lambert Y-Lambert Gemeente Omschrijving Bemonsterd Traject 

246673 201349 Maaseik De Witbeek (Zwartwater) 250 m 

 

Tabel 86: Fysische en chemische metingen: zuurstofconcentratie (O2 in mg/l en O2 %), temperatuur (T in °C), 
conductiviteit (Cond. in µS/cm), turbiditeit (Turb. in NTU), doorzicht (D in cm), gemiddelde diepte (in cm) en 
stroomsnelheid (v in m/s) 

Datum O2 

 

O2 % T  Cond.  

 

pH Turb.  

 

Doorzicht Gem. 

diepte  

v 

24/08/2015 5,78 61,8 18 249 6,74 28,7 40,0 67 0,34 

 

Tabel 87: Habitatkenmerken 

Samenstelling bodem 10 cm dikke laag zand met detritus, daaronder bestaat de 

bodem uit zand. 

% aanwezige rietkraag 20 

% bedekking vegetatie 0,1 

Vlottende- en bodemwaterplanten Vlottende waterplanten aanwezig 

Gemiddelde breedte (m) 4,7 

Meeste voorkomende vegetatie Geen aquatische vegetatie, enkel oeverplanten, hier en 

daar wat kroos op het water. 

Natuurlijke schuilplaatsen Weinig 

Begeleidende vissoorten Driedoornige stekelbaars, bermpje 
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Tabel 88: Algemene beoordeling van de geschiktheid van het habitat voor de grote modderkruiper 

Water kwaliteit Sediment kwaliteit Vegetatie kwaliteit Beoordeling 

Ongunstig Matig Ongunstig Slecht 
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GMK23 – Vijver naast de Witbeek (Zwartwater) 

Fig. 34: Zicht op de meetplaats 

  

 

Tabel 89: Situering van de staalnameplaats en afstand bemonsterd traject 

X-Lambert Y-Lambert Gemeente Omschrijving Bemonsterd Traject 

246677 201415 Maaseik Vijver naast de Witbeek 

(Zwartwater) 

Volledige plas 

 

Tabel 90: Fysische en chemische metingen: zuurstofconcentratie (O2 in mg/l en O2 %), temperatuur (T in °C), 
conductiviteit (Cond. in µS/cm), turbiditeit (Turb. in NTU), doorzicht (D in cm) en gemiddelde diepte (in cm) 

Datum O2 

 

O2 % T  Cond.  

 

pH Turb.  

 

Doorzicht Gem. 

diepte  

24/08/2015 1,22 13 18,8 305 6,76 25,7 0 97,5 

 

Tabel 91: Habitatkenmerken 

Samenstelling bodem Dikke anaerobe slib en modderlaag. 

% aanwezige rietkraag 10 

% bedekking vegetatie 100 

Vlottende- en bodemwaterplanten Vlottende waterplanten aanwezig 

Gemiddelde breedte (m)  

Meeste voorkomende vegetatie Zeer goed ontwikkelde aquatische vegetatie, vooral aan de 

noordzijde waar een zwakke oevergradiënt zonder bomen 

een verlandingsvegetatie toelaat, met lisdodde, pitrus, 

kattestaart, watermunt en wolfspoot. 

Natuurlijke schuilplaatsen Matig 

Begeleidende vissoorten  
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Tabel 92: Algemene beoordeling van de geschiktheid van het habitat voor de grote modderkruiper 

Water kwaliteit Sediment kwaliteit Vegetatie kwaliteit Beoordeling 

Gunstig Gunstig Gunstig Zeer goed 

 

  



 

195 INBO.R.2016.11407499 www.inbo.be 

GMK24 – Schaagterziep 

Fig. 35: Zicht op de meetplaats 

  

 

Tabel 93: Situering van de staalnameplaats en afstand bemonsterd traject 

X-Lambert Y-Lambert Gemeente Omschrijving Bemonsterd Traject 

245760 201829 Maaseik Schaagterziep 250 m 

 

Tabel 94: Fysische en chemische metingen: zuurstofconcentratie (O2 in mg/l en O2 %), temperatuur (T in °C), 
conductiviteit (Cond. in µS/cm), turbiditeit (Turb. in NTU), doorzicht (D in cm), gemiddelde diepte (in cm) en 
stroomsnelheid (v in m/s) 

Datum O2 

 

O2 % T  Cond.  

 

pH Turb.  

 

Doorzicht Gem. 

diepte  

v 

24/08/2015 4,14 45 18,7 204,8 6,86 27,1 30,0 52,2 0,17 

 

Tabel 95: Habitatkenmerken 

Samenstelling bodem Vrij dikke laag slib met detritus (ca. 10 cm) met daaronder 

grijs mengsel van slib en zand. 

% aanwezige rietkraag 20 

% bedekking vegetatie 53 

Vlottende- en bodemwaterplanten Aanwezig 

Gemiddelde breedte (m) 5,1 

Meeste voorkomende vegetatie Goed ontwikkelde submerse vegetatie van smalle 

waterpest. Ook kroos aanwezig. 

Natuurlijke schuilplaatsen Weinig 

Begeleidende vissoorten  

 



 

196 INBO.R.2016.11407499 www.inbo.be 

Tabel 96: Algemene beoordeling van de geschiktheid van het habitat voor de grote modderkruiper 

Water kwaliteit Sediment kwaliteit Vegetatie kwaliteit Beoordeling 

Ongunstig Gunstig Gunstig Goed 
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Fig. 36: Ligging GMK25 en GMK26 
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GMK25 – Deunsvensloot 

Fig. 37: Zicht op de meetplaats 

 

 

 

Tabel 97: Situering van de staalnameplaats en afstand bemonsterd traject 

X-Lambert Y-Lambert Gemeente Omschrijving Bemonsterd Traject 

244176 203417 Kinrooi 

 

Deunsvensloot 125 m 

 

Tabel 98: Fysische en chemische metingen: zuurstofconcentratie (O2 in mg/l en O2 %), temperatuur (T in °C), 
conductiviteit (Cond. in µS/cm), turbiditeit (Turb. in NTU), doorzicht (D in cm), gemiddelde diepte (in cm) en 
stroomsnelheid (v) 

Datum O2 

 

O2 % T  Cond.  

 

pH Turb.  

