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Bijlage 1 

Een aantal afstanden afgelegd door potadrome vissoorten. (Peter, 1998) 

Tabell.l: Lijst met potamodrome migraties door niet-salmoniden. 

:r~ikt~~~~~~:~~~:::~:;:··:~~ld1:~ :W~~~ging·.'~~~·tY~{?~i~i;;· ~$táncki~•'-~;:\•~;;-;,.;·?::t\·'. ::::-,::-'~· -Ret"erentiëJ,·· > .. ': ·" 
.. 

·_:.-

barl>eel paaien 20km Lucas & Frear, 1997 
( Barbus barbus) paaien 9-lOkm Baras, 1992 

1 paai/verspreiding 318km Steinmann et al., 1937 
blankvoorn verspreiding 72km stroomafwaarts Steinmann et al., 1937 
(Rutilus rutilus) 
brasem verspreiding 58km stroomopwaarts Steinmann et al., 1937 
(Albramis brama) 75km stroomafwaarts 
karper verspreiding llkm stroomopwaarts Steinmann et al., 1937 
(Cyprinus carpio) 
kopvoorn verspreiding 139-148km stroomop- Steinmann et al., 1937 
(Leuciscus cephalus) waarts 
rivierdonderpad verspreiding 12-48m Stabiberg-Meinhardt, 1994; 
(Cottus gobio) Downhower et al., 1990 
sneep verspreiding 140km stroomopwaarts Steinmann et al. , 1937 
(Chondrostoma na.sus) 446km stroomafwaarts 
snoek verspreiding > 5km stroomafwaarts Steinmann et al., 1937 
(Esox lucius) paaien Allessio, 1996 

paaien Harbieb &·Franzin, 1988 
vlagzalm paaien tot 12km Steinmann et al., 1937 
(Thymallus thymallus) 
zeelt verspreiding 126km stroomafwaarts Steinmann et al., 1937 
(Tinca tinca) 
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Bijlage 2 

Versnipperinggevoeligheid van de meest voorkomende vissoorten. (Rie

mersma, 2000) 

Om een indruk te krijgen van de mate van (soortgebonden) versnipperinggevoeligheid 

van de meest voorkomende vissoorten, zijn de vier soorteigenschappen: tolerantie, opper

vlakte van het leefgebied, dispersievermogen en reproductie opgedeeld in drie klassen en voor 

alle onderscheiden vissoorten geïndexeerd van 1 tot en met 3 (onderstaande tabel) . 

Tabel3.l: Indexering klassen versnipperingfactoren. 

--~~-§:~~!fl~t~~ltttre~\?t~~:t~~l~~~{'-P:tff.%'?-ü·:·,~~~~~~;-'_\~·g(?-'::;f.;t~·G .. ·· 

2=middel 

3 =laag 

1 =klein (lokaal) 1 =hoog 1 = groot (r-strateeg) 

2 = middel (regionaal) 

3 = groot (> regionaal) 

2 =middel 

3 =laag 

2 =middel 

3 =klein (K-strateeg) 

Door de afzonderlijke scores vervolgens bij elkaar op te tellen, is de totaalscore per 

vissoort bepaald. Deze totaalscore vormt de maat voor de versnipperinggevoeligheid. Hoe 

hoger de som, hoe hoger de versnippèringgevoeligheid van de soort. Aldus is de tabel ver

kregen zoals benedenstaand is weergegeven. 

Tabel 3.2: Versnipperinggevoeligheid van veel voorkomende vissoorten (naar Klein Breteler & Kranen

burg, 1999) 

rl~~~~!~t~~~.l~i~~~t~i~;,~~~;; ._::tm; 
Anadroom 

rivierprik 

3-doomige stekelbaars 

zalm 

zeeforel 

zeeprik 

Katadroom 

aal of paling 

bot 

Rheofiel 

winde 

Eurytoop 

2 

2 

3 

3 

2 

1 

2 

2 

3 

3 

2 

3 

3 

3 
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2 

2 

9 

9 

12 

11 

9 

6 

6 
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baars 2 2 2 2 8 

blankvoorn 1 l 2 l 5 

brasem l 2 2 l 6 

karper l 2 2 l 6 

kolblei l 2 2 1 6 

meerval 3 3 3 2 ll 

pos l l 3 2 7 

snoek 2 3 2 2 9 

snoekbaars l 3 2 l 7 

alver 2 l 2 2 7 

rivierdonderpad 3 l 3 3 lO 

riviergrondel 2 l 3 2 8 

Limnofiel 

giebel l l 3 l 6 

kroeskarper 2 2 3 l 8 

grote modderkruiper 2 l 3 2 8 

kleine modderkruiper 3 l 3 3 lO 

1 0-doomige stekelbaars 2 1 3 3 9 

vetje 2 1 3 3 9 

zeelt 2 2 2 I 7 
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Bijlage 3 

Het beleid inzake vismigratie (Janssens et al., 2001) 

• Verdrag van Bonn inzake de bescherming van trekkende wilde diersoorten van 23 juni 

1979 en bekrachtigd door de wet van 27 april1990 houdende goedkeuring van het Ver

drag inzake de bescherming van trekkende wilde diersoorten, en van de bijlagen I en 11, 
opgemaakt te Bonn op 23 juni 1979. 

Dit verdrag is in België in werking getreden op 1 oktober 1990. In artikel 2 wordt het 

belang van trekkende soorten erkend. Telkens wanneer het mogelijk en wenselijk is, moeten 

maatregelen genomen worden om het behoud van dergelijke soorten te verzekeren. Hierbij 

moet bijzondere aandacht worden geschonken aan trekkende soorten waarvan de mate en de 

aard van de bescherming niet gunstig is. Bovendien is de noodzaak erkend tot het nemen van 

maatregelen om te voorkomen dat een trekkende soort een bedreigde soort wordt. In het bij

zonder moet voor alle trekkende soorten onderzoek bevorderd of ondersteund worden of hier

aan medewerking verleend worden. Ook trekkende vissoorten vallen uiteraard onder dit ver

drag en dat geldt voor alle betrokken soorten, niet enkel voor de soorten vermeld in één van 

de bijlagen. 

• Verdrag van Bern inzake het behoud van wilde dieren en planten en hun natuurlijk 

leefmilieu in Europa van 19 september 1979 en bekrachtigd door de wet van 20 april 

1990 houdende goedkeuring van het Verdrag inzake het behoud van wilde dieren en 

planten en hun natuurlijk milieu in Europa en van de bijlagen I, 11, 111 en TV, opge

maakt te Bern op 19 september 1979. 

Dit verdrag is in België in werking getreden op 1 december 1990. In artikel 1 wordt 

bepaald dat het verdrag tot doel heeft te zorgen voor de instandhouding van in het wild voor

komende dier- en plantensoorten en de daarbij behorende natuurlijke leefmilieus, waarvoor 

een samenwerking tussen de verschillende betrokken landen noodzakelijk is. De nodige sa

menwerking hiervoor moet bevorderd worden. Bijzondere aandacht moet besteed worden aan 

die soorten, met inbegrip van trekkende soorten, die met uitsterven bedreigd zijn en die 

kwetsbaar zijn. Artikel 2 zegt dat alle nodige maatregelen moeten genomen worden om de 

populaties van in het wild voorkomende dier- en plantensoorten te handhaven of te brengen 

op een niveau dat overeenkomt met hetgeen vanuit ecologisch, wetenschappelijk en cultureel 

standpunt is vereist, daarbij rekening houdend met de vereisten op economisch en recreatief 

gebied en met de behoeften van ondersoorten, variëteiten of vormen die plaatselijk bedreigd 

worden. 
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• Richtlijn 92143/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen inzake de in

standhouding van de natuurlijke habitatten en de wildeflora enfauna van 21 mei 1992. 

Volgens artikel 2 heeft deze richtlijn tot doel bij te dragen tot het waarborgen van de 

biologische diversiteit door het instandhouden van de natuurlijke habitatten en de wilde flora 

en fauna. De op grond van deze richtlijn genomen maatregelen beogen de natuurlijke habi

tatten en de wilde dier- en plantensoorten van communautair Europees belang in een gunstige 

staat van instandhouding te behouden of te herstellen. In de genomen maatregelen wordt re

kening gehouden met de vereisten op economisch, sociaal en cultureel gebied, en met de regi

onale en lokale bijzonderheden. 

• Beschikking van het Comité van ministers van de Benelux Economische Unie inzake de 

vrije migratie van vissoorten in de hydrografzsche stroomgebieden van de Beneluxlan

den van 26 april1996 M (96) 5. 

