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Aanleiding 

In het kader van de instandhoudingsdoelen voor beekprik wenst het Agentschap voor Natuur 
en Bos (ANB) bijkomende informatie over de voor- en nadelen van het oplossen van het 
vismigratieknelpunt t.h.v. de Stalse Molen te Beringen.  

Om de instandhoudingsdoelen te verwezenlijken is het wegwerken van migratieknelpunten 
wenselijk, zodat de nog aanwezige relictpopulaties hun leefgebied kunnen vergroten. Echter, 
ook niet-gewenste biota (invasieve exoten) kunnen gebruik maken van de opengestelde 
migratiewegen om verder stroomopwaarts gelegen habitat op de Zwarte Beek te 
koloniseren. Het is dus niet ondenkbaar dat de positieve gevolgen van gebiedsontsluiting 
teniet worden gedaan door schadelijke effecten van kolonisatie door invasieve exoten. 

Een antwoord op onderstaande vragen moet de voor- en nadelen van het oplossen van het 
vismigratieknelpunt t.h.v. de Stalse Molen op het lokaal visbestand concretiseren. 

Vraag 

1. Is zonder het saneren van het vismigratieknelpunt het lokaal leefgebied van beekprik 
voldoende groot voor de lokale instandhouding van de soort? 

2.  Is het oplossen van het migratieknelpunt noodzakelijk voor het realiseren van de lokale 
natuurdoelen en de realisatie van de G-IHD met betrekking tot soorten als beekprik en 
rivierprik?  

3.  Kan het oplossen van het vismigratieknelpunt een negatieve invloed hebben op de lokale 
populatie beekprik ten gevolge van verhoogde kolonisatiemogelijkheden van invasieve 
soorten (bv. exotische grondelsoorten)? Zijn er effecten bekend van invasieve soorten – 
exotische grondelsoorten op beekprik, of kunnen deze verwacht worden? 

4.  Kan het oplossen van het vismigratieknelpunt een (negatieve) invloed hebben op de 
lokale populatie beekprik ten gevolge van drift van larven en adulten naar 
stroomafwaartse zones met onvoldoende water-, bodem- en/of structuurkwaliteit? 

Toelichting 

1 Situering 

De Zwarte Beek is een onbevaarbare waterloop van 2de categorie die tot het type grote beek 
Kempen behoort. Ze heeft een natuurlijke oorsprong en wordt voornamelijk gevoed door 
oppervlakkig afstromend regenwater en door kwel. Ze ontspringt in de buurt van Hechtel-
Eksel en mondt na 35 km uit in de Demer te Diest. Het is een typische meanderende 
laaglandbeek met een hoogteverval van 48 meter. Ze vertoont grote schommelingen in 
debiet en grote verschillen in minimale en maximale afvoer. Ze wordt onder de huidige vorm 
als een natuurlijk waterlichaam beschouwd (VMM 2016). 

De vallei van de Zwarte Beek is een van de meest natuurlijke beekvalleien in Vlaanderen. Ze 
bestaat uit een aaneenschakeling van vochtige tot natte hooilanden, moerassen, schrale 
graslanden, broekbossen, ruigten, heidefragmenten en veen, alle met hun specifieke fauna 
en flora. De vallei van de Zwarte Beek is aangeduid als Speciale Beschermingszone (SBZ) en 
bevat zowel vogel- als habitatrichtlijngebied (respectievelijk ‘Vallei- en brongebieden van de 
Zwarte Beek, Bolisserbeek en Dommel met heide en vengebieden’ en ‘militair domein en de 
vallei van de Zwarte Beek’). Het gebied is van belang voor 17 Europese habitattypes en 27 
Europese soorten (ANB 2012, VLM 2017).  
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De vallei van de Zwarte Beek werd door de waterbeheerder (VMM) aangeduid als een van de 
17 speerpuntgebieden waar Vlaanderen tegen 2021 met behulp van integrale projecten de 
goede ecologische toestand wenst te behalen. Om de natuur hier nieuwe kansen te geven 
om zich te herstellen en verder te ontwikkelen, werd reeds in 2001 het 
natuurinrichtingsproject Zwarte Beek gelanceerd dat een gebied van 674 ha op het 
grondgebied van Koersel (Beringen) omvat, ongeveer vanaf de grens met het militair domein 
‘Kamp van Beverlo’ tot en met de Stalse Molen (Figuur 1). Het grootste deel van het gebied 
(95%) is op het gewestplan ingekleurd als natuur- of groengebied. Met het oog op herstel 
van het open valleilandschap werden bomen en struiken met inbegrip van invasieve exoten 
zoals Japanse duizendknoop, reuzenberenklauw en Amerikaanse vogelkers verwijderd. 
Plaatselijk werd er geplagd ten gunste van de ontwikkeling van heide en heischraal grasland. 
Ook de hydrologie wordt aangepakt om verdere verdroging van de vallei tegen te gaan. 
Hiervoor werden 5 oude afgesloten meanders van de Zwarte Beek opnieuw aangetakt ter 
bevordering van het waterbergend vermogen. Niet functionele structuren (o.a. oude 
bruggen) zullen nog worden verwijderd ter herstel van een natuurlijke meandering. Ook zal 
de bedding van de parallel lopende Oude Beek worden opgehoogd en zullen verschillende 
zijgrachten van deze beek worden gedempt (VLM 2018).  