 

Doorzicht Gem. 

diepte  

v 

24/08/2015 3,89 41,9 18,1 143,9 6,51 12,4 38,0 52,5 Stilstaand 

 

Tabel 99: Habitatkenmerken 

Samenstelling bodem De bodem bestaat uit een vrij dikke laag zwarte modder 

met detritus, zanderig onderaan. 
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% aanwezige rietkraag 80 

% bedekking vegetatie 86 

Vlottende- en bodemwaterplanten Vlottende waterplanten aanwezig 

Gemiddelde breedte (m) 2,5 

Meeste voorkomende vegetatie De beekvegetatie bestaat vooral uit riet (70% 

bedekkingsgraad) 

Natuurlijke schuilplaatsen Veel 

Begeleidende vissoorten Blankvoorn 

 

Tabel 100: Algemene beoordeling van de geschiktheid van het habitat voor de grote modderkruiper 

Water kwaliteit Sediment kwaliteit Vegetatie kwaliteit Beoordeling 

Gunstig Gunstig Gunstig Zeer goed 
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GMK26 – Batven 

Fig. 38: Zicht op de meetplaats 

  

 

Tabel 101: Situering van de staalnameplaats en afstand bemonsterd traject 

X-Lambert Y-Lambert Gemeente Omschrijving Bemonsterd Traject 

244835 203093 Kinrooi 

 

Batven Volledige plas 

 

Tabel 102: Fysische en chemische metingen: zuurstofconcentratie (O2 in mg/l en O2 %), temperatuur (T in °C), 
conductiviteit (Cond. in µS/cm), turbiditeit (Turb. in NTU), doorzicht (D in cm) en gemiddelde diepte (in cm) 

Datum O2 

 

O2 % T  Cond.  

 

pH Turb.  

 

Doorzicht Gem. 

diepte  

24/08/2015 9,03 110,2 24,4 216,5 4,3 4,93 Bodem 43 

 

Tabel 103: Habitatkenmerken 

Samenstelling bodem Vennen met zandige bodem. 

% aanwezige rietkraag 1 

% bedekking vegetatie 32 

Vlottende- en bodemwaterplanten Vlottende waterplanten aanwezig 

Gemiddelde breedte (m)  

Meeste voorkomende vegetatie Open water met hier en daar knolrus en watergentiaan. 

Natuurlijke schuilplaatsen Weinig 

Begeleidende vissoorten  
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Tabel 104: Algemene beoordeling van de geschiktheid van het habitat voor de grote modderkruiper 

Water kwaliteit Sediment kwaliteit Vegetatie kwaliteit Beoordeling 

Gunstig Ongunstig Ongunstig Slecht 
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Fig. 39: Ligging GMK27 en GMK28 
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GMK27 – Bosbeek 

Foto’s niet beschikbaar 

Tabel 105: Situering van de staalnameplaats en afstand bemonsterd traject 

X-Lambert Y-Lambert Gemeente Omschrijving Bemonsterd Traject 

246333 199085 Maaseik Bosbeek 250 m 

 

Tabel 106: Fysische en chemische metingen: zuurstofconcentratie (O2 in mg/l en O2 %), temperatuur (T in °C), 
conductiviteit (Cond. in µS/cm), turbiditeit (Turb. in NTU), doorzicht (D in cm), gemiddelde diepte (in cm) en 
stroomsnelheid (v in m/s) 

Datum O2 

 

O2 % T  Cond.  

 

pH Turb.  

 

Doorzicht Gem. 

diepte  

v 

24/08/2015 6,9 76,5 19,6 157,2 6,63 21,7 79,0 73,1 0,29 

 

Tabel 107: Habitatkenmerken 

Samenstelling bodem Vrij harde bodem, met mengsel bruin zand en detritus 

% aanwezige rietkraag 7 

% bedekking vegetatie 3 

Vlottende- en bodemwaterplanten Afwezig 

Gemiddelde breedte (m) 8 

Meeste voorkomende vegetatie Beek met vrij goed ontwikkelde riet en lisdodde vegetatie 

(27% bedekking) 

Natuurlijke schuilplaatsen Weinig 

Begeleidende vissoorten  

 

Tabel 108: Algemene beoordeling van de geschiktheid van het habitat voor de grote modderkruiper 

Water kwaliteit Sediment kwaliteit Vegetatie kwaliteit Beoordeling 

Ongunstig Ongunstig Matig Slecht 
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GMK28 – Plas naast Bosbeek in natuurreservaat Schotshei 

Fig. 40: Zicht op de meetplaats 

  

 

Tabel 109: Situering van de staalnameplaats en afstand bemonsterd traject 

X-Lambert Y-Lambert Gemeente Omschrijving Bemonsterd Traject 

246268 199040 Maaseik Plas naast Bosbeek in 

natuurreservaat Schotshei 

Volledige plas 

 

Tabel 110: Fysische en chemische metingen: zuurstofconcentratie (O2 in mg/l en O2 %), temperatuur (T in °C), 
conductiviteit (Cond. in µS/cm), turbiditeit (Turb. in NTU), doorzicht (D in cm) en gemiddelde diepte (in cm) 

Datum O2 

 

O2 % T  Cond.  

 

pH Turb.  

 

Doorzicht Gem. 

diepte  

24/08/2015 10,82 131,2 24,2 126,4 8,88 34,7   

 

Tabel 111: Habitatkenmerken 

Samenstelling bodem Slibrijke bodem met grijs zand. 

% aanwezige rietkraag 0 

% bedekking vegetatie 6 

Vlottende- en bodemwaterplanten Bodemwaterplanten aanwezig 

Gemiddelde breedte (m)  

Meeste voorkomende vegetatie Ondiepe open plas met 3% bedekkingsgraad, vooral pitrus, 

waterweegbree en waterpostelein. 

Natuurlijke schuilplaatsen  

Begeleidende vissoorten Driedoornige stekelbaars, blauwbandgrondel 
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Tabel 112: Algemene beoordeling van de geschiktheid van het habitat voor de grote modderkruiper 

Water kwaliteit Sediment kwaliteit Vegetatie kwaliteit Beoordeling 

Gunstig Matig Matig Goed 
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Fig. 41: Ligging GMK29 
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GMK29 – Beek naast Beesbos 

Fig. 42: Zicht op de meetplaats 

 

 

 

Tabel 113: Situering van de staalnameplaats en afstand bemonsterd traject 

X-Lambert Y-Lambert Gemeente Omschrijving Bemonsterd Traject 

245658 197658 Maaseik Beek naast Beesbos 250 m 

 

Tabel 114: Fysische en chemische metingen: zuurstofconcentratie (O2 in mg/l en O2 %), temperatuur (T in °C), 
conductiviteit (Cond. in µS/cm), turbiditeit (Turb. in NTU), doorzicht (D in cm), gemiddelde diepte (in cm) en 
stroomversnelling (v in m/s) 

Datum O2 

 

O2 % T  Cond.  

 

pH Turb.  

 

Doorzicht Gem. 

diepte  

v 

25/08/2015 7,58 78,2 16,7 651 7,38 7,93 Bodem 7,3 0,16 

 

 

Tabel 115: Habitatkenmerken 

Samenstelling bodem Zandbodem, bovenaan dunne laag zand met detritus. 

% aanwezige rietkraag 0 
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% bedekking vegetatie 0 

Vlottende- en bodemwaterplanten Afwezig 

Gemiddelde breedte (m) 2,2 

Meeste voorkomende vegetatie Structuurrijke bosbeek met vooral overhangende 

oeverplanten, hier en daar plaatsen met een 

bedekkingsgraad van 20% bestaande uit riet en gele lis. 