In artikel2 van die beschikking staat vermeld dat de betrokken regeringen (dus ook de 

Vlaamse) de vrije migratie van de vissoorten in alle hydrografische stroomgebieden moet 

verzekeren. Dat zal bij voorrang gebeuren om de migratie van de grote anadrome en 

katadrome trekvissoorten van en naar de paai- en opgroeigebieden mogelijk te maken. Bo

vendien zullen voor 1 januari 2010 die trekbewegingen mogelijk gemaakt moeten worden 

voor alle soorten vis in alle hydrografische stroomgebieden ongeacht de beheerder. Om deze 

bepalingen te realiseren moeten de regeringen binnen de 10 maanden na de datum van inwer

kingtreding van deze beschikking een programma opzetten dat zal bestaan uit een uitvoe

ringsprogramma inclusief een fmancieringsoverzicht zoals omschreven in artikel 3. In artikel 

4 wordt extra aandacht gevraagd voor het verzekeren van de vrije stroomafwaartse vismigra

tie van de juvenielen van de grote anadrome trekvissoorten. 

• Decreet van de Vlaamse regering betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk mili

eu van 21 oktober 1997. 

Artikels 6 tot en met 9 van dit decreet omschrijven de algemene doelstellingen van het 

natuurbeleid. Onverminderd de bepalingen van het decreet van de Vlaamse regering houden

de algemene bepalingen inzake milieubeleid van 5 april 1995, is het beleid inzake natuurbe

houd en de vrijwaring van het natuurlijk milieu gericht op de bescherming, de ontwikkeling, 

het beheer en het herstel van de natuur en het natuurlijk milieu, op de handhaving of het her

stel van de daartoe vereiste milieukwaliteit en op het scheppen van een zo breed mogelijk 

maatschappelijk draagvlak, waarbij educatie en voorlichting van de bevolking inzake natuur

behoud wordt gestimuleerd. Het natuurbeleid is gericht op het nemen van alle maatregelen 
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die nodig zijn voor de uitvoering van bepalingen die voortvloeien uit internationale overeen

komsten en verdragen betreffende het natuurbehoud. De Vlaamse regering neemt alle nodige 

maatregelen ter aanvulling van de bestaande regelgeving om over het gehele grondgebied van 

het Vlaamse Gewest de milieukwaliteit te vrijwaren die vereist is voor het behoud van de na

tuur en om het stand-still-beginsel toe te passen zowel wat betreft de kwaliteit als de kwanti

teit van de natuur. 

Artikel 14 omschrijft dat iedereen die handelingen verricht of hiertoe de opdracht ver

leent, en die weet of redelijkerwijze kan vermoeden dat de natuurelementen in de onmiddel

lijke omgeving daardoor kunnen worden vernietigd of emstig geschaad, is verplicht om alle 

maatregelen te nemen die redelijkerwijze van hem kunnen worden gevergd om de vernieti

ging of de schade te voorkomen, te beperken of te herstellen. 

In artikel 18 wordt omschreven dat de administratieve overheid in het Vlaams Ecolo

gisch Netwerk een beheer van de waterhuishouding moet voeren dat gericht is op de verwe

zenlijking van een duurzaam ecologisch functioneren van een watersysteem dat bij de be

staande of beoogde natuur behoort. In het bijzonder wordt hier beoogd: het terugdringen van 

de risico's op verdroging, het herstel van verdroogde natuurgebieden en het beheer van de 

waterlopen gericht op het behoud en het herstel van de natuurwaarden, zonder dat dit dispro

portionele gevolgen heeft voor gebieden buiten het Vlaams Ecologisch Netwerk. 

Volgens artikel 27 moet de administratieve overheid in het Integraal Verwerving- en 

Ondersteunend Netwerk zorg dragen voor het behoud van de aanwezige natuurwaarden, 

maatregelen nemen ter bevordering en versterking van die natuurwaarden, alsook ter bevorde

ring van de biologische diversiteit. Het Integraal Verwervings- en Ondersteunend Netwerk 

omvat natuurverwervings- en natuurverbindingsgebieden. 

In artikel28 wordt omschreven dat bij de uitvoering van het beleid van de overheid in 

de natuurverwervingsgebieden onder andere maatregelen moeten getroffen worden voor het 

behoud en het herstel van voor de natuur gunstige structuurkenmerken van de waterlopen, 

voor het behoud van een voor natuurwaarden gunstige waterhuishouding en het tegengaan 

van het risico op verdroging. 

In artikel 29 wordt omschreven dat in de natuurverbindingsgebieden slechts stimule

rende maatregelen ten aanzien van eigenaars en grondgebruikers kunnen getroffen worden 

gericht op het onderhoud, de ontwikkeling en het beheer van kleine landschapselementen en 

overige verbindingselementen met inbegrip van waterlopen. 
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• In het Mina-plan 2 wordt in verschillende thema's aangedrongen op het wegwerken van 

migratieknelpunten en worden hiervoor financiële middelen voonien. 

actie 74: Verder ontwikkelen en toepassen van technieken voor natuurtechnische mi

lieubouw bij inrichting en beheer van waterlopen. Het aanleggen van vispassages bij stuwen 

en sluizen is een maatregel die vooropgesteld wordt in deze actie. 

actie 93: Projecten uitvoeren voor rivierherstel, verbetering van vismigratie en aanleg 

van paaiplaatsen. Hier wordt de maatregel 'het herstel en bevordering van migratiemogelijk

heden in en langs de waterloop' ondergebracht. 

actie 101: Prioritaire versnipperingknelpunten oplossen waarbij leefgebieden van 

soorten doorsneden worden door (water/spoor)wegen en/of leidingen (ontsnippering). In 

functie van diersoort, de aard van het doorsneden gebied en de aard van de infrastructuur 

worden de knelpunten geïnventariseerd en prioriteiten aangegeven. De werkzaamheden van 

de werkgroep natuurtechnische milieubouw kunnen hiertoe worden uitgebreid. 

• Sinds kort is de Europese Kaderrichtlijn Water van kracht. 

De richtlijn verwoordt een nieuwe visie omtrent het duurzaam omgaan met water en 

schetst het kader voor een integraal waterbeheer. V oor de hele Europese Unie is daarmee een 

uniform waterbeleid uitgetekend. De praktische uitwerking van de richtlijn gebeurt op basis 

van stroomgebiedbeheersplannen en krijgt vorm in het decreet op het integraal waterbeleid 

dat de Vlaamse overheid momenteel voorbereidt. De richtlijn bepaalt dat de omzetting naar 

eigen wetgeving moet afgerond zijn tegen uiterlijk eind 2003. 
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Bijlage 4 

Mogelijke vismigratieknelpunten (Monden et al., 2001a) 

Een specifieke beschrijving van de migratieknelpunten laat toe ze in te delen in type 

knelpunten. Deze indeling kan belangrijk zijn wanneer overgegaan wordt tot het formuleren 

van beknopte voorstellen om de migratieknelpunten op te lossen. De typen knelpunten wor

den hierna kort gedefinieerd: 

bodemplaat 

turbine 

betonnen of stenen bodemversteviging 
vaak onder brug of aan de monding van 
een waterloop 

buis, koker of overwelving voor een 
korte of lange afstand door een dijk, 
dam of onder een weg of plein etc. 

grondduiker, verbinding van 2 water
looptrajecten door een dieper gelegen 
buis (dikwijls onder kanalen) 

waterkering, werk tot verhoging van de 
waterspiegel, meestal ten behoeve van 
de waterbeheersing maar ook ifv ver
natting, voor voeding van een vijver, 
voor de aanmaak van veedrinkplaatsen. 
V as te stuwen creëren een constant 
verval, regelbare stuwen een wisselend 
verval 
een constructie met schotbalken of 
schuiven die wordt aangelegd om het 

ei! van een vï ver te re el en 
kunstwerk dat energie levert door de 
energie van het verval van het water ter 
hoogte van een stuw of watermolen om 
te zetten in elektrische ener · e 
kunstwerk uitgerust met vijzels of 
pompen, die gebruikt worden om water 
naar een hoger gelegen plaats te bren
gen of om binnengekomen water te 
s uien 
krooshekken, een raamwerk met even
wïdi e of kruisende staven dat tov een 
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te hoge ligging (na erosie sa): verval, 
dunne waterfilm 
schuine ligging: dunne waterfilm, hoge 
stroomsnelheid, verval 
te hoge ligging (door erosie sa): verval, 
dunne waterfilm 
schuine ligging: dunne waterfilm, hoge 
stroomsnelheid, verval 
verval in de duiker 
lengte: tot 70 m passeerbaar (Viaene et 
al, 1999), langer dan 70m: wordt on
derzocht 
te hoge ligging (door erosie sa): verval, 
dunne waterfilm 
schuine ligging: dunne waterfilm, hoge 
stroomsnelheid, verval 
verval in de sifon 
lengte: tot 70 m passeerbaar (Viaene et 
al, 1999), langer dan 70m: wordt on
derzocht 
verval 

verval 

verval, naast migratiebelemmering ook 
schadelijk voor vissen 

verval, naast migratiebelemmering ook 
schadelijk voor vissen 

te kleine afstand tussen de staven, ver
val (door afval) 



kunstwerk wordt geplaatst om drijvend 
wil tegen te houden. 