  

Figuur 1. Plangebied van het natuurinrichtingsproject Zwarte Beek (bron: VLM 2018). De zwarte pijl 
geeft de stroomrichting aan.  

De Zwarte Beek herbergde de grootste populatie van beekprik (Lampetra planeri Bloch) in 
Vlaanderen maar het leefgebied is sterk ingekrompen door negatieve effecten van 
beekruimingen, onnatuurlijke piekdebieten en waterverontreiniging door intensieve landbouw 
in het brongebied. Men wil de populatie versterken tot een gezonde populatie. Herstel van 
het natuurlijk beekregime en een hoge waterkwaliteit zijn noodzakelijk voor de duurzame 
instandhouding van deze soort (ANB 2012).  

Een van de maatregelen ten gunste van de visfauna in het gebied is het herstel van vrije 
vismigratie waarvoor de nog bestaande knelpunten dienen weggewerkt te worden. De Stalse 
Molen te Koersel (Beringen) is een van deze knelpunten op de Zwarte Beek. Het is een 
onderslagwatermolen die dateert van voor 1350 (Figuur 2) die dienst deed als koren- en 
oliemolen (dubbelmolen). De molen werd wegens verval een tijdje elektrisch aangedreven 
maar in 1990 door de toenmalige eigenaar van een nieuw ijzeren onderslagrad voorzien. 
Thans fungeert deze molen enkel nog op aanvraag als korenmolen. Zowel de molen als de 
onmiddellijke omgeving hebben een cultuurhistorische waarde en zijn momenteel beschermd 
als bouwkundig erfgoed, monument en intrinsiek stads- of dorpsgezicht (Agentschap 
Onroerend Erfgoed 2016). Stroomopwaarts van de Stalse Molen waren in het verleden de 
Zwarte Beek en de Oude Beek op twee plaatsen met elkaar verbonden. Mogelijk waren die 
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verbindingen aangelegd om de molen in noodgevallen van voldoende water te kunnen 
voorzien. De Stalse Molen beschikte bovendien over een of twee waterspaarbekkens of 
molenvijvers (Allemeersch 2010, Vanlook 2016). 

 

Figuur 2. De Stalse Molen aan de Zwarte Beek te Beringen (bron: 
https://fietsknooppunten.blogspot.com). 

2 Ecologische doelstelling beekprik 

Zoals vooropgesteld in de lokale instandhoudingsdoelstellingen voor de speciale 
beschermingszones wil men de beekprikpopulaties in de Vallei van de Zwarte Beek 
versterken zodat de soort er een goede staat van instandhouding (>200 ind./ha) bereikt 
(ANB 2012). De beoordelingscriteria voor de lokale staat van instandhouding van 
habitatrichtlijnsoorten werden voor beekprik recent meer gespecifieerd (Lommaert et al. in 
prep.). Voor een gunstige staat van instandhouding dient de populatie te bestaan uit >5000 
ind./ha (adulten en juvenielen) in typische microbiotopen en >50 ind./ha (adulten en 
juvenielen) per bevist traject. Op het niveau van de metapopulatie dienen zich minstens 
2170 volwassen exemplaren te bevinden per strook waterweg zonder migratieknelpunten. 
De gewestelijke instandhoudingsdoelstellingen spreken van een uitbreiding van het areaal en 
een toename van het aantal populaties in Vlaanderen (Paelinckx et al. 2009, zie ook 
soortenbeschermingsprogramma beekprik, ANB1). 