Natuurlijke schuilplaatsen Weinig 

Begeleidende vissoorten  

 

Tabel 116: Algemene beoordeling van de geschiktheid van het habitat voor de grote modderkruiper 

Water kwaliteit Sediment kwaliteit Vegetatie kwaliteit Beoordeling 

Ongunstig Ongunstig Matig Slecht 
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Fig. 43: GMK30 en GMK31 
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GMK30 – Kleine plas in "De Broeken" 

Fig. 44: Zicht op de meetplaats 

  

 

Tabel 117: Situering van de staalnameplaats en afstand bemonsterd traject 

X-Lambert Y-Lambert Gemeente Omschrijving Bemonsterd Traject 

245644 196148 Dilsen-Stokkem Kleine plas in "De Broeken" Volledige plas 

 

Tabel 118: Fysische en chemische metingen: zuurstofconcentratie (O2 in mg/l en O2 %), temperatuur (T in °C), 
conductiviteit (Cond. in µS/cm), turbiditeit (Turb. in NTU), doorzicht (D in cm) en gemiddelde diepte (in cm) 

Datum O2 

 

O2 % T  Cond.  

 

pH Turb.  

 

Doorzicht Gem. 

diepte  

25/08/2015 9,9 106,8 19 515 8,44 2,4 70,0  

 

Tabel 119: Habitatkenmerken 

Samenstelling bodem Dikke laag bruin zacht slib/modder. 

% aanwezige rietkraag 25 

% bedekking vegetatie 76 

Vlottende- en bodemwaterplanten Aanwezig 

Gemiddelde breedte (m)  

Meeste voorkomende vegetatie Plas met goed ontwikkelde en gevarieerde vegetatie, met 

als submerse vegetatie dor vederkruid, en emergente 

planten lisdodde, riet en paardestaart. 

Natuurlijke schuilplaatsen  

Begeleidende vissoorten  
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Tabel 120: Algemene beoordeling van de geschiktheid van het habitat voor de grote modderkruiper 

Water kwaliteit Sediment kwaliteit Vegetatie kwaliteit Beoordeling 

Gunstig Gunstig Gunstig Zeer goed 
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GMK31 – Grote plas in "De Broeken" 

Fig. 45: Zicht op de meetplaats 

  

 

Tabel 121: Situering van de staalnameplaats en afstand bemonsterd traject 

X-Lambert Y-Lambert Gemeente Omschrijving Bemonsterd Traject 

245727 196224 Dilsen-Stokkem Grote plas in "De Broeken" Volledige plas 

 

Tabel 122: Fysische en chemische metingen: zuurstofconcentratie (O2 in mg/l en O2 %), temperatuur (T in °C), 
conductiviteit (Cond. in µS/cm), turbiditeit (Turb. in NTU), doorzicht (D in cm) en gemiddelde diepte (in cm) 

Datum O2 

 

O2 % T  Cond.  

 

pH Turb.  

 

Doorzicht Gem. 

diepte  

25/08/2015 8,6 93,5 19,4 446 7,9 135 80,0  

 

Tabel 123: Habitatkenmerken 

Samenstelling bodem Dikke laag bruin zacht slib/modder. 

% aanwezige rietkraag 10 

% bedekking vegetatie 40 

Vlottende- en bodemwaterplanten Aanwezig 

Gemiddelde breedte (m)  

Meeste voorkomende vegetatie Plas met goed ontwikkelde en gevarieerde vegetatie 

(bedekkingsgraad 23%), met als submerse vegetatie dor 

vederkruid en fonteinkruid, en emergente planten lisdodde, 

riet en paardestaart. 

Natuurlijke schuilplaatsen Zeer veel 

Begeleidende vissoorten Vetje, snoek, zonnebaars, zeelt 
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Tabel 124: Algemene beoordeling van de geschiktheid van het habitat voor de grote modderkruiper 

Water kwaliteit Sediment kwaliteit Vegetatie kwaliteit Beoordeling 

Gunstig Gunstig Gunstig Zeer goed 
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Fig. 46: Ligging GMK 32 
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GMK32 – Plas aan de Zuid-Willemsvaart 

Fig. 47: Zicht op de meetplaats 

  

 

Tabel 125: Situering van de staalnameplaats en afstand bemonsterd traject 

X-Lambert Y-Lambert Gemeente Omschrijving Bemonsterd Traject 

243239 197822 Maaseik Plas aan de Zuid-Willemsvaart Volledige plas 

 

Tabel 126: Fysische en chemische metingen: zuurstofconcentratie (O2 in mg/l en O2 %), temperatuur (T in °C), 
conductiviteit (Cond. in µS/cm), turbiditeit (Turb. in NTU), doorzicht (D in cm) en gemiddelde diepte (in cm) 

Datum O2 

 

O2 % T  Cond.  

 

pH Turb.  

 

Doorzicht Gem. 

diepte  

25/08/2015 3,61 38,7 18,7 428 7,13 17,6 Bodem 45,0 

 

Tabel 127: Habitatkenmerken 

Samenstelling bodem Dikke laag anaeroob slib met detritus. 

% aanwezige rietkraag  

% bedekking vegetatie 5 

Vlottende- en bodemwaterplanten Vlottende waterplanten aanwezig  

Gemiddelde breedte (m)  

Meeste voorkomende vegetatie Plas met goed ontwikkeld struweel op de oevers (els, wilg), 

aquatische vegetatie beperkt tot kroos. 

Natuurlijke schuilplaatsen  

Begeleidende vissoorten  
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Tabel 128: Algemene beoordeling van de geschiktheid van het habitat voor de grote modderkruiper 

Water kwaliteit Sediment kwaliteit Vegetatie kwaliteit Beoordeling 

Gunstig Gunstig Matig Goed 
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Fig. 48: Ligging GMK33 
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GMK33 – Bergerven 

Fig. 49: Zicht op de meetplaats 

  

 

Tabel 129: Situering van de staalnameplaats en afstand bemonsterd traject 

X-Lambert Y-Lambert Gemeente Omschrijving Bemonsterd Traject 

242528 196368 Maaseik Bergerven Volledige plas 

 

Tabel 130: Fysische en chemische metingen: zuurstofconcentratie (O2 in mg/l en O2 %), temperatuur (T in °C), 
conductiviteit (Cond. in µS/cm), turbiditeit (Turb. in NTU), doorzicht (D in cm) en gemiddelde diepte (in cm) 

Datum O2 

 

O2 % T  Cond.  

 

pH Turb.  

 

Doorzicht Gem. 

diepte  

25/08/2015 9,14 102,8 21,2 97,2 7,45 4,34 1,5 m  

 

Tabel 131: Habitatkenmerken 

Samenstelling bodem Weinig slib. Zandige bodem. 