watermolen molen die door waterkracht wordt aan- verval 
gedreven, voor de werking van de mo-
len werd telkens een hoogteverschil 
aangelegd 

schor afsluiting in hout, metaal of kunststof afsluiting 
die niet bewogen kan worden 

schuif afsluiting in hout, metaal of kunststof afsluiting 
die vertikaal kan bewogen worden 

terugslagklep klep die door waterdruk automatisch door hoge ligging: verval 
afsluit of opent en het instromen van 
vloedwater in de waterloop belet 

vloeddeur deuren die door waterdruk automatisch tijdelijke afsluiting 
sluiten of openen en het instromen van 
vloedwater in de waterloop belet 

&luis sas, waterkering die het water door ten wordt onderzocht 
minste twee paar openslaande deuren 
ophoudt waardoor vaartuigen in staat 
worden gesteld in water met een ander 
peil over te gaan. 

afval geen verval, laag waterpeil, verhoogde 
stroomsnelheid 

bodemval constructie die verval veroorzaakt en verval 
niet vernoemd wordt in deze lijst 

bll}Qerni s eender welk element in de waterloop verval, dunne waterfilm, afsluiting, te 
dat een belemmering doet ontstaan voor hoge stroomsnelheid 
vismigratie 
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Bijlage 5 

Ontwerp van de prioriteitenlijst van de te saneren waterlopen in het 

Vlaamse Gewest. (Monden et al., 2001b) 

5.1 Methodologie 

Met het stand-still principe in het achterhoofd is het aangewezen de meest waardevolle 

waterlopen eerst aan te pakken ter bevordering van vismigratie. Deze waardevolle waterlopen 

in combinatie met strategisch belangrijke verbindingswaterlopen werden dan ook opgenomen 

in de prioriteitenlijst van de te saneren waterlopen in Vlaanderen. 

Een eerste lijst met prioritaire waterlopen werd opgesteld per project in samenspraak 

met de verschillende betrokken instanties. Zowel de Afdeling Natuur, de Afdeling Water, de 

Afdeling Bos en Groen, de Administratie voor Waterwegen en Zeewezen, de Provinciale Vis

serijcommissies, de Bekkencomités, de Universitaire Instelling van Antwerpen, het Instituut 

voor Bosbouw en Wildbeheer als het Instituut voor Natuurbehoud werden bij de selectie be

trokken. Hierbij werd rekening gehouden met reeds bestaande beleids- en onderzoeksdocu

menten: de Beschikking van het Comité van Ministers van de Benelux Economische Unie, de 

typologiestudies van de UIA, de ecologische beleidsvisie voor het herstel van waterlooptypen 

van de UIA, de biologische waarderingskaarten, de habitatrichtlijn gebieden, de kwaliteits

doelstellingen voor oppervlaktewateren, de waterkwaliteitsgegevens van de VMM, de ecolo

gische kwetsbaarheidkaarten en rapporten van de Universitaire Instelling van Antwerpen, het 

Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer en het Instituut voor Natuurbehoud betreffende de 

vis bestanden. 
Deze lijst van waterlopen werd vervolgens getoetst aan één van de vier vooropgestelde 

functies van waterlopen in de context van vismigratie: 

1) hoofdmigratiewegen (hmw) 
Hiertoe behoren alle grote assen in de verschillende bekkens van het Vlaams Gewest: 

Schelde, Maas, Uzer, Demer, Dijle, Leie, Zenne, Dender, Grote Nete, Kleine Nete, Rupel. 

2) Verbindingswegen (vw) 
De waterlopen die een verbindingsweg vormen tussen de hoofdmigratiewegen en de 

ecologisch interessante waterlopen. 
3) Alternatieve hoofdmigratiewegen (ahmw) 

De kanalen in Vlaanderen die eventueel kunnen ingeschakeld worden als hoofdmigra-

tieweg. 
4) Glasaalmigratiewegen (gmw) 
De waterlopen die worden geselecteerd ter bevordering van de palingmigratie in 

Vlaanderen. De glasaalmigratie is de laatste 20 jaar sterk afgenomen, dit blijkt uit een moni-
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toring van de glasaal naar de Uzer te Nieuwpoort (Denayer, 1999). Hierdoor is het interessant 

om alle waterlopen die in contact staan met de zee op te nemen in de lijst alsook een aantal 

belangrijke waterlopen die deze verbinden met poldergebieden. Poldergebieden kunnen die

nen als opgroeigebieden voor paling. 

5.2 Fasering van de knelpunten 

Door de veelheid aan migratieknelpunten wordt het voor de water- en natuurbeheer

ders onoverzichtelijk om deze knelpunten concreet aan te pakken. Daarom wordt voorgesteld 

een fasering in de aanpak van de knelpunten aan te brengen. Deze fasering berust dan op het 

toekennen van een graad van hoogdringendheid voor het oplossen van de knelpunten. In fase 

1 worden die knelpunten ondergebracht die het snelst dienen aangepakt te worden. Het oplos

sen van de knelpunten die in fase 2 worden ondergebracht kan iets langer uitgesteld worden. 

De graad van hoogdringendheid is het minst bij de knelpunten die geklasseerd worden in fase 

3. Knelpunten die in fase 4 terechtkomen dienen voorlopig niet opgelost te worden. Aan een 

constructie waarvan nog niet duidelijk is of het al dan niet een knelpunt vormt wordt in het 

vakje 'fasering' het cijfer 5 toegekend. Tenslotte aan de knelpunten die reeds opgelost zijn 

wordt voor de fiche in het vakje 'fasering' het cijfer 6 toegekend. 

5.3 Informatie die per knelpunt gegeven wordt 

Tabel 5.1: De informatie die per knelpunt wordt weergegeven in de databank. 

Bekken: het bekken waartoe de waterloop behoort. 
Waterloopnaam: de naam van de waterloop bij de monding (VHA, AMINAL, Afdeling Water) 

waarop bet knelpunt gelegen is. 

Waterloopnamen: lijst van namen die de waterloop beeft over zijn ganse lengte (VHA, AMINAL, 
Afdeling Water). 

Prioriteit: - P= geïnvenUUiseerde waterloop die is opgenomen in de prioriteitenlijst 
- NP= geïnvenUUiseerde waterloop die niet is opgenomen in de prioriteitenlijst. 

VHAG: Vlaams Hydrografische Atlas Gewestcode: een unieke code voor elke waterloop 
(AMINAL Afdeling Water, 2000). 

COl: de waterloopcode opgesteld door het Centrum voor Overbeidsinformatie; er 
wordt slechts l COl-code weergegeven per waterloop. Indien deze waterloop 
over bet ganse traject meerdere COl-codes beeft worden de cijfers die veranderen 
in de code aangeduid met X 

lnventarisatienummer. de nummer van bet knelpunt, de eerste cijfers van het nummer zijn de VHAG-
code (AMINAL Afdeling Water, 2000), de laatste 3 cijfers zijn de oplopende 
nummering van de migratieknelpunten gelegen op de waterloop vanaf de mon-
ding tot de bron. 

Gemeente 1: de fusiegemeente waarin bet knelpunt gelegen is. 