3 Huidige visgemeenschap stroomop- en afwaarts 
de Stalse Molen 

Gezien het grote ecologische belang van het gebied wordt de visgemeenschap van de Zwarte 
Beek vrij frequent geïnventariseerd. Visstandsgegevens verzameld door INBO geven een 

                                                
1 https://www.natuurenbos.be/sites/default/files/inserted-files/sbp-beekprik_rivierdonderpad_kleine_modderkruiper.pdf 

https://fietsknooppunten.blogspot.com/
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goed beeld van de huidige visgemeenschap stroomop- en -afwaarts de Stalse Molen. In het 
kader van een hermeanderingsproject werd in de zomer van 2016 door het INBO de visstand 
van de Zwarte Beek tussen de E313 en Meldert (stroomafwaarts de Stalse Molen, zie figuur 
3) in kaart gebracht. Dit gebeurde met behulp van elektrische depletiebevissingen van 
zesentwintig 50m-trajecten. Uit de resultaten (Tabel 1) valt af te leiden dat typische 
stroomminnende soorten zoals bermpje en riviergrondel de visgemeenschap domineren. Ook 
een aantal eurytope (indifferente) soorten zoals blankvoorn, drie- en tiendoornige 
stekelbaars worden vaak waargenomen. Op alle locaties komen exoten zoals 
blauwbandgrondel en zonnebaars voor en hier en daar ook bruine Amerikaanse 
dwergmeerval, Amerikaanse hondsvis en Chinese wolhandkrab. De aanwezigheid van 
beekprik kon nergens worden vastgesteld. 

Tabel 1. INBO-visstandsgegevens (depletieafvissing) in het kader van een VMM herinrichtingsproject 
verzameld in juli/augustus 2016 met behulp van elektrovisserij op 26 50m-trajecten in de Zwarte Beek 
gelegen tussen de E313 en Meldert. Weergegeven is het gemiddeld aantal vissen per soort (en de 
standaardafwijking) die werden aangetroffen in een willekeurig 50m-traject van een deelgebied. De 
cijfers zijn gebaseerd op zes 50m-trajecten per deelgebied, behalve voor Stuw Bervoets en Gestelse 
molen waar slechts vier 50m-trajecten werden bemonsterd. Het cijfertje tussen haakjes verwijst naar de 
locatie op figuur 3. 
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Figuur 3. Overzichtskaart van het VMM-hermeanderingsproject met in het rood de locaties op de Zwarte 
Beek waar oude afgesneden meanders opnieuw met de hoofdloop worden verbonden. De cijfertjes geven 
de locaties aan waar INBO de visstand heeft onderzocht in juli/augustus 2016. 

Een gelijkaardige opmeting van de visstand die in het kader van het verdichtingsmeetnet 
voor beekprik door het INBO in de zomer van 2018 werd uitgevoerd te Halen (eveneens 
stroomafwaarts de Stalse Molen) gaf een gelijkaardig beeld (Tabel 2). Tijdens deze 
campagne werden ook 2 locaties stroomopwaarts de Stalse Molen geïnventariseerd, waar 
beekprik wel in vrij hoge dichtheden aangetroffen werd. Ook daar werd een dominantie van 
bermpje en riviergrondel vastgesteld. Blauwbandgrondel en vooral Amerikaanse hondsvis 
vertegenwoordigen er de exoten. 

Tabel 2. INBO-visstandsgegevens verzameld in juni 2018 met behulp van elektrovisserij in het kader van 
het verdichtingsnetwerk voor beekprik. Weergegeven zijn de aantallen per soort die in een 100m-traject 
werden aangetroffen. Dit traject werd 3x na elkaar bevist (depletiebevissing) behalve in Halen waar het 
traject slechts eenmaal werd bevist.  
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Op basis van deze visbestandsopnames blijkt de visgemeenschap zowel stroomop- als 
stroomafwaarts de Stalse Molen nog vrij authentiek te zijn met dominantie van een beperkt 
aantal autochtone reofiele soorten zoals riviergrondel en bermpje. De gegevens bevestigen 
tevens de aanwezigheid van beekprik in de bovenloop van de Zwarte Beek en de afwezigheid 
stroomafwaarts de Stalse Molen. Rivierprik (Lampetra fluviatilis L.) is tot op heden voor 
zover bekend nog nooit aangetroffen in de Zwarte Beek. De dichtstbij gelegen locatie waar 
deze laatste soort werd aangetroffen is de Demer te Diest, in 2014.  

Helaas tonen de gegevens ook de aanwezigheid aan van exoten zoals blauwbandgrondel, 
Amerikaanse hondsvis en bruine Amerikaanse dwergmeerval stroomopwaarts de Stalse 
Molen, wat reeds bleek uit oudere INBO-visstandsgegevens (zie https://vis.inbo.be). Deze 
zijn vermoedelijk het gevolg van al dan niet bewuste verspreiding door de mens (uitzet, 
contaminatie,…). Het valt dan ook te verwachten dat de Stalse Molen de stroomopwaartse 
(antropogene) verspreiding van recente introducties van andere soorten (o.a. Ponto-
Kaspische grondels) niet zal kunnen verhinderen. 