% aanwezige rietkraag  

% bedekking vegetatie  

Vlottende- en bodemwaterplanten Bodemwaterplanten aanwezig 

Gemiddelde breedte (m)  

Meeste voorkomende vegetatie Watervegetatie bestaat hoofdzakelijk uit vederkruid, pitrus 

en watermunt (20% bedekking in oeverzone) 

Natuurlijke schuilplaatsen Matig 

Begeleidende vissoorten  
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Tabel 132: Algemene beoordeling van de geschiktheid van het habitat voor de grote modderkruiper 

Water kwaliteit Sediment kwaliteit Vegetatie kwaliteit Beoordeling 

Gunstig Ongunstig Gunstig Goed 
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Fig. 50: Ligging GMK34 
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GMK34 – Itterbeek aan INBO-meetpunt 

Fig. 51: Zicht op de meetplaats 

  

 

Tabel 133: Situering van de staalnameplaats en afstand bemonsterd traject 

X-Lambert Y-Lambert Gemeente Omschrijving Bemonsterd Traject 

237353 199696 Meeuwen-Gruitrode Itterbeek aan INBO-meetpunt 250 m 

 

Tabel 134: Fysische en chemische metingen: zuurstofconcentratie (O2 in mg/l en O2 %), temperatuur (T in °C), 
conductiviteit (Cond. in µS/cm), turbiditeit (Turb. in NTU), doorzicht (D in cm), gemiddelde diepte (in cm) en 
stroomsnelheid (v in m/s) 

Datum O2 

 

O2 % T  Cond.  

 

pH Turb.  

 

Doorzicht Gem. 

diepte  

v 

25/08/2015 6,51 67,8 17,2 317 6,92 4,61 Bodem 11,4 0,14 

 

 

Tabel 135: Habitatkenmerken 

Samenstelling bodem Bodem bestaat vooral uit zand en kiezel. 

% aanwezige rietkraag 0 
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% bedekking vegetatie 0 

Vlottende- en bodemwaterplanten Afwezig 

Gemiddelde breedte (m) 1,2 

Meeste voorkomende vegetatie Structuurrijke bosbeek met vooral overhangende 

oeverplanten, hier en daar wat kroos. 

Natuurlijke schuilplaatsen Weinig 

Begeleidende vissoorten  

 

Tabel 136: Algemene beoordeling van de geschiktheid van het habitat voor de grote modderkruiper 

Water kwaliteit Sediment kwaliteit Vegetatie kwaliteit Beoordeling 

Gunstig Ongunstig Ongunstig Slecht 
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Fig. 52: Ligging GMK35 en GMK40 
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GMK35 – Demer, aan pompgemaal 

Fig. 53: Zicht op de meetplaats 

  

 

Tabel 137: Situering van de staalnameplaats en afstand bemonsterd traject 

X-Lambert Y-Lambert Gemeente Omschrijving Bemonsterd Traject 

205761 184462 Lummen Demer, aan pompgemaal 250 m 

 

Tabel 138: Fysische en chemische metingen: zuurstofconcentratie (O2 in mg/l en O2 %), temperatuur (T in °C), 
conductiviteit (Cond. in µS/cm), turbiditeit (Turb. in NTU), doorzicht (D in cm), gemiddelde diepte (in cm) en 
stroomsnelheid (v in m/s) 

Datum O2 

 

O2 % T  Cond.  

 

pH Turb.  

 

Doorzicht Gem. 

diepte  

v 

26/08/2015 7,27 75,8 17,4 411 6,95 15,8 Bodem 70 0,4 

 

Tabel 139: Habitatkenmerken 

Samenstelling bodem Bodem bestaat uit een dikke laag slib met zand, waar je vrij 

diep in wegzakt. 

% aanwezige rietkraag 0 

% bedekking vegetatie 25 

Vlottende- en bodemwaterplanten Bodemwaterplanten aanwezig 

Gemiddelde breedte (m) 14,5 

Meeste voorkomende vegetatie Rivier met aan de oever hier en daar lisdodde-vegetatie en 

in het water liesgras (plaatselijk 23% bedekking in de 

oeverzones). 

Natuurlijke schuilplaatsen Weinig 

Begeleidende vissoorten  
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Tabel 140: Algemene beoordeling van de geschiktheid van het habitat voor de grote modderkruiper 

Water kwaliteit Sediment kwaliteit Vegetatie kwaliteit Beoordeling 

Ongunstig Gunstig Matig Matig 
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GMK36 – Plas tussen "Achter de Demer" en Schulensmeer 

Fig. 54: Zicht op de meetplaats 

  

 

Tabel 141: Situering van de staalnameplaats en afstand bemonsterd traject 

X-Lambert Y-Lambert Gemeente Omschrijving Bemonsterd Traject 

203788 183591 Lummen Plas tussen "Achter de Demer" en 

Schulensmeer 

Volledige plas 

 

Tabel 142: Fysische en chemische metingen: zuurstofconcentratie (O2 in mg/l en O2 %), temperatuur (T in °C), 
conductiviteit (Cond. in µS/cm), turbiditeit (Turb. in NTU), doorzicht (D in cm) en gemiddelde diepte (in cm) 

Datum O2 

 

O2 % T  Cond.  

 

pH Turb.  

 

Doorzicht Gem. 

diepte  

26/08/2015 5,07 57,9 21,9 408 7,1 46,1 40,0 75 

 

Tabel 143: Habitatkenmerken 

Samenstelling bodem Modderige bodem, met bovenaan vooral detritus, met 

daaronder een mengsel van slib en zand. 

% aanwezige rietkraag 40 

% bedekking vegetatie 65 

Vlottende- en bodemwaterplanten Vlottende waterplanten aanwezig 

Gemiddelde breedte (m)  

Meeste voorkomende vegetatie Dense (60% bedekking) en gevarieerde vegetatie met 

oevergradiënt, met waterlelie/gele plomp, smalle 

waterpest en riet. Moerasandoorn en waterteunisbloem. 

Natuurlijke schuilplaatsen Veel 
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Begeleidende vissoorten  

 

Tabel 144: Algemene beoordeling van de geschiktheid van het habitat voor de grote modderkruiper 

Water kwaliteit Sediment kwaliteit Vegetatie kwaliteit Beoordeling 

Gunstig Gunstig Gunstig Zeer goed 
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GMK37 – Schulensmeer 

Fig. 55: Zicht op de meetplaats 

  

 

Tabel 145: Situering van de staalnameplaats en afstand bemonsterd traject 

X-Lambert Y-Lambert Gemeente Omschrijving Bemonsterd Traject 

203792 183550 Lummen Schulensmeer Volledige plas 

 

Tabel 146: Fysische en chemische metingen: zuurstofconcentratie (O2 in mg/l en O2 %), temperatuur (T in °C), 
conductiviteit (Cond. in µS/cm), turbiditeit (Turb. in NTU), doorzicht (D in cm) en gemiddelde diepte (in cm) 

Datum O2 

 

O2 % T  Cond.  

 

pH Turb.  

 

Doorzicht Gem. 

diepte  

26/08/2015 6,52 75,4 21,9 396 7,45 13,9 45,0 75 

 

Tabel 147: Habitatkenmerken 

Samenstelling bodem Geen zachte bodem. Bodem bestaat uit zand/leem met 

steentjes. 