Gemeente2: de tweede fusiegemeente indien bet knelpunt gelegen is op de grens van twee 
gemeenten 

Categorie: de categorie van de waterloop waarop bet knelpunt zich bevindt. Op deze manier 
kan de verantwoordelijke van de waterloop snel teruggevonden worden (Bev. = 
bevaarbaar; 1 = onbevaarbaar categorie l; 2 = onbevaarbaar categorie 2; 3 = on-
bevaarbaar categorie 3; 0 =onbevaarbaar niet geklasseerd). 
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Locatie: de specifieke locatie van het knelpunt wordt nauwkeurig beschreven. 
Lamhertcoördinaten: Lambert-X, Lambert-Y, geven de exacte ligging van de knelpunten weer. 
Migratieknelpunt er wordt een algemene benaming aan het knelpunt toegekend. De lijst met knel-

punten kan teruggevonden worden in de beschrijving 
Beschrijvinf(: bet knelpunt wordt nauwkeurig beschreven. 
Mogelijke oplossinf(: een mogelijke oplossing wordt voorgesteld 
Geplande werken: de geplande werken en de verantwoordelijke voor deze werken worden weerge-

geven. 
Foto: de foto geeft een visuele voorstelling van het knelpunt. 
Fase: er wordt een graad van hoogdringendheid voor het oplossen van het knelpunt 

toegekend 
Verantwoording], er worden l of meerdere verantwoordingen gegeven voor de fase die het knelpunt 
verantwoording 2, krijgt. 
verantwoordinf( 3: 
Datum inventarisatie: de datum van de inventarisatie van het knelpunt 
Laatste aanpassing: de datum waarop de fiche het laatst werd aangepast. 
Uitvoerder inventari- de instantie waartoe de persoon die de inventarisatie heeft uitgevoerd behoort. 
satie: 
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Bijlage 6 

Visladder in een tunnel op de Namsen-rivier in Fiskumfoss (Noorwegen) 

(Grande, 2001) 

De visladder van Fiskumfoss werd gebouwd in 1975 en situeert zich 50 km stroom

opwaarts de Namsen-rivier in Centraal-Noorwegen. De Namsen-rivier is één van de best ge

kende zalmrivieren van het land. Met zijn constructiehoogte van 35 m, zijn 77 poelen en een 

maximale traphoogte van 47 cm, is deze de grootse vistrap op een gereguleerde rivier in 

Noorwegen. 200 m van de 290 m lange ladder liggen in een verlichte tunnel (plexiglas). Het 

lozingsdebiet op de ladder bedraagt 500 1/s en zijn gradiënt is 1:8. 

De visladder werd gebouwd vanaf het achterste gedeelte van het hydra-elektrische 

station in Fiskumfoss en klimt op naar de inlaatdam van de waterkrachtcentrale. Deze dam is 

uitgerust met sluizen om de piekafvoeren af te laten. De krachtcentrale is in staat om een 

maximaal debiet van 150 m3/s te verbruiken en de gemiddelde hoeveelheid water die erdoor 

stroomt bedraagt 650 m3/s. 

Om de visladder aan te kunnen passen aan de verschillende lozingstoestanden, is de 

ladder voorzien van twee visingangen, één aan de waterkrachtcentrale en de andere aan de 

voet van de waterval onder de dam. Er kan slechts één ingang tegelijkertijd gebruikt worden. 

Het was moeilijk om het aantal vissen dat de ladder beklom te doen toenemen maar 

stilaan is het aantal gestegen. In 1994 gingen er een 500-tal vissen (hoofdzakelijk zalmen) 

naar boven. 
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Figuur 6.1: De visladder van Fiskumfoss (Grande, 2001) 
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Bijlage 7 

Overzicht van duikertypes met een aantal voor- en nadelen (herwerkt naar 

Poulin & Argent, 1998) 

constructie voordeel nadeel 

BODEMWZE DUIKE:R geen belemmering van vismigratie als funderingen zijn gevoelig voor ersosie 
funderingen buiten hoogwaterpeil liggen indien ze binnen de hoogwaterlijn liggen 
oorspronkelijk profiel en gradiënt van de metalen bodemloze duikers zijn duur, 
waterloop blijven behouden installatie is gecompliceerd 
geen gevaar voor opeenhoping van drij- meestal is de constructie hoger zodat ze 
vend afval op minder plaatsen bruikbaar is 
geen opstuwing van water, dus geen 
gevaar voor opeenhoping van sediment 

GESLOTEN DUIKER oorspronkelijke breedte en gradiënt blij- overdimensionering is nodig omdat een 
MKf ELLIPTISCHE ven behouden overdiepte moet voorzien worden. Dit 
SECTIE EN DOORLO- maakt de constructie duurder dan geslo-
PENDE BEEKBEDDING ten duikers met ronde sectie. 

geen opstuwing van water moeilijke installatie 
geen contractie van uitstromend water, 
dus geen erosie t.g.v. bet uitstromend 
water 

GESLOTEN DUIKER redelijk eenvoudig te construeren, minder niet de volledige breedte van de water-

MKf RONDE SECfiE EN duur omdat er minder overdimensioneren loop blijft behouden zodat er meestal een 

DOORLOPENDE BEEK- nodig is vernauwing optreedt met erosie aan de 

BEDDING uitlaat als gevolg 

NIET INGEBEDDE DUI- enkel te gebruiken bij vlakke trajecten heel weinig mogelijkheden voor vismi-

KER WNDER BODEM- gratie (wegens meestal uniform snel-

BEDEKKING heirlspatroon en gebrek aan schuilplaat-
sen) 

heel goedkoop en eenvoudig te installe- hoge snelheden aan in- en uitlaat omwille 

ren van de vernauwing met erosieproblemen 
als gevolg 

uitstromend water kan wat opgestuwd 
worden zodat snelheden verminderen. 
Opstuwing gebeurt best met V -vormige 
overlaat. Daarbij moet erop gelet worden 
dat de verdrinkingsgraad van de V-

vormige overlaat voldoende groot is 
zodat de overlaat geen migratieknelpunt 
kan vormen 

DUIKER OF SIFON MET weinig overdimensionering nodig in het speciale ontwerp maakt deze oplos-

INGEBOUWDE OVER- vergelijking met ingebedde duikers sing duurder 

LATEN goedkoper dan bruggen en bodemloze kwetsbaar door verstopping van de buis 

duikers en beschadiging van de overlaten 
verstoring van de 'grenslaag' (- laag net 
boven de bodem, waar lagere snelheden 
voorkomen) kan de passage voor jonge 
vissen bemoeilijken 
bij lage waterpeilen in een duiker kunnen 
overlaten een hoogteverschil geven, wat 
voor een migratieknelpunt kan zorgen 
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Bijlage 8 

Overzicht van de zwemsnelheden van een aantal zoetwatervissen 

Tabel 9.1: Overzicht van literatuurgegevens over zwemsnelheden. 

Vissoort Lengte Zwemsnelheid (mis) Relatieve zwemsnelheid (IJs) Bron 
(m) 

K V s K V s 
baars 1,08-1,28 (3) 
baars 0,12 1,45 (1) 
baars l,0-1,8 
bermpje O,ll 0,61 (4) 
blankvoorn 0,18 1,12-1 ,14 (3) 
blankvoorn 1,10-2,5 
brasem 0,4 0,80-1,0 (3) 
brasem 0,19 0,45 2,37 (5) 
brasem 0,35-0,4 0,4-1 ,2 0,75-1 
driedoornige stekelbaars 0,06 0,36 (4) 
driedoornige stekelbaars 0,05 0,2 0,35 4 7 (5) 
glasaal 0,61-0,75 (3) 
giebel 0,23 2,26 (l) 
giebel 0,35-0,4 0,4-1,2 1,10-2,5 
goudvis 0,16 0,46 2,88 (5) 
goudvis 0,21 9,2 (IJs) 
goudvis 0,15 9,3 (IJs) 
goudvis 0,13 9,5 (IJs) 
goudvis 0,12 8,7 (IJs) 
goudvis 0,10 ll,6 (IJs) 
goudvis 0,09 ll,2 (IJs) 
goudvis 0,07 ll,1 (IJs) 
karper 0-0,40 0,40-1 ,19 1,19-2,56 (2) 

karper 0,37 (6) 

karper 0,15 0,69 l,l7 4,6 7,8 (5) 

karper 0,35 2,36 (l) 

karper 1,10-2,5 

paling 0,15 > 1,50 (3) 

paling 0,14 0,28 1,99 (5) 

paling 0,07 0,25 0,37 0,53 3,5 5,3 7,5 (5) 

pos O,ll 1,33 (l) 

rietvoorn 0,75-0,83 (3) 

rietvoorn 0,75-1 

riviergrondel 0,12 0,55 (4) 

serpeling 0,10-0,21 0,46-0,90 (l) 

serpeling 0,25 0,42 1,68 (5) 

serpeling 0,1 1,1 ll (5) 

serpeling 0,1 1,32 13,2 (5) 

serpeling 0,14 1,54 11 (5) 

serpeling 0,15 1,79 11,9 (5) 

serpeling 0,17 2,04 12 (5) 

serpeling 0,2 2,26 ll,3 (5) 

serpeling 0,21 2,35 ll,2 (5) 

serpeling 0,10-0,21 1,10-2,40 (5) 
2,60-2,80 (3) 

snoek 
6,40-7,30 (3) 

snoek 
0,43 (6) 

snoek 
snoek 0,18 0,46 2,5 (5) 
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Vissoort 

snoek 
snoekbaars 
snoekbaars 
vetje 
vetje 
zeelt 
zeelt 

Legende: 

K: kruissnelheid; 

V: verhoogde snelheid; 

S: sprintsnelbeid 

Lengte Zwem-
(m) snelbeid 

(mis) 

K 

0,5 

0,05 
0,35-0,4 

0,26 

Relatieve Bron 
zwem-

snelbeid 
(Us) 

V s K V s 
2,6-7,3 

1,53-1,82 
1,0-1,8 

0,39 
0,4-1,2 

1,38 
0,14 

Bronnen: 

(l): Beamish, 1978, In: Riemersma en Quak, 1991 

(2): BeU, 1973, In: Baker en Votapka, 1990 

(3): Jens, 1982, In: Riemersma en Quak, 1991 

(4): Stabiberg en Peckman, 1987 

(5): Videler, 1993 

(6): Watts, 1974, In: Baker en Votapka, 1990 
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Bijlage 9 

Overzicht van de bemonsteringsdagen 

De bemonsteringen weergeg~ven in tabellen 9.3, 9.4, 9.7 en 9.8 werden zelf uitge

voerd. De overige bemonsteringen werden in 1998, 2000 en vootjaar 2001uitgevoerd, vóór 
de aanvang van het eindwerk. 