4 Voorkomen en populatietrend van beekprik in 
de Zwarte Beek  

In de laatste honderd jaar kon de aanwezigheid van beekprik in de Zwarte Beek tijdens 
verschillende inventarisatiecampagnes worden vastgesteld (Vught et al. 2015). In Tabel 3 
staan alle INBO-waarnemingen van beekprik in de Zwarte Beek. Stroomafwaarts de Stalse 
Molen kon beekprik vooralsnog niet worden waargenomen (meest recente stroomafwaartse 
visbestandsopname dateert van juni 2018 op een locatie in Halen). Binnen het leefgebied 
(Zwarte Beek tussen Stalse Molen en bron) lijkt de aanwezigheid van beekprik op locatie 4 
sterk te zijn gedaald sinds 2003 terwijl een omgekeerde trend zich lijkt voor te doen op 
locatie 2 (Tabel 3). Uitspraken hierover zijn onder voorbehoud aangezien beekprik doorgaans 
moeilijk te vangen is vanwege zijn grotendeels benthische levenswijze (larven leven in de 
zachte bodem) en vermoedelijk in functie van hydromorfologische processen steeds 
wisselende verspreiding. In ieder geval werden de hoge aantallen van 2003 nadien niet meer 
waargenomen. Er wordt verondersteld dat de soort onder andere door illegale intensieve 
slibruimingen in 2003 en 2007, een te sterke nutriëntenbelasting en een verstoorde 
hydrologie sterk is achteruitgegaan in dit gebied (ANB 2012).  

Tabel 3. INBO-waarnemingen van beekprik in de Zwarte Beek (info https://vis.inbo.be).  

  

*Deze meting betreft een traject van slechts 90 m. 

Locatie Omschrijving Lambert X/Y Datum Aantal per 100 m 
1 mi l i ta i r domein punt G5°20' 217516/198549 24/04/2003 243
2 natuurreservaat, vlak voor mi l i ta i r domein 216557/198340 02/05/2001 1

02/04/2009 12
29/03/2012 40
29/06/2018 63*

3 Leopoldsburg, natuurreservaat 215631/198019 02/05/2001 1
24/04/2003 392

4 net s troomafwaarts  natuurreservaat 214063/197276 02/05/2001 36
18/04/2003 193
02/04/2009 1
29/03/2012 4

5 achter varkenskwekeri j 213175/196405 02/05/2001 3
18/04/2003 2
29/06/2018 2

6 net s troomopwaarts  Sta lse Molen 211423/195166 02/05/2001 1
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5 Lokale staat van instandhouding voor beekprik 
in de Zwarte Beek 

In 2003 werden in een gedeelte van 3-4 km, grotendeels gelegen in het natuurreservaat, 
200-400 ind./100 m gevangen (locaties 1, 3 en 4). De beek is er over die 3-4 km gemiddeld 
niet breder dan 1 m. Als men ervan uitgaat dat de bevissingen representatief waren, dan 
betekent dit dat er toen 20.000 - 40.000 ind./ha aanwezig waren in dat gedeelte van de 
Zwarte Beek, ruim boven de doelstelling (>5.000 ind./ha en >50 ind./ha per bevist traject). 
Indien we veronderstellen dat de toenmalige densiteiten ook voorkwamen in de niet-beviste 
gedeelten van de Zwarte Beek binnen dit bereik, lijkt ook op het niveau van de 
metapopulatie de staat van instandhouding (minstens 2170 volwassen exemplaren per 
strook waterweg zonder migratieknelpunten) op dat moment nog gunstig te zijn. Nadien lijkt 
op minstens 1 locatie (locatie 4 stroomafwaarts het natuurreservaat) de toestand sterk te 
zijn afgenomen. In 2018 werd enkel locatie 2 van het beoogde gebied bevist waarbij er 63 
individuen werden aangetroffen. Daarmee werd lokaal voldaan aan de doelstelling, maar 1 
plaats is uiteraard te weinig om een gefundeerde uitspraak te kunnen doen over de huidige 
toestand van beekprik in de meest stroomopwaartse gedeelten van de Zwarte Beek (locaties 
1-4, Tabel 3). 