% aanwezige rietkraag 25 

% bedekking vegetatie 0,2 

Vlottende- en bodemwaterplanten Bodemwaterplanten aanwezig 

Gemiddelde breedte (m)  

Meeste voorkomende vegetatie Plaatselijk vrij goed ontwikkelde vegetatie met getand 

hoornblad, grasachtige, smalle waterpest, pluimzegge of 

scherpe zegge, gele lis, egelskop en riet. 

Natuurlijke schuilplaatsen  
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Begeleidende vissoorten Baars 

 

Tabel 148: Algemene beoordeling van de geschiktheid van het habitat voor de grote modderkruiper 

Water kwaliteit Sediment kwaliteit Vegetatie kwaliteit Beoordeling 

Gunstig Ongunstig Matig Matig 
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GMK38 – Zwartwater, naast uitlaat Schulensmeer 

Fig. 56: Zicht op de meetplaats 

  

 

Tabel 149: Situering van de staalnameplaats en afstand bemonsterd traject 

X-Lambert Y-Lambert Gemeente Omschrijving Bemonsterd Traject 

202874 183309 Lummen Zwartwater, naast uitlaat 

Schulensmeer 

250 m 

 

Tabel 150: Fysische en chemische metingen: zuurstofconcentratie (O2 in mg/l en O2 %), temperatuur (T in °C), 
conductiviteit (Cond. in µS/cm), turbiditeit (Turb. in NTU), doorzicht (D in cm) en gemiddelde diepte (in cm) 

Datum O2 

 

O2 % T  Cond.  

 

pH Turb.  

 

Doorzicht Gem. 

diepte  

26/08/2015 7,25 84,6 23 411 7,21 52  35,3 

 

Tabel 151: Habitatkenmerken 

Samenstelling bodem Zachte bodem met dikke laag slib en zand of slib en leem 

(afhankelijk van de plaats). 

% aanwezige rietkraag 30 

% bedekking vegetatie 14,5 

Vlottende- en bodemwaterplanten Aanwezig 

Gemiddelde breedte (m)  

Meeste voorkomende vegetatie Deze beek (18% bedekking) heeft een goed ontwikkelde en 

gevarieerde vegetatie met vooral smalle waterpest, grote 

egelskop en riet. Ook soorten zoals pijlkruid, witte 

waterkers, gele lis en paardestaart zijn ook aanwezig. 

Natuurlijke schuilplaatsen Matig 
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Begeleidende vissoorten  

 

Tabel 152: Algemene beoordeling van de geschiktheid van het habitat voor de grote modderkruiper 

Water kwaliteit Sediment kwaliteit Vegetatie kwaliteit Beoordeling 

Gunstig Gunstig Gunstig Zeer goed 
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GMK39 – Oude Herk (Snijken) 

Fig. 57: Zicht op de meetplaats 

  

 

Tabel 153: Situering van de staalnameplaats en afstand bemonsterd traject 

X-Lambert Y-Lambert Gemeente Omschrijving Bemonsterd Traject 

205414 183693 Herk-de-Stad Oude Herk (Snijken) 250 m 

 

Tabel 154: Fysische en chemische metingen: zuurstofconcentratie (O2 in mg/l en O2 %), temperatuur (T in °C), 
conductiviteit (Cond. in µS/cm), turbiditeit (Turb. in NTU), doorzicht (D in cm), gemiddelde diepte (in cm) en 
stroomsnelheid (v)  

Datum O2 

 

O2 % T  Cond.  

 

pH Turb.  

 

Doorzicht Gem. 

diepte  

v 

26/08/2015 14,93 180 24,3 404 9,32 8,47 Bodem 38,5 Stilstaand 

 

Tabel 155: Habitatkenmerken 

Samenstelling bodem Vrij vaste lemige bodem met detritus. Onderaan zandig. 

% aanwezige rietkraag 5 

% bedekking vegetatie 96,3 

Vlottende- en bodemwaterplanten Aanwezig 

Gemiddelde breedte (m) 3,7 

Meeste voorkomende vegetatie Deze beek (71% bedekking) heeft een goed ontwikkelde en 

gevarieerde vegetatie met vooral smalle waterpest, grote 

egelskop en riet. Begeleidende soorten zijn lisdodde, 

paardestaart en kattestaart. 

Natuurlijke schuilplaatsen Veel 

Begeleidende vissoorten  
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Tabel 156: Algemene beoordeling van de geschiktheid van het habitat voor de grote modderkruiper 

Water kwaliteit Sediment kwaliteit Vegetatie kwaliteit Beoordeling 

Gunstig Matig Gunstig Goed 
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GMK40 – Houwersbeek 

Fig. 58: Zicht op de meetplaats 

  

 

Tabel 157: Situering van de staalnameplaats en afstand bemonsterd traject 

X-Lambert Y-Lambert Gemeente Omschrijving Bemonsterd Traject 

204014 182779 Herk-de-Stad Houwersbeek 250 m 

 

Tabel 158: Fysische en chemische metingen: zuurstofconcentratie (O2 in mg/l en O2 %), temperatuur (T in °C), 
conductiviteit (Cond. in µS/cm), turbiditeit (Turb. in NTU), doorzicht (D in cm), gemiddelde diepte (in cm) en 
stroomsnelheid (v)  

Datum O2 

 

O2 % T  Cond.  

 

pH Turb.  

 

Doorzicht Gem. 

diepte  

v 

26/08/2015 5,05 61 25,1 472 7,12 22,6 Bodem 32,8 Stilstaand 

 

Tabel 159: Habitatkenmerken 

Samenstelling bodem De bodem bestaat vooral uit een dikke slib en modderlaag 

(met plaatselijk detritus). 

% aanwezige rietkraag 20 

% bedekking vegetatie 20,75 

Vlottende- en bodemwaterplanten Afwezig 

Gemiddelde breedte (m) 4,4 

Meeste voorkomende vegetatie De beekvegetatie heeft een bedekking van 20% en is 

gekenmerkt door riet, grote egelskop en waterpeper. 

Natuurlijke schuilplaatsen Weinig 

Begeleidende vissoorten  
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Tabel 160: Algemene beoordeling van de geschiktheid van het habitat voor de grote modderkruiper 

Water kwaliteit Sediment kwaliteit Vegetatie kwaliteit Beoordeling 

Gunstig Gunstig Gunstig Zeer goed 
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Fig. 59: Ligging GMK41 
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GMK41 – Middelbeek 

Fig. 60: Zicht op de meetplaats 

  

 

Tabel 161: Situering van de staalnameplaats en afstand bemonsterd traject 

X-Lambert Y-Lambert Gemeente Omschrijving Bemonsterd Traject 

201751 191037 Diest Middelbeek 250 m 

 

Tabel 162: Fysische en chemische metingen: zuurstofconcentratie (O2 in mg/l en O2 %), temperatuur (T in °C), 
conductiviteit (Cond. in µS/cm), turbiditeit (Turb. in NTU), doorzicht (D in cm), gemiddelde diepte (in cm) en 
stroomsnelheid (v in m/s) 

Datum O2 

 

O2 % T  Cond.  

 

pH Turb.  