Tabel 9.1: De bemonsteringen uitgevoerd op de Poperingevaart. 

datum SA brug SA duiker SO duiker slibvang 

10-05-2001 x 
17-05-2001 x 
25-05-2001 x 
31-05-2001 x 
03-10-2000 x x x 
10-10-2000 x x 
19-10-2000 x x 
29-10-2000 x 
16-ll-2000 x 
23-ll-2000 x 
04-12-2000 x x 

Tabel9.2: De bemonsteringen uitgevoerd op de Use. 

datum duiker 1 duiker 2 

23-05-2001 x x 
31-05-2001 x x 
07-06-2001 x 
14-06-2001 x x 
20-06-2001 x 
28-06-2001 x 

Tabel9.3: De uitgevoerde bemonsteringen op de Herk. 

datum SA duiker SO duiker 

26-10-2001 x 
30-10-2001 XX 

31-10-2001 x 
x 06-11-2001 x 04-03-2002 

07-03-2002 x x 
ll-03-2002 x x 
14-03-2002 x x 
18-03-2002 

x 
x 

21-03-2002 x 
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Tabel9.4: De uitgevoerde afvissingen op de Velpe. 

datum SA duiker SO duiker 

25-10-2001 x 
26-10-2001 x 
30-10-2001 x 
31-10-2001 x x 
06-11-2001 x x 
08-11-2001 x 
25-02-2002 x 
04-03-2002 x x 
07-03-2002 x 
11-03-2002 x 
14-03-2002 x x 
18-03-2002 x x 
21-03-2002 x x 

Tabel9.5: De uitgevoerde bemonsteringen op de Abeek. 

datum SA sifon SO sifon 500m SO sifon 

03-03-1998 x x x 
10-03-1998 x x x 
24-03-1998 x x x 
07-04-1998 x x x 
21-04-1998 x x x 
04-05-1998 x x x 
19-05-1998 x x x 
02-06-1998 x x x 
16-06-1998 x x x 

Tabel 9.6: De uitgevoerde afvissingen op de Bosbeek. 

datum SA sifon SO sifon 500m SO sifon 

03-03-1998 x x x 
17-03-1998 x x x 
31-03-1998 x x x 
14-04-1998 x x 
28-04-1998 x x x 
15-05-1998 x x x 
26-05-1998 x x x 
09-06-1998 x x x 
23-06-1998 x x x 
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Tabel9.7: De uitgevoerde bemonsteringen op de Pulderbeek in Nijlen. 

datum SA sifon SO sifon 

27-11 -2001 x x 
29-ll -2001 x 
04-12-2001 x 
06-12-2001 x 
ll-12-2001 x 
04-02-2002 x 
07-02-2002 x 
12-02-2002 x 
15-02-2002 x 
18-02-2002 x 
22-02-2002 x x 

Tabel9.8: De uitgevoerde bemonsteringen op de Pulderbeek in Viersel. 

datum SA sifon SO sifon 

27-11-2001 x 
29-ll-2001 x 
04-12-2001 x 
06-12-2001 x 
ll-12-2001 x 
04-02-2002 x 
07-02-2002 x 
12-02-2002 x 
15-02-2002 x 
18-02-2002 x 
22-02-2002 x x 
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Bijlage 10 

De analyse van de duikers op de Use, de Berk en de Velpe 

1 DeUse 

De weergave van de resultaten evenals de bespreking gebeurt analoog aan de die voor de 

Poperingevaart Voor verdere verklaring van de opbouw zie 6.2 "De Poperingevaart". 

1.1 Soortsamenstelling 

a. Resultaten 

Tabell.l: De aantanen gevangen individuen op de Use per soort en per uitzettingsplaats over aUe staalna
medata samen (uitgezonderd de laatste afvissing). 

(ng = aantal niet gemerkte vissen gevangen op die specifieke plaats; g = aantal gemerkte vissen gevangen op 
die specifieke plaats) 

duiker 1 duiker 2 totaal uitge- totaal terug-
vissoort ng .11; ng g zette vis gevangen vis 

driedoornige stekel- 34 0 I I 34 0 
baars 
baars 50 0 45 0 95 0 
bermpje I I 1 0 1 0 
beekforel 15 2 I I 18 2 
blei 1 0 I I 1 0 
blankvoorn 90 1 62 1 153 1 
giebel I I 1 0 1 0 

grondel 38 1 29 0 67 1 

kopvoorn 1 0 I I 1 0 

paling 1 0 3 0 4 0 

regenboogforel 1 0 I I 1 0 

rietvoorn I I 1 0 1 0 

winde 1 0 I I 1 0 

zonnebaars I I 1 0 1 0 

zeelt 1 0 1 0 2 0 

totaal 232 4 144 1 381 5 
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Tabel 1.2: De aantallen gevangen individuen op de U 1 vissoorten samen. se per staa namedatum en per uitzettingsplaats voor alle 

(ng =aantal niet gemerkte vissen gevangen o d" "f'i k die specifieke plaats) p Ie speel e e plaats; g = aantal gemerkte vissen gevangen op 

duiker 1 
datum ng g 

23-05-2001 128 0 
31-05-2001 16 I 
07-06-2001 I I 
14-06-2001 I I 
20-06-2001 I I 
28-06-2001 I I 
totaal 145 I 

0 
"< ..--

0 
('.1 

0 
0 

(I) 

·g 
0 Q) 

::l 00 
r:J 
(I) 

-= 0 
ID 

0 
"< 

0 
('.1 

0 

duiker 2 totaal uitge- totaal terug-
ng g zette vi s gevangen vis 
123 0 251 0 
19 2 35 3 
12 0 12 0 
65 I 65 I 
13 I 13 I 
5 2 5 2 

243 6 381 7 

Soortsamenstelling uitgezette vis op de IJse 
153 

3DS BA BE BF BL BV Gl GR KV PA RF RV WI ZB ZE 

vi ssoorten 

Figuur 1.1: De totale soortsamenstelling van de uitgezette vis op de IJse. 

b. Bespreking 
Uit figuur 1.1 kan men afleiden dat het visbestand in dit deel van de IJ se hoofdzakelijk uit 

blankvoorn ( 40 % ), baars (25 %) en grondel ( 17,6 %) bestaat. En in mindere mate uit driedoor

nige stekelbaars (8 ,9 %) en beekforel (4,7 %). Van een groot aantal soorten werden slechts en-
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kele exemplaren aangetroffen (bermpje, blei, giebel, kopvoorn, regenboogforel, rietvoorn, winde, 

zonnebaars en zeelt). Van de 15 vissoorten die op de Use gevangen werden, werden enkel beek

forel, blankvoorn en grondel teruggevangen. 

1.2 De populatieopbouw 

a. Resultaten 

Tabel 1.3: De relatie tussen lengte en gewicht en de populatieopbouw van de meest voorkomende vissoorten 

op deUse. 

vissoort relatie tussen lengte en gewicht populatieopbouw 
adulten juvenielen 

blankvoorn aantal 113 aantal 101 6 0 
correlatie 0,99 gemiddelde 16 cm 24cm I 
a 9,3610-3 lichaamslengte 

B 3,27 
baars aantal 94 aantal 90 0 

correlatie 0,88 gemiddelde 14,3 cm I 
a 13,1 w-3 lichaamslengte 

113 2,989 
grondel aantal 64 aantal 51 12 0 

correlatie 0,97 gemiddelde 12cm 31 cm I 

a 6,68 w-3 lichaamslengte 

IB 3,18 

beekforel aantal 18 aantal 18 0 

correlatie 0,97 gemiddelde 16 cm I 

a 4,97 w-3 lichaamslengte 

13 3,06 
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Figuur 1.2: Scatterplot van de meest voorkomende vissoorten op de U se. 

b. Bespreking 
Opvallend op dit traject van de Use is het voorkomen van uitsluitend adulte exemplaren 

van de verschillende vissoorten. Binnen deze groep situeren zich meestal nog twee categorieën. 