6 Migratiebarrières 

De larvenhabitats en paaiplaatsen van beekprik liggen gewoonlijk relatief dicht bij elkaar 
(Hardisty 1986, Blohm et al. 1994, Krappe 2004). Hoewel een aanzienlijke deel van de 
populatie rond de paaiplek blijft (Salewski 1991), werd tevens waargenomen dat beekprik 
tijdens zijn larvale stadium tot 3 km stroomafwaarts kan driften (Hardisty & Potter 1971). In 
een natuurlijk systeem wordt de stroomafwaartse drift gecompenseerd door de 
stroomopwaartse trek van de gemetamorfoseerde dieren vlak voor de paaiperiode 
(Malmqvist 1983, Seeuws 1996). Migratiebarrières tussen de paai- en opgroeigebieden kan 
de leefbaarheid van de populatie in het gedrang brengen indien beide deeltrajecten niet aan 
de levensvereisten van zowel larven als adulten voldoen (Hardisty 1944). Het nefaste effect 
van migratiebarrières op het voorkomen van beekprik wordt in verschillende werken 
onderkend, zowel op basis van expertkennis als op basis van analyse van datasets. Mateus 
et al. (2012) onderzochten specifiek het effect hiervan op de populaties zee- en rivierprik in 
Portugal en concludeerden dat in Portugal 80% van potentieel geschikte habitat 
ontoegankelijk was voor deze priksoorten door migratiebarrières. Goodwin et al. (2008) 
vonden een significante negatieve relatie tussen de abundantie van beekpriklarven en het 
aantal barrières in een waterloop. Kuemmerlen et al. (2016) namen waar dat de kans om 
beekprik aan te treffen afnam met het aantal en de aard van de migratieknelpunten in de 
onmiddellijke omgeving  van de onderzochte paailocaties. Ook genetisch is het effect van 
migratiebarrières merkbaar. Bracken et al. (2015) vonden namelijk een positief verband 
tussen de genetische afstand en het aantal aanwezige migratiebarrières tussen 
beekprikpopulaties. 

Hoe groot een geschikte locatie precies moet zijn om een duurzame populatie van beekprik 
te onderhouden is niet goed geweten. Voor de paaimigratie wordt een migratie-afstand van 
enkele honderden meters tot enkele kilometers stroomopwaarts aangegeven. Er wordt dan 
ook algemeen aangenomen dat een beektraject van 3 km zonder migratiebarrières 
noodzakelijk is (o.a. Anderer et al. 2015).  

In de Zwarte Beek zijn er nog 8 officiële vismigratieknelpunten aanwezig (Figuur 4). In 
stroomopwaartse volgorde betreft het een watermolen, de sifon onder het Albertkanaal, een 
rooster, een duiker, een rooster, de Stalse Molen, een bodemplaat en een duiker.  

Het huidige leefgebied, tussen de Stalse Molen en de bron van de Zwarte Beek, is ongeveer 
12,75 km lang. Tot op 1 km stroomopwaarts van de Stalse Molen komen nog 2 niet 
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opgeloste vismigratieknelpunten voor, de beekprikpopulatie in de bovenloop van de Zwarte 
Beek beschikt dus ongeveer over een kleine 12 km vrij afstromend water. Met inachtneming 
van de in 2003 waargenomen densiteiten lijkt het huidige gebied stroomopwaarts de Stalse 
Molen reeds voldoende groot om lokaal een gunstige staat van instandhouding voor beekprik 
(opnieuw) mogelijk te maken. 

De beekprikken die bij de Stalse Molen werden aangetroffen, zijn waarschijnlijk afgedreven 
larven van de populatie hogerop. Deze zullen vermoedelijk wegens de nog aanwezige 
migratiebarriéres stroomop niet of nauwelijks bijdragen aan de overleving van de populatie. 
Enkel de Stalse Molen passeerbaar maken voor beekprik zonder de twee nog resterende 
knelpunten hogerop ook weg te werken heeft dus wellicht weinig zin. Het voorbij de Stalse 
Molen driften van larven uit de locaties stroomopwaarts is in huidige situatie reeds mogelijk, 
maar vermoedelijk zeer beperkt wegens de lage densiteiten in de buurt van deze molen. 
Deze larven zijn momenteel niet in staat om terug te keren naar de oorspronkelijke 
paaigronden en dienen dus geschikte paaihabitat stroomafwaarts de Stalse Molen op te 
zoeken. Indien de meest stroomopwaartse knelpunten worden weggewerkt en de Stalse 
Molen passeerbaar wordt gemaakt voor beekprik kunnen deze larven hun paaigronden weer 
bereiken. Bovendien komt er dan ongeveer 3 km potentieel leefgebied bij tot aan het 
volgende knelpunt op ongeveer 2 km stroomafwaarts de Stalse Molen. Nog verder 
stroomafwaarts is de Vlaamse Milieumaatschappij momenteel bezig met het ontplooien van 
een natuurinrichtingsproject waarbij nog resterende knelpunten worden aangepakt en de 
oorspronkelijke loop wordt hersteld door onder andere afgesneden meanders opnieuw aan te 
takken. Deze ingrepen kunnen een gunstig effect hebben op de hydromorfologie en aldus 
een uitbreiding van potentieel leefgebied voor beekprik mogelijk maken mits ook de 
waterkwaliteit er voldoende hoog is. Het wegwerken van de migratiebarrières tussen dit 
projectgebied en de bovenloop met de nog bestaande beekprikpopulaties is voor het 
uitbreiden van het areaal onontbeerlijk. 