 

Doorzicht Gem. 

diepte  

v 

27/08/2015 2,78 29 17,2 509 6,07 33,3 Bodem 27,4 0,07 

 

Tabel 163: Habitatkenmerken 

Samenstelling bodem Matig dikke modderlaag met detritus met daaronder grijs 

zand. 

% aanwezige rietkraag 2 

% bedekking vegetatie 5 

Vlottende- en bodemwaterplanten Afwezig 

Gemiddelde breedte (m) 2 

Meeste voorkomende vegetatie De aquatische vegetatie van de Middelbeek is weinig 

ontwikkeld, en beperkt tot grasachtigen en wilgenscheuten 

(4% bedekking). 

Natuurlijke schuilplaatsen Matig 

Begeleidende vissoorten  
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Tabel 164: Algemene beoordeling van de geschiktheid van het habitat voor de grote modderkruiper 

Water kwaliteit Sediment kwaliteit Vegetatie kwaliteit Beoordeling 

Gunstig Matig Ongunstig Matig 
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Fig. 61: Ligging GMK42 
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GMK42 – Zwart Water in Natuurgebied Dassenbroek 

Fig. 62: Zicht op de meetplaats 

  

 

Tabel 165: Situering van de staalnameplaats en afstand bemonsterd traject 

X-Lambert Y-Lambert Gemeente Omschrijving Bemonsterd Traject 

196697 188858 Diest Zwart Water in Natuurgebied 

Dassenbroek 

250 m 

 

Tabel 166: Fysische en chemische metingen: zuurstofconcentratie (O2 in mg/l en O2 %), temperatuur (T in °C), 
conductiviteit (Cond. in µS/cm), turbiditeit (Turb. in NTU), doorzicht (D in cm), gemiddelde diepte (in cm) en 
stroomsnelheid (v in m/s) 

Datum O2 

 

O2 % T  Cond.  

 

pH Turb.  

 

Doorzicht Gem. 

diepte  

v 

27/08/2015 5,83 62,2 8,7 2260 7 14 Bodem 57,7 0,31 

 

Tabel 167: Habitatkenmerken 

Samenstelling bodem Vrij dikke zwarte anaerobe modderlaag, met daaronder 

lagen van zand en zwart slib. 

% aanwezige rietkraag 0 

% bedekking vegetatie 4,5 

Vlottende- en bodemwaterplanten Bodemwaterplanten aanwezig 

Gemiddelde breedte (m) 5,2 

Meeste voorkomende vegetatie De aquatische vegetatie is weinig ontwikkeld, en beperkt 

tot schedefonteinkruid (4% bedekking). Ook 

waterteunisbloem komt hier voor. 
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Natuurlijke schuilplaatsen Weinig 

Begeleidende vissoorten Driedoornige stekelbaars, tiendoornige stekelbaars, 

bermpje, riviergrondel, blauwbandgrondel 

 

Tabel 168: Algemene beoordeling van de geschiktheid van het habitat voor de grote modderkruiper 

Water kwaliteit Sediment kwaliteit Vegetatie kwaliteit Beoordeling 

Ongunstig Gunstig Matig Matig 
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Fig. 63: Ligging GMK43 
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GMK43 – Oude Demerarm, ten noorden van de Demer 

Fig. 64: Zicht op de meetplaats 

  

 

Tabel 169: Situering van de staalnameplaats en afstand bemonsterd traject 

X-Lambert Y-Lambert Gemeente Omschrijving Bemonsterd Traject 

192363 188313 Scherpenheuvel-

Zichem 

Oude Demerarm, ten noorden van 

de Demer 

Volledige plas 

 

Tabel 170: Fysische en chemische metingen: zuurstofconcentratie (O2 in mg/l en O2 %), temperatuur (T in °C), 
conductiviteit (Cond. in µS/cm), turbiditeit (Turb. in NTU), doorzicht (D in cm) en gemiddelde diepte (in cm) 

Datum O2 

 

O2 % T  Cond.  

 

pH Turb.  

 

Doorzicht Gem. 

diepte  

27/08/2015 5,18 55,4 18,5 395 7,22 107  28 

 

Tabel 171: Habitatkenmerken 

Samenstelling bodem Zeer dikke laag slib en modder, met plantaardig materiaal. 

% aanwezige rietkraag Aanwezig 

% bedekking vegetatie 65 

Vlottende- en bodemwaterplanten Vlottende waterplanten aanwezig 

Gemiddelde breedte (m)  

Meeste voorkomende vegetatie Goed ontwikkelde watervegetatie met een riet 

verlandingszone en drijfbladplanten (40% bedekking). De 

oever is bosvegetatie. 

Natuurlijke schuilplaatsen  
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Begeleidende vissoorten  

 

Tabel 172: Algemene beoordeling van de geschiktheid van het habitat voor de grote modderkruiper 

Water kwaliteit Sediment kwaliteit Vegetatie kwaliteit Beoordeling 

Gunstig Gunstig Gunstig Zeer goed 
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Fig. 65: Ligging GMK44 
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GMK44 – Laarbeek, ten noorden van Nat. Res. De Baggelt 

Fig. 66: Zicht op de meetplaats 

  

 

Tabel 173: Situering van de staalnameplaats en afstand bemonsterd traject 

X-Lambert Y-Lambert Gemeente Omschrijving Bemonsterd Traject 

189714 187651 Scherpenheuvel-

Zichem 

Laarbeek, ten noorden van Nat. 

Res. De Baggelt 

250 m 

 

Tabel 174: Fysische en chemische metingen: zuurstofconcentratie (O2 in mg/l en O2 %), temperatuur (T in °C), 
conductiviteit (Cond. in µS/cm), turbiditeit (Turb. in NTU), doorzicht (D in cm), gemiddelde diepte (in cm) en 
stroomsnelheid (v in m/s) 

Datum O2 

 

O2 % T  Cond.  

 

pH Turb.  

 

Doorzicht Gem. 

diepte  

v 

27/08/2015 3,26 32,4 15 365 6,69 69,7 Bodem 32,8 0,08 

 

Tabel 175: Habitatkenmerken 

Samenstelling bodem Matig dikke modderlaag met detritus met daaronder groen 

mengsel van zand en klei. 

% aanwezige rietkraag 100 

% bedekking vegetatie 35 

Vlottende- en bodemwaterplanten Afwezig 

Gemiddelde breedte (m) 2,5 

Meeste voorkomende vegetatie De beek is dens begroeid met vooral riet. 

Natuurlijke schuilplaatsen Matig 
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Begeleidende vissoorten  

 

Tabel 176: Algemene beoordeling van de geschiktheid van het habitat voor de grote modderkruiper 

Water kwaliteit Sediment kwaliteit Vegetatie kwaliteit Beoordeling 

Gunstig Gunstig Matig Goed 
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Fig. 67: Ligging GMK45 en GMK46 
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GMK45 – Bomkrater 1 Nat. Res. Vorsdonkbos- Turfputten 

Fig. 68: Zicht op de meetplaats 

  

 

Tabel 177: Situering van de staalnameplaats en afstand bemonsterd traject 

X-Lambert Y-Lambert Gemeente Omschrijving Bemonsterd Traject 

179719 184829 Aarschot Bomkrater 1 Nat. Res. 