Dit valt waarschijnlijk te verklaren door het tijdstip waarop de afvissingen plaatsvonden (mei en 

juni). De reden zou kunnen zijn dat er geen natuurlijke rekrutering is en dat dit populatiepatroon 

mede bepaald wordt door uitzettingen. 
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1.3 Terugvangst 

a. Resultaten 

Tabel 1.4: Overzichtstabel van de terugvangsten op de Use voor de meest voorkomende vissoorten (aantal > 
15). 

(1tcJ0
: de bovengrens voor de werkelijke terugvangst) 

vissoort aantal gemerkt aantal teruggevan- percentage terugge- 1tctu 
gen vangen 

baars 95 0 0 % 3, I % 
blankvoorn I53 I 0,65 % I 
beekforel 18 2 I6,67 % I 
grondel 67 I I,49 % I 

Tabell.S: Overzichtstabel van de terugvangsten op de Use in functie van de populatieopbouw. 

1tcJ0
: de bovengrens voor de werkelijke terugvangst; ng: aantal niet gemerkte vissen; tg: aantal teruggevan

gen gemerkte vissen) 

vissoort 

baars 
blankvoorn 
beekforel 
_grondel 
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Figuur 1.3: De terugvangst op de U se voor duiker 1 (links) en voor duiker 2 (rechts). 
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c. Bespreking 

Er werd een behoorlijk percentage beekforel (20 %) teruggevangen in de eerste duiker 

naast een heel klein percentage blankvoorn (1 %) en grondel (2,5%). In de tweede duiker werd 

enkel beekforel teruggevangen. 

Door de afwezigheid van juvenielen kon het verschil in passeerbaarheid van de duikers 

tussen adulten en juvenielen niet nagegaan worden. 

Doordat er geen debietgegevens voorhanden waren kunnen geen besluiten getrokken 

worden over de passeerbaarheid in functie van het debiet. 
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2 DeHerk 

De weergave van de resultaten evenals de bespreking gebeurt analoog aan de die voor de 

Poperingevaart. Voor verdere verklaring van de opbouw zie 6.2 "De Poperingevaart". 

2.1 Soortsamenstelling 

a. Resultaten 

Tabel2.1: De aantanen gevangen individuen op de Herk per soort en per staalnameplaats over alle staalna
medata samen (uitgezonderd de laatste afvissing). 

(ng = aantal niet gemerkte vissen gevangen op die specifieke plaats; g = aantal gemerkte vissen gevangen op 
die specifieke plaats) 

SA duiker SO duiker totaal uitge- totaal terug-
vissoort ng g ng g zette vis gevangen vis 

tiendoornige stekel- 3 0 6 0 9 0 
baars 
driedoornige stekel- 182 15 308 2 507 17 
baars 
baars 0 0 10 0 10 0 
bermpje 0 0 1 0 1 0 
brasem 1 0 1 0 2 0 
blankvoorn 2 12 205 19 238 31 
giebel 0 0 10 1 11 1 
grondel l 0 4 0 5 0 
karper 0 0 2 0 2 0 
kroeskarper 0 0 1 0 1 0 
spiegelkarper 0 0 1 0 1 0 
zonnebaars 0 0 1 0 1 0 
totaal 189 27 550 22 788 49 

Tabel 2.2: De aantallen gevangen individuen op de Herk per staalnamedatum en per staalnameplaats voor 
alle vissoorten samen. 

(ng = aantal niet gemerkte vissen gevangen op die specifieke plaats; g = aantal gemerkte vissen gevangen op 
die specifieke plaats) 

SA duiker SO duiker totaal uitge- totaal terug-

datum ng g ng g zette vis gevangen vis 

26-10-2001 I I 86 0 86 0 

30-10-2001 I I 78 5 78 5 

31-10-2001 I I 21 2 21 2 

06-11-2001 I I 6 2 6 2 

04-03-2002 I I 58 0 58 0 

07-03-2002 45 3 54 1 99 4 

11-03-2002 144 I 85 11 229 11 

14-03-2002 24 I 51 0 81 0 

18-03-2002 I I 84 0 84 0 

21-03-2002 1 I 31 0 32 0 

totaal 214 3 560 21 774 24 
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Figuur 2.1: De soortsamenstelling op de Herkin het voorjaar (figuur a) en in het najaar (figuur b). 
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Figuur 2.2: Vergelijking van het visbestand stroomopwaarts en stroomafwaarts de duiker op de Herk. 

- 160-



0 
0 
L() 

0 
0 ... 
0 
0 

Jj! (Y) 

c: 

"' "' 0 
0 
N 

0 

~ 

0 

lOOS IDS BA BE BR BV GI GR KA KJC SK Zll 

Vl SSOOrten 

Figuur 2.3: Nagaan van de efficiëntie van de gebruikte vistechnieken: elektrovisserij en fuikvisserij op de 
Herk. 

b. Bespreking 

Het visbestand in dit deel van de Herk bestaat hoofdzakelijk uit blankvoorn en driedoor

nige stekelbaars. In het voorjaar komen hoofdzakelijk driedoornige stekelbaarzen (84,7 %) voor 

en minder blankvoorns (11,6 %) en in het najaar geldt de omgekeerde situatie (29,4 % en 61,7 

%). De andere vissoorten vertegenwoordigen slechts 3,7 %(voorjaar) en 8,9% (najaar) van het 

totaal. 

Bij vergelijking van het visbestand stroomopwaarts en stroomafwaarts zien we dat blank

voorn hoofdzakelijk stroomopwaarts wordt aangetroffen en dat driedoornige stekelbaars zich in 

grote getal stroomafwaarts de duiker ophoudt. De driedoornige stekelbaars heeft een voorkeur 

voor de stromingsluwe zones stroomafwaarts de betonnen verstevigingwand aan de uitstroom

opening van de duiker op de Herk. 

In laatste instantie werd een onderscheid gemaakt in de methoden van afvissen . Daaruit 

bleek dat voor de Herk het gebruik van fuiken af te raden is. Enkel driedoornige stekelbaars 

werd in de fuiken gevonden (en dan nog in minieme aantallen) naast een verdwaalde blankvoorn. 

De aangewezen vistechniek hier is het elektrisch vissen. Fuiken zijn trouwens moeilijk terug te 

vinden door het sterk fluctuerende waterpeil van de waterloop. 
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2.2 De populatieopbouw 

a. Resultaten 

Tabel 2.3: De relatie tussen lengte en gewicht en de populatieopbouw van de meest voorkomende vissoorten 
op de Herk. 

vissoort relatie tussen lengte en gewicht populatieopbouw 
ad uiten juvenielen 

driedoornige stekel- aantal 318 aantal 318 0 
baars correlatie 0,73 gemiddelde 6cm I 

a 17,610"3 lichaamslengte 

B 2,77 

baars aantal 10 aantal I I 
correlatie 0,86 gemiddelde I I 
a 8,9 10·3 lichaamslengte 

13 3,15 

blankvoorn aantal 223 aantal 200 19 0 
correlatie 0,86 gemiddelde 14,7 11 cm I 

a 14,6 10·3 lichaamslengte cm 

13 2,92 

giebel aantal 11 aantal 11 0 
correlatie 0,97 gemiddelde 16,5 cm I 

a 46,4 10"3 lichaamslengte 

13 2,71 
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b. Bespreking 

Van de alle vissoorten zijn enkel de adulte individuen vertegenwoordigd. Er werden geen 
juvenielen gevangen. 

2.3 Terugvangst 

a. Resultaten 

Tabel 2.4: Overzichtstabel van de terugvangsten op de Herk voor de meest voorkomende vissoorten. 

(1fdu: de bovengrens voor de werkeHjke terugvangst) 

vissoort aantal gemerkt aantal teruggevan- percentage terugge- 1tdu 
gen vangen 

driedoornige stekel- 507 17 7,61% I 
baars 
baars 10 0 I 25,89% 
blankvoorn 238 31 85,71% I 

I giebel 11 1 9,09% I 

Tabel 2.5: Overzichtstabel van de terugvangsten op de Herk voor de versebiDende perioden waarin de afvis
singen plaats vonden, namelijk voorjaar en najaar. 