 

Figuur 4. Overzicht van de nog aanwezige knelpunten in de buurt van de Stalse Molen (info 
www.vismigratie.be) met aanduiding van de lengte van de waterloop tussen 2 opeenvolgende 
knelpunten. Rode kruisjes duiden de locatie aan van een niet opgelost vismigratieknelpunt. Groene 
bolletjes wijzen op de recente aanwezigheid van beekprik.  
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7 Effecten van invasieve exoten op beekprik 

In het huidige verspreidingsgebied van beekprik in de Zwarte Beek worden reeds 
blauwbandgrondel, Amerikaanse hondsvis en bruine Amerikaanse dwergmeerval 
waargenomen. Stroomafwaarts de Stalse Molen is ook reeds zonnebaars, Amerikaanse 
rivierkreeft en Chinese wolhandkrab aangetroffen. De invloed van deze invasieve exoten op 
het voorkomen van beekprik is nauwelijks bestudeerd (Maitland 2003) maar wordt als zeer 
gering beschouwd aangezien de meeste van deze exoten reeds tientallen tot meer dan 
honderd jaar voorkomen in deze contreien (Verreycken et al. 2007). Enkel voor zonnebaars 
(Lepomis gibbosus L.) is zeer summiere informatie voorhanden en de resultaten zijn niet 
eenduidig. Daar waar Copp et al. (2010) een verminderd aandeel van beekprik tot de totale 
visgemeenschap waarnamen op plaatsen met hoge densiteiten aan zonnebaars, vonden 
Klaar et al. (2004) daarentegen een zwak (p = 0.1) positieve associatie tussen beide 
soorten. Ook effecten van invasieve crustaceeën op visgemeenschappen in waterlopen zijn 
onderbelicht en hebben reeds tot tegengestelde conclusies geleid. Degerman et al. (2006) 
konden alleszins op lange termijn geen effecten van zowel inheemse als invasieve uitheemse 
kreeftenpopulaties aantonen op de visgemeenschappen van een zestigtal Zweedse 
waterlopen.  

De invasie van Ponto-Kaspische grondels (zwartbekgrondel, marmergrondel, Kesslers 
grondel) in Vlaanderen is een relatief recent verschijnsel. Voorlopig zijn hoge dichtheden van 
deze exoten vooral aangetroffen in de Maas en zijrivieren (o.a. Berwijn, Ziepbeek, Kikbeek), 
een aantal kanalen (o.a. Albertkanaal, Netekanaal, Kanaal Brussel-Rupel) en de Zeeschelde 
waarbij ze hoofdzakelijk in locaties met stenig substraat (breukstenen) blijken te gedijen. Uit 
Nederlands onderzoek in de Maas blijken hoge densiteiten van deze invasieve grondels 
(vooral zwartbekgrondel) een sterk negatief effect te hebben op lokale populaties van 
rivierdonderpad wat vermoedelijk te wijten is aan territoriaal gedrag en competitie voor 
voedsel en schuilgelegenheden (van Kessel et al. 2016). Op meer algemene vissoorten 
werden daarentegen geen duidelijke effecten waargenomen zoals blijkt uit een Tsjechische 
studie van enkele locaties langs de Donau (Janáč et al. 2016). Effecten op beekprik zijn 
vooralsnog niet bestudeerd. In de Zwarte Beek werden deze invasieve grondelsoorten nog 
niet waargenomen. De dichtstbij gelegen locatie met zwartbekgrondel in het stroomgebied 
van de Demer betreft de zijarm van de Prinsenhofmolen in Hasselt.  