Vorsdonkbos- Turfputten 

Volledige plas 

 

Tabel 178: Fysische en chemische metingen: zuurstofconcentratie (O2 in mg/l en O2 %), temperatuur (T in °C), 
conductiviteit (Cond. in µS/cm), turbiditeit (Turb. in NTU), doorzicht (D in cm) en gemiddelde diepte (in cm) 

Datum O2 

 

O2 % T  Cond.  

 

pH Turb.  

 

Doorzicht Gem. 

diepte  

27/08/2015 4,79 50,9 18,2 101,3 6,93 20,6 54,0  

 

Tabel 179: Habitatkenmerken 

Samenstelling bodem Vrij dikke modderlaag met detritus. 

% aanwezige rietkraag 0 

% bedekking vegetatie 19 

Vlottende- en bodemwaterplanten Vlottende waterplanten aanwezig 

Gemiddelde breedte (m)  

Meeste voorkomende vegetatie De put is voor 17% bedekt, met lisdodde en fonteinkruid. 

Ook kroos is aanwezig. 

Natuurlijke schuilplaatsen Matig 

Begeleidende vissoorten  
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Tabel 180: Algemene beoordeling van de geschiktheid van het habitat voor de grote modderkruiper 

Water kwaliteit Sediment kwaliteit Vegetatie kwaliteit Beoordeling 

Gunstig Matig Gunstig Goed 
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GMK46 – Huttebize Nat. Res. Vorsdonkbos - Turfputten 

Fig. 69: Zicht op de meetplaats 

  

 

Tabel 181: Situering van de staalnameplaats en afstand bemonsterd traject 

X-Lambert Y-Lambert Gemeente Omschrijving Bemonsterd Traject 

179838 184722 Aarschot Huttebize Nat. Res. Vorsdonkbos- 

Turfputten 

Volledige plas 

 

Tabel 182: Fysische en chemische metingen: zuurstofconcentratie (O2 in mg/l en O2 %), temperatuur (T in °C), 
conductiviteit (Cond. in µS/cm), turbiditeit (Turb. in NTU), doorzicht (D in cm) en gemiddelde diepte (in cm) 

Datum O2 

 

O2 % T  Cond.  

 

pH Turb.  

 

Doorzicht Gem. 

diepte  

27/08/2015 5,85  16,3 503 6,46 103  30 

 

Tabel 183: Habitatkenmerken 

Samenstelling bodem Gracht met dikke modderlaag met plantenresten en 

detritus. Onderaan klei. 

% aanwezige rietkraag 0 

% bedekking vegetatie 100 

Vlottende- en bodemwaterplanten Vlottende waterplanten aanwezig 

Gemiddelde breedte (m)  

Meeste voorkomende vegetatie Vegetatierijke gracht met jong riet, gras, egelskop en 

fonteinkruid (80% bedekking). 

Natuurlijke schuilplaatsen Veel 
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Begeleidende vissoorten  

 

Tabel 184: Algemene beoordeling van de geschiktheid van het habitat voor de grote modderkruiper 

Water kwaliteit Sediment kwaliteit Vegetatie kwaliteit Beoordeling 

Gunstig Gunstig Gunstig Zeer goed 
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Fig. 70: Ligging GMK47 
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GMK47 – De Grote Laak 

Fig. 71: Zicht op de meetplaats 

  

 

Tabel 185: Situering van de staalnameplaats en afstand bemonsterd traject 

X-Lambert Y-Lambert Gemeente Omschrijving Bemonsterd Traject 

179320 185926 Begijnendijk De Grote Laak 250 m 

 

Tabel 186: Fysische en chemische metingen: zuurstofconcentratie (O2 in mg/l en O2 %), temperatuur (T in °C), 
conductiviteit (Cond. in µS/cm), turbiditeit (Turb. in NTU), doorzicht (D in cm) en gemiddelde diepte (in cm) 

Datum O2 

 

O2 % T  Cond.  

 

pH Turb.  

 

Doorzicht Gem. 

diepte  

27/08/2015 0,76 7,9 17,3 396 6,7 62,8  18,2 

 

Tabel 187: Habitatkenmerken 

Samenstelling bodem Dikke modderlaag met slib en detritus. Onder deze laag 

bevindt zich bruin zand. 

% aanwezige rietkraag  

% bedekking vegetatie 93 

Vlottende- en bodemwaterplanten Vlottende waterplanten aanwezig 

Gemiddelde breedte (m)  
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Meeste voorkomende vegetatie De beek is voor 76% dichtgegroeid met liesgras. 

Natuurlijke schuilplaatsen Matig 

Begeleidende vissoorten  

 

Tabel 188: Algemene beoordeling van de geschiktheid van het habitat voor de grote modderkruiper 

Water kwaliteit Sediment kwaliteit Vegetatie kwaliteit Beoordeling 

Gunstig Gunstig Gunstig Zeer goed 
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Fig. 72: Ligging GMK48 en GMK49 
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GMK48 – Plas nabij de Leibeek (Zallakenbroek) 

Fig. 73: Zicht op de meetplaats 

  

 

Tabel 189: Situering van de staalnameplaats en afstand bemonsterd traject 

X-Lambert Y-Lambert Gemeente Omschrijving Bemonsterd Traject 

177161 184800 Rotselaar Plas nabij de Leibeek 

(Zallakenbroek) 

Volledige plas 

 

Tabel 190: Fysische en chemische metingen: zuurstofconcentratie (O2 in mg/l en O2 %), temperatuur (T in °C), 
conductiviteit (Cond. in µS/cm), turbiditeit (Turb. in NTU), doorzicht (D in cm) en gemiddelde diepte (in cm) 

Datum O2 

 

O2 % T  Cond.  

 

pH Turb.  

 

Doorzicht Gem. 

diepte  

31/08/2015 1,27 13,8 19,2 477 6,31 93,4  23 

 

 

Tabel 191: Habitatkenmerken 

Samenstelling bodem Zeer dikke zachte anaerobe modderlaag met slib en 

detritus. Onder deze laag bevindt zich zand met slib. 
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% aanwezige rietkraag 0 

% bedekking vegetatie 35 

Vlottende- en bodemwaterplanten Vlottende waterplanten aanwezig 

Gemiddelde breedte (m)  

Meeste voorkomende vegetatie Aquatische vegetatie beperkt tot kroos en algen. 

Oevervegetatie is bos. 