(1fdu: de bovengrens voor de werkeHjke terugvangst; ng: aantal niet gemerkte vissen; g: aantal gemerkte 
vmen; %: terugvangst percentage) 

vissoort voorjaar 1tdu naiaar 1tdu p - waarde 

ng g % ng g % 

driedoornige 92 0 I 3,2% 225 2 0,88 I 0,9 
stekelbaars 
baars 9 0 I 28,3% 1 0 I 0,95% <0,001 
blankvoorn I83 10 5,I8 I 22 9 29 I <0,001 
giebel 9 0 I 28,3% I I 50 I O,I599 

Tabel2.6: Overzichtstabel van de terugvangsten op de Herkin functie van de populatieopbouw. 

(7tdu: de bovengrens voor de werkelijke terugvangst; ng: aantal niet gemerkte vissen; tg: aantal teruggevan

gen gemerkte vissen) 

vissoort adult 1tdu i u veniel 1tdu 
g tg ng g 

driedoornige 318 17 I I I I 

stekelbaars 
I baars I I I I I 

blankvoorn 2I9 31 I I I I 

I giebel 11 1 I I I I 
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Figuur 2.5: De terugvangst op de Herkin het voorjaar (figuur a) en in het najaar (figuur b). 

b. Bespreking 

In het najaar werd enkel blankvoorn (5,2 %) teruggevangen. In het voorjaar was de te

rugvangst groter: giebel (50 %), blankvoorn (29 %) en driedoornige stekelbaars (0,09 %). 

Voor alle teruggevangen soorten bleken adulten te passeren terwijl juvenielen niet aanwe

zig waren. 

Voor baars en blankvoorn bleek er een significant verschil te bestaan tussen de passeer

baarheid in voor- en najaar. Baarzen werden in het geheel niet teruggevangen. 

Uit een Studentt-test werd evidentie gevonden dat de gemiddeldedebieten over het hele 

jaar van gelijke grootte zijn met een overschrijdingskans van 0,7 %. Voor de duiker op de Herk 

worden (voor de teruggevangen soorten) de debieten waarbij passeerbaarheid mogelijk is, ge

schat tussen 0,5 en 3,5 m3/s. 
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Figuur 2.6: Overzicht van de debieten op de dagen waarop de duiker op de Herk bemonsterd werd (figuur a). 
De debieten in functie van de terugvangst percentages voor blankvoorn, driedoornige stekelbaars en giebel. 
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3 De Velpe 

3.1 Soortsamenstelling 

De weergave van de resultaten evenals de bespreking gebeurt analoog aan de die voor de 

Poperingevaart. Voor verdere verklaring van de opbouw zie 6.2 "De Poperingevaart". 

a. Resultaten 

Tabel3.1: De aantallen gevangen individuen op de Velpeper soort en per staalnameplaats over alle staalna
medata samen (uitgezonderd de laatste afvissing). 

(ng = aantal niet gemerkte vissen gevangen op die specifieke plaats; g = aantal gemerkte vissen gevangen op 

die specifieke plaats) 

SA duiker SO duiker totaal uitge- totaal terug-
vissoort ng g ng g zette vis gevangen vis 

driedoornige stekel- 205 0 413 0 618 0 
baars 
baars 7 0 97 0 104 0 
blankvoorn 23 0 84 28 107 28 
giebel I I 3 0 3 0 
grondel 45 0 145 4 190 4 
rietvoorn I I 3 0 3 0 
snoek I I 1 0 1 0 
winde I I 6 0 6 0 
zeelt 1 0 2 0 3 0 
totaal 281 0 754 32 1035 32 

Tabel 3.2: De aantanen gevangen individuen op de Velpeper staalnamedatum en per staalnameplaats voor 
alle vissoorten samen. 

(ng = aantal niet gemerkte vissen gevangen op die specifieke plaats; g = aantal gemerkte vissen gevangen op 
die specifieke plaats) 

SA duiker SO duiker totaal uitge- totaal terug-

datum ng g ng g zette vis gevangen vis 

25-10-2001 I 0 301 0 301 0 

26-10-2001 I 0 7 1 7 1 

30-10-2001 11 0 5 2 16 2 

31-10-2001 17 0 11 5 28 5 

06-11-2001 8 0 4 6 12 6 

08-11-2001 I 0 0 1 0 1 

25-02-2002 I 0 18 0 18 0 

04-03-2002 31 0 145 8 176 8 

07-03-2002 I 0 89 3 89 3 

11-03-2002 I 0 112 2 112 2 

14-03-2002 97 0 39 3 136 3 

18-03-2002 117 0 23 1 140 1 

21-03-2002 91 0 4 0 95 0 

totaal 372 0 758 32 1130 32 
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Figuur 3.1: De soortsamenstelling op de Velpe in het voorjaar (figuur a) en in het najaar (figuur b). Hierbij 
gaat het enkel om de vissen die op de Velpe aan de duiker gevangen werden. De vissen die aan de vispassage 
van Hoeleden gevist zijn en uitgezet werden stroomafwaarts de duiker worden hier niet in rekening gebracht. 
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Figuur 3.2: Vergelijking van de visstand stroomopwaarts en stroomafwaarts van de duiker op de Velpe. 
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Figuur 3.3: Nagaan van de efficiëntie van de gebruikte vistechniek: elektrovisserij of fuikvisserij op de Velpe. 

b. Bespreking 

Op de Velpe werden slechts drie vissoorten aangetroffen: driedoornige stekelbaars, blank

voorn en grondel. Daarbij is het opvallend dat er geen stekelbaarzen aanwezig waren in het na

jaar. 

Driedoornige stekelbaars en blankvoorn blijken aan beide zijden van de duiker in gelijke 

aantallen voor te komen terwijl de grondel zich eerder stroomafwaarts van de duiker ophoudt. 

Aan de uitstroomopening van de duiker bevindt zich een kuil met een zanderige bodem en stenen 

in een zuurstofrijk milieu, een ideaal biotoop voor de grondel. 

Na vergelijken van de methoden van afvissen kan overwogen worden geen gebruik te ma

ken van fuiken op de Velpe. In de fuik werd slechts een kleine hoeveelheid vis gevonden. 
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3.2 De populatieopbouw 

a. Resultaten 

Tabel 3.3: De relatie tussen lengte en gewicht en de populatieopbouw van de meest voorkomende vissoorten 
op de Velpe. 

vissoort relatie tussen lengte en gewicht populatieopbouw 
adult en juvenielen 

driedoornige stekel- aantal 416 aantal 0 416 
baan; correlatie 0,74 gemiddelde I 5,4cm 

a 14,8 10"3 lichaamslengte 

B 2,77 
blankvoorn aantal 71 aantal 57 14 0 

correlatie 0,83 gemiddelde 18,7 14,7 I 
a 25,410"3 lichaamslengte cm cm 

~ 2,76 

grondel aantal 8 aantal 8 0 
correlatie 0,90 gemiddelde 13,6 cm I 

a 40 10"3 lichaamslengte 

13 2,47 
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b. Bespreking 

Van blankvoorn en grondel zijn enkel de adulte individuen vertegenwoordigd. Daarente

gen zijn er geen adulten doch alleen maar juvenielen aanwezig van de driedoornige stekelbaars. 

3.3 Terugvangst 

a. Resultaten 

Tabel3.4: Overzichtstabel van de terugvangsten op de Velpe voor de meest voorkomende vissoorten (aantal > 
100). 

(1tcl
0

: de bovengrens voor de werkelijke terugvangst) 

vissoort aantal gemerkt aantal teruggevan- percentage terugge- 1tdu 
gen vangen 

driedoornige stekel- 618 0 I 0,5 % 
baars 
blankvoorn 135 28 20,74 % I 
grondel 194 4 2,06 % I 

Tabel3.5: Overzichtstabel van de terugvangsten op de Velpe voor de verschiÖende perioden waarin de afvis
singen plaats vonden, namelijk voorjaar en najaar. 

(1tcl0
: de bovengrens voor dë werkelijke terugvangst; ng: aantal niet gemerkte vissen; g: aantal gemerkte 

vissen; %: terugvangst percentage) 

vissoort voorjaar 1tdu najaar 1tdu p - waarde 
ng g % ng g % 

driedoornige 417 0 I 0,7 % I I I I I 
stekelbaars 
blankvoorn 8 14 64 I 35 • 14 29 I -

giebel 5 3 38 I 0 1 100 I -

Tabel3.6: Overzichtstabel van de terugvangsten op de Velpe in functie van de populatieopbouw. 