8 Effecten van roofvis op beekprik 

Ook inheemse vissoorten kunnen door predatie een al dan niet sterk effect hebben op 
beekprikpopulaties. In de magen van roofvissen vindt men in de paaiperiode van beekprik 
vaak volwassen, niet afgepaaide beekprikken. Ze verliezen dan namelijk hun schuwheid en 
vertonen bij gevaar geen vluchtgedrag. Ook de mortaliteit door predatie tijdens de 
embryonale en het begin van de larvale periode is waarschijnlijk relatief hoog. Het is bekend 
dat pas uitgekomen larven van de beekprik worden opgegeten door paling, driedoornige 
stekelbaars en andere vissoorten, vooral tijdens de migratie vanuit het nest naar de zand- en 
slibbanken waar ze zich ingraven (Maitland 1980). Fishbase (www.fishbase.com) vermeldt 
paling, donderpad, beekforel, bermpje, elrits en driedoornige stekelbaars als natuurlijke 
predatoren van beekprik(larven). Grote aantallen beekprikken komen daarom meestal alleen 
voor in wateren waarin door natuurlijke habitatbeperkingen alleen tolerante vissoorten 
voorkomen en/of vissoorten die door een sterk territoriumgedrag hun eigen populatiegrootte 
reguleren (bv. beekforel en rivierdonderpad), waardoor ze per oppervlakte-eenheid een 
kleine predatiedruk uitoefenen op de beekprikpopulatie. In wateren zonder of in wateren met 
meer dan vijf begeleidende vissoorten worden nauwelijks beekprikken aangetroffen (Bloch & 
Strohmeier 1992), het optimum ligt bij drie begeleidende vissoorten (Semmekrot 1993). Een 
gewijzigde hydrologie (bv. verdieping en verminderde stroomsnelheid door opstuwing) gaat 
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meestal gepaard met een verschuiving van het visbestand waarbij eurytope of limnofiele2 
soorten opduiken en/of overheersen met kwalijke gevolgen voor de oorspronkelijke reofiele3 
visgemeenschap. Uit de recente visstandsgegevens blijkt de huidige visgemeenschap in de 
bovenloop van de Zwarte Beek vrij bescheiden te zijn wat betreft soortenaantal (vooral 
opwaarts de Stalse Molen) met daarenboven een dominantie van typisch reofiele soorten. 
Roofvis zoals baars, paling en snoek worden er nauwelijks aangetroffen. De predatiedruk 
door inheemse vis lijkt dan ook eerder beperkt te zijn.  

9 Bespreking 

De keuze om de Stalse Molen al of niet passeerbaar te maken voor vis en meer specifiek 
voor beekprik, gaat gepaard met een aantal onzekerheden, die elk een mogelijk risico 
vormen voor de huidige, kwetsbare populatie van beekprik in de bovenloop van de Zwarte 
Beek. Om de overleving (en uitbreiding) van de beekprikpopulaties in de Zwarte Beek te 
garanderen, is het beperken van de risico’s cruciaal. 

De uitzonderlijk hoge densiteiten uit 2003 tonen aan dat een lokaal gunstige staat van 
instandhouding van de soort mogelijk is in de Zwarte Beek zonder de Stalse Molen 
passeerbaar te maken. De gewestelijke instandhoudingsdoelstelling voor beekprik omvat een 
uitbreiding van het areaal (zie punt 3) en hiervoor zijn er potenties in het gebied waarbij er 
door VMM reeds acties worden ondernomen stroomafwaarts de Stalse Molen. In de nabije 
toekomst zou het leefgebied dus flink kunnen uitbreiden indien een open verbinding tussen 
het projectgebied van VMM (traject Diest-Beringen) en de bovenloop met de beekprikrelicten 
wordt voorzien. Het wegwerken van de knelpunten is in dit opzicht zelfs noodzakelijk omdat 
hierdoor de hydrologie en daarmee ook de potentie voor beekprik in de stroomafwaartse 
gedeelten gunstig zal worden beïnvloed. 

Men kan opteren om eerst de uitbreiding van de nog bestaande beekprikpopulaties in het 
gebied af te wachten vooraleer een vispassage rond de Stalse Molen in gebruik te nemen. Er 
zijn indicaties dat de populatie (alleszins op 1 onderzochte locatie stroomopwaarts de Stalse 
Molen) weer toeneemt maar gericht onderzoek in de nabije toekomst moet hierover 
uitsluitsel geven. Het mitigeren van de nog aanwezige knelpunten stroomopwaarts de Stalse 
Molen wordt op dit moment dan ook prioritair geacht en kan eventueel binnen het bestaande 
natuurinrichtingsproject nog worden uitgevoerd.  

In afwachting van de ingebruikname van de vispassage kunnen de populatietrends van 
exoten in (de nabijheid van) de Zwarte Beek verder worden opgevolgd. De risico’s op 
verspreiding van exoten door het aanleggen van een vispassage rond de Stalse Molen lijken 
op het eerste zicht evenwel beperkt. Enerzijds zijn er reeds exoten aanwezig (ze kunnen er 
vooral door toedoen van de mens ook zonder vispassage geraken), anderzijds heeft de 
Zwarte Beek zijn stromend karakter enigszins weten te behouden waardoor stroomminnende 
vissen er nog steeds dominant aanwezig zijn. Ponto-Kaspische grondelsoorten zijn bovendien 
vooral dominant op plaatsen met (artificiële) stenige habitats die veel schuilmogelijkheden 
bieden (bv. breukstenen oevers), een niche die in de bovenlopen van de kleinere waterlopen 
niet of nauwelijks aanwezig is. Tevens zijn er stroomafwaarts de Stalse Molen ook nog steeds 
een aantal vismigratieknelpunten aanwezig wat een vlotte stroomopwaartse verspreiding van 
exoten tegengaat. Bij effectieve stroomafwaartse uitbreiding van beekprik in de Zwarte Beek 
na het aanleggen van de vispassage rond de Stalse Molen kan de volledige Zwarte Beek vrij 
optrekbaar worden gemaakt waardoor ook rivierprik potenties krijgt om in het gebied te 
paaien. Een zo natuurlijk mogelijk functionerende beekvallei biedt bovendien de beste 
garantie tegen het overheersen van invasieve exoten. 