Natuurlijke schuilplaatsen Weinig 

Begeleidende vissoorten  

 

Tabel 192: Algemene beoordeling van de geschiktheid van het habitat voor de grote modderkruiper 

Water kwaliteit Sediment kwaliteit Vegetatie kwaliteit Beoordeling 

Gunstig Gunstig Ongunstig Goed 
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GMK49 – Blaasbroek - Demercoupure 

Fig. 74: Zicht op de meetplaats 

 

 

Tabel 193: Situering van de staalnameplaats en afstand bemonsterd traject 

X-Lambert Y-Lambert Gemeente Omschrijving Bemonsterd Traject 

176343 184835 Rotselaar Blaasbroek - Demercoupure Volledige plas 

 

Tabel 194: Fysische en chemische metingen: zuurstofconcentratie (O2 in mg/l en O2 %), temperatuur (T in °C), 
conductiviteit (Cond. in µS/cm), turbiditeit (Turb. in NTU), doorzicht (D in cm) en gemiddelde diepte (in cm) 

Datum O2 

 

O2 % T  Cond.  

 

pH Turb.  

 

Doorzicht Gem. 

diepte  

31/08/2015 1,38 14,1 18,6 1601 3,77 2,76 Bodem 15 

 

Tabel 195: Habitatkenmerken 

Samenstelling bodem Dikke anaerobe modderlaag met slib en detritus. Onder 

deze laag bevindt zich zand met slib. 

% aanwezige rietkraag 0 

% bedekking vegetatie 0 
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Vlottende- en bodemwaterplanten Afwezig 

Gemiddelde breedte (m)  

Meeste voorkomende vegetatie Waterpeil in deze meander zeer laag. Watervegetatie 

afwezig. Op de oevers bosvegetatie die de meander 

overdekt. 

Natuurlijke schuilplaatsen Geen 

Begeleidende vissoorten  

 

Tabel 196: Algemene beoordeling van de geschiktheid van het habitat voor de grote modderkruiper 

Water kwaliteit Sediment kwaliteit Vegetatie kwaliteit Beoordeling 

Ongunstig Gunstig Ongunstig Slecht 
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Fig. 75: Ligging GMK50 
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GMK50 – Oude Demerarm bij Soldatenbrug 

Fig. 76: Zicht op de meetplaats 

  

 

Tabel 197: Situering van de staalnameplaats en afstand bemonsterd traject 

X-Lambert Y-Lambert Gemeente Omschrijving Bemonsterd Traject 

174420 184492 Rotselaar Oude Demerarm bij Soldatenbrug Volledige plas 

 

Tabel 198: Fysische en chemische metingen: zuurstofconcentratie (O2 in mg/l en O2 %), temperatuur (T in °C), 
conductiviteit (Cond. in µS/cm), turbiditeit (Turb. in NTU), doorzicht (D in cm) en gemiddelde diepte (in cm) 

Datum O2 

 

O2 % T  Cond.  

 

pH Turb.  

 

Doorzicht Gem. 

diepte  

31/08/2015 3,03 34,4  408 6,97 26 60,0 61 

 

Tabel 199: Habitatkenmerken 

Samenstelling bodem Dikke anaerobe modderlaag met slib en detritus. 

% aanwezige rietkraag 10 

% bedekking vegetatie 0 
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Vlottende- en bodemwaterplanten Vlottende waterplanten aanwezig 

Gemiddelde breedte (m)  

Meeste voorkomende vegetatie Aquatische vegetatie blijft beperkt tot riet. 

Natuurlijke schuilplaatsen Matig 

Begeleidende vissoorten  

 

Tabel 200: Algemene beoordeling van de geschiktheid van het habitat voor de grote modderkruiper 

Water kwaliteit Sediment kwaliteit Vegetatie kwaliteit Beoordeling 

Gunstig Gunstig Matig Goed 
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Fig. 77: Ligging GMK51 
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GMK51 – Amfibiepoel in Wijgmaalbroek 

Fig. 78: Zicht op de meetplaats 

  

 

Tabel 201: Situering van de staalnameplaats en afstand bemonsterd traject 

X-Lambert Y-Lambert Gemeente Omschrijving Bemonsterd Traject 

173498 181217 Leuven Amfibiepoel in Wijgmaalbroek Volledige plas 

 

Tabel 202: Fysische en chemische metingen: zuurstofconcentratie (O2 in mg/l en O2 %), temperatuur (T in °C), 
conductiviteit (Cond. in µS/cm), turbiditeit (Turb. in NTU), doorzicht (D in cm) en gemiddelde diepte (in cm) 

Datum O2 

 

O2 % T  Cond.  

 

pH Turb.  

 

Doorzicht Gem. 

diepte  

31/08/2015 19,6 254 28,5 238 9,29 734   

 

Tabel 203: Habitatkenmerken 

Samenstelling bodem Zandbodem, bovenaan dunne laag zand met detritus. 

% aanwezige rietkraag 0 

% bedekking vegetatie 100 

Vlottende- en bodemwaterplanten Bodemwaterplanten aanwezig 

Gemiddelde breedte (m)  

Meeste voorkomende vegetatie Zeer dense en diverse vegetatie met vooral kranswier en 

smalle waterpest (100% bedekking). Begeleidende soorten 

zijn lisdodde, grote egelskop, paardestaart, waterweegbree 

en gele lis. 

Natuurlijke schuilplaatsen Matig 
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Begeleidende vissoorten  

 

Tabel 204: Algemene beoordeling van de geschiktheid van het habitat voor de grote modderkruiper 

Water kwaliteit Sediment kwaliteit Vegetatie kwaliteit Beoordeling 

Ongunstig Ongunstig Gunstig Slecht 
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Fig. 79: Ligging GMK52 
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GMK52 – Vijver aan de Mangelbeek, Lummensbroek 

Fig. 80: Zicht op de meetplaats 

  

 

Tabel 205: Situering van de staalnameplaats en afstand bemonsterd traject 

X-Lambert Y-Lambert Gemeente Omschrijving Bemonsterd Traject 

207003 185460 Lummen Vijver aan de Mangelbeek, 

Lummensbroek 

Volledige plas 

 

Tabel 206: Fysische en chemische metingen: zuurstofconcentratie (O2 in mg/l en O2 %), temperatuur (T in °C), 
conductiviteit (Cond. in µS/cm), turbiditeit (Turb. in NTU), doorzicht (D in cm) en gemiddelde diepte (in cm) 

Datum O2 

 

O2 % T  Cond.  

 

pH Turb.  

 

Doorzicht Gem. 

diepte  

31/08/2015 10,31 137,1 30 364 8,34 45,3 Bodem 12 

 

Tabel 207: Habitatkenmerken 

Samenstelling bodem Zanderig aan oevers, maar sommige zones meer naar het 

midden hebben een zachte modderbodem. 

% aanwezige rietkraag 100 

% bedekking vegetatie 40 

Vlottende- en bodemwaterplanten Bodemwaterplanten aanwezig 

Gemiddelde breedte (m)  

Meeste voorkomende vegetatie Zeer dense en diverse vegetatie met vooral 

schijngenadekruid en grote egelskop (32 % bedekking). 

Begeleidende soorten zijn waterweegbree, kleine bies en 

blauw glidkruid. 
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Natuurlijke schuilplaatsen Veel 

Begeleidende vissoorten Blauwbandgrondel, zonnebaars 

 

Water kwaliteit Sediment kwaliteit Vegetatie kwaliteit Beoordeling 

Gunstig Gunstig Gunstig Zeer goed 

 