(7tct0
: bovengrens terugvangst; ng: aantal niet gemerkte vissen; tg: aantal teruggevangen gemerkte vissen) 

vissoort adult 1tdu juveniel 1tdu 
g tg ng g 

driedoornige I I I 416 I 0,7 % 

stekelbaars 
blankvoorn 71 28 I I I I 

grondel 8 4 I I I I 
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Figuur 3.5: De terugvangst op de Velpe in het voorjaar (figuur a) en in het najaar (figuur b). 

b. Bespreking 

Blankvoorn (63,6% en 28,6 %) en grondel (37,5% en 100 %) werden zowel in het voor

jaar (figuur a) als in het najaar (figuur b) teruggevangen. 

Uit een Studentt-test werd evidentie gevonden dat de gemiddelde debieten over het hele 

jaar van gelijke grootte zijn met een overschrijdingskans van 0,7 %. Voor de duiker op de Velpe 

worden (voor de teruggevangen soorten) de debieten waarbij passeerbaarheid mogelijk is, ge

schat tussen 0,5 en 2 m3/s. 

Toch dienen bovenstaande resultaten met enige omzichtigheid benaderd te worden. Aan 

de uitstroomopening van de duiker op de Velpe bevindt zich een afzink waarover een heel dunne 

waterkolom stroomt (1-3 cm). Bij het begin van de bemonsteringen werden hierop stenen 

(doormeter ongeveer 30 cm) aangebracht om de waterkolom hoger te maken. 

Stroomafwaarts de duiker werden uitzettingen op twee plaatsen gedaan. Er werd vis uit

gezet vóór de duiker en In de duiker (aan het begin). Voor blankvoorn leverde dit geen verschil 

op, hij passeerde onafhankelijk van de uitzettingsplaats. Voor grondel daarentegen is bewezen 

dat hij enkel passeert wanneer hij In de duiker is uitgezet. Grondel is een bodemvis die zich in de 

laagst gelegen waterkolom bevindt. Mede door de aanwezigheid van een afzink (met relatief 

hoge stroomsnelheid) en een kuil aan de uitstroomopening (die een ideaal habitat vormt voor de 

grondel) kan het zijn dat de vis niet passeerde. Het was hier niet zozeer een zaak van "niet kun-
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nen" passeren doch eerder "geen voorkeur hebben" om te passeren- mogelijk ondervindt grondel 

zelfs meer last van de te hoge stroomsnelheden op de afzink. 

Uit het onderzoek komt ook naar voren dat de vis veel gemakkelijker passeert bij een ho

ge waterstand op de afzink, dus wanneer de dikte van de waterlaag boven de afzink aanzienlijk is 

(tot 10 cm). Bij lage waterstand kan er geen vis passeren. Ook nu de eerder aangebrachte stenen 

verwijderd zijn, is de passeerbaarheid tot vrijwel niets gereduceerd. 
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Figuur 3.6: De debielen voor de verschillende bemonsteringsdagen op de duiker op de Velpe (figuur a). De 
debielen in functie van de terugvangst percentages voor blankvoorn en grondel. 
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Bijlage 11 

De analyse van de sifons op de Abeek, de Bosbeek en de Pulderbeek 

4 DeAbeek 

De weergave van de resultaten evenals de bespreking gebeurt analoog aan de die voor de 

Poperingevaart. Voor verdere verklaring van de opbouw zie 6.2 "De Poperingevaart" . 

4.1 Soortsamenstelling 

a. Resultaten 

Tabel4.1: De aantallen gevangen individuen op de Abeek per soort en per staalnameplaats over alle staalna
medata samen (uitgezonderd de laatste afvissing). 

(ng = aantal niet gemerkte vissen gevangen op die specifieke plaats; g = aantal gemerkte vissen gevangen op 
die specifieke plaats) 

SA sifon SO sifon 500mSO totaal uitge- totaal terug-
vissoort sifon zette vis gevangen vis 

ng g ng g ng g 
baars 22 1 31 2 17 1 74 4 
Br. Am. dwergmeerval 1 0 I I I I 1 0 
blauwbandgrondel I I 2 0 I I 2 0 
bermpje 386 6 24 1 449 17 883 24 
beekforel I I 1 0 2 0 3 0 
blankvoorn 269 11 360 13 16 1 670 25 
giebel I I 3 0 I I 3 0 
grondel 659 25 907 41 155 7 1794 73 
karper 0 0 8 0 I I 8 0 
paling 40 0 31 1 65 2 139 3 
rietvoorn 3 0 2 0 3 0 8 0 
serpeling 28 2 26 0 17 0 73 2 
snoek 1 0 I I I I 1 0 
zonnebaars 5 0 12 0 4 0 21 0 
zeelt I I 6 0 1 0 7 0 

totaal 1414 45 1413 58 729 28 3687 131 
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Tabel 4.2: De aantallen gevangen individuen op de Abeek per staalnamedatum en per staalnameplaats voor 
alle vissoorten samen. 

(ng = aantal niet gemerkte vissen gevangen op die specifieke plaats; g = aantal gemerkte vissen gevangen op 
die specifieke plaats) 

SA sifon SO sifon 500m SO totaal uitge- totaal terug-
daturn sifon zette vis gevangen vis 

ng g ng g ng g 
03-03-1998 334 0 156 6 12 0 502 6 
10-03-1998 70 0 350 18 139 4 559 22 
24-03-1998 184 0 597 15 130 I 911 16 
07-04-1998 204 2 58 4 102 I 364 7 
21-04-1998 207 3 95 3 39 2 341 8 
04-05-1998 106 7 66 3 112 11 284 21 
19-05-1998 43 5 5 0 24 2 72 7 
02-06-1998 165 9 71 10 89 8 325 27 
16-06-1998 lOl 19 49 4 79 2 229 25 
totaal 1459 1471 757 3687 139 

soortsamenstelling so de duiker soortsamenstelling SA de duiker 
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Figuur 4.1: De soortsamenstelling stroomopwaarts (figuur a) en stroomafwaarts (figuur b) de sifon op de 
A beek. 
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soortsamenstelling op 500 m so van de duiker 

BA BE BF BV GR PA RV SE ZB ZE 

vissoorten 

Figuur 4.2: De soortsamenstelling op 500 m stroompwaarts de sifon op de A beek. 

b. Bespreking 

Op de Abeek werden in totaal 18 soorten geregistreerd. Naast de beekprik en de drie

doornige en tiendoornige stekelbaars die niet werden gemerkt, werden nog 15 vissoorten aange

troffen. Beekprik werd niet gemerkt omdat het een beschermde soort is, en tien- en driedoornige 

stekelbaars werden niet gemerkt omdat ze te klein zijn. Uit tabellen 6.24 en 6.25 blijkt dat heel 

wat vissen die gedurende het onderzoek werden gemerkt, in een later stadium werden terugge

vangen. We kunnen eveneens opmaken dat zowel stroomopwaartse als stroomafwaartse migratie 

doorheen de duiker plaatsvonden. Vooral van riviergrondel, blankvoorn en bermpje werden een 

redelijk aantal individuen teruggevangen. Van paling, baars en serpeling wat minder en van de 

overige soorten (bruine Amerikaanse dwergmeerval, blauwbandgrondel, beekforel, giebel, kar

per, rietvoorn, snoek, zonnebaars en zeelt) zo goed als geen. 

Opvallend is het wisselend succes van de bemonsteringen. Opeenvolgende afvissingen in 

hetzelfde traject kunnen sterk wisselende aantallen vissen per soort opleveren, zonder dat hier 

echt een bepaald patroon in waar te nemen valt. 

Het is duidelijk dat het visbestand in dit traject van de Abeek kan worden beschreven als 

hoofdzakelijk bestaande uit riviergrondel, bermpje, blankvoorn en serpeling, met als roofvissen 

baars en paling. Daarnaast komen ook de niet gemerkte soorten, beekprik, drie- en tiendoornige 

stekelbaars vrij veel voor. 
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4.2 De populatieopbouw 

a. Resultaten 

Tabel 4.3: De relatie tussen lengte en gewicht en de populatieopbouw van de meest voorkomende vissoorten 
stroomopwaarts de sifon op de A beek. 

vissoort relatie tussen lengte en gewicht populatieopbouw 
adulten juvenielen 

baars aantal 32 aantal 28 4 
correlatie 0,998 gemiddelde 15 cm 7cm 
a 10,210-3 lichaamslengte 

B 3,09 
bermpje aantal 25 aantal 25 0 

correlatie 0,73 gemiddelde lOcm I 
a 16 10·3 lichaamslengte 

~ 2,73 
normaal (G) x 

blankvoorn aantal 372 aantal 70 302 0 
correlatie 0,94 gemiddelde 20cm 11 cm I 
a 16,1 10·3 lichaamslengte 

J3 3,06 

grondel aantal 948 aantal 609 323 0 
correlatie 0,94 gemiddelde 12,2 9,3 cm I 

a 11 ,1 10·3 lichaamslengte cm 

~ 2.98 

paling