 

                                                
2 van binnenwateren 
3 stroomminnende 



 

12 INBO.A.3692 www.inbo.be 

Conclusie 

1. Is het lokale leefgebied van beekprik voldoende groot zonder het saneren van het 
vismigratieknelpunt voor de lokale instandhouding van de soort? 

De uitzonderlijke hoge densiteiten in 2003 tonen in ieder geval aan dat dit vroeger 
mogelijk was. Om een beekprikpopulatie in stand te houden is een traject van minimaal 
3 km vrijstromend water noodzakelijk stroomafwaarts van de paailocatie. Momenteel is 
een kleine 12 km vrij afstromend en potentieel geschikte beekprikhabitat voorhanden. 
Met het oplossen van de nog bestaande knelpunten hogerop, samen met de maatregelen 
die reeds werden/worden genomen in het kader van het inrichtingsplan is bovendien een 
uitbreiding in het gebied mogelijk. Een gerichte monitoring van de beekprikpopulaties en 
van de beschikbare habitat moet uitsluitsel geven of dit effectief zo is.  

2. Is het oplossen van het migratieknelpunt noodzakelijk voor het realiseren van de lokale 
natuurdoelen en de realisatie van de G-IHD doelen met betrekking tot soorten als 
beekprik en rivierprik?  

Voor de lokale doelen voor beekprik lijkt het oplossen van dit migratieknelpunt op korte 
termijn niet noodzakelijk. Een meer gedetailleerde monitoring van de beekprikpopulatie 
is vereist om te kunnen evalueren of de huidige ingrepen reeds resulteren in een 
uitbreiding van de populatie en het bereiken van een lokale gunstige staat van 
instandhouding stroomopwaarts de Stalse Molen. Voor de G-IHD voor beek- en rivierprik 
is het oplossen van dit migratieknelpunt wel noodzakelijk omdat deze o.a. een 
uitbreiding van het areaal omvatten.  

3. Kan het oplossen van het vismigratieknelpunt een negatieve invloed hebben op de lokale 
populatie beekprik ten gevolge van verhoogde kolonisatiemogelijkheden van invasieve 
soorten (bv. exotische grondelsoorten)? Zijn er effecten bekend van invasieve soorten – 
exotische grondelsoorten op beekprik, of kunnen deze verwacht worden? 

Er worden reeds exoten stroomopwaarts de Stalse Molen aangetroffen, dus dit 
vismigratieknelpunt verhindert niet dat nog andere exoten het gebied in de toekomst 
bereiken. Naar de effecten van invasieve soorten op beekprik is het voorlopig gissen. 
Voor zover bekend is er nog maar bijzonder weinig onderzoek hieromtrent verricht en de 
resultaten zijn niet eenduidig. De risico’s voor de nog bestaande beekprikpopulatie in de 
Zwarte Beek lijken evenwel beperkt. Enerzijds is de habitat in de Zwarte Beek nog van 
die aard dat typische stroomminnende vissoorten er nog steeds domineren. Een niche 
voor Ponto-Kaspische grondels is in het gebied niet meteen aanwezig, dus de kans dat 
deze invasieve taxa de visgemeenschap zullen domineren in de Zwarte Beek lijkt eerder 
klein.  

4. Kan het oplossen van het vismigratieknelpunt een (negatieve) invloed hebben op de 
lokale populatie beekprik ten gevolge van drift van larven en adulten naar 
stroomafwaartse zones met onvoldoende water-, bodem- en/of structuurkwaliteit? 

Drift van larven is reeds in de huidige situatie mogelijk, maar wordt verondersteld 
momenteel slechts zeer beperkt te zijn. Het oplossen van dit migratieknelpunt lijkt de 
kans op uitspoeling niet meteen te verhogen want de huidige populaties zitten 
momenteel te ver stroomopwaarts. Indien het knelpunt wordt opgelost, vormt 
(verhoogde) drift van larven voorbij deze locatie eigenlijk geen probleem indien de 
volwassen beekprikken effectief gebruik kunnen maken van de vispassage. De drift van 
larven zal in dat geval bovendien natuurlijke kolonisatie van opnieuw geschikt gemaakt 
leefgebied stroomafwaarts de Stalse Molen mogelijk maken. 
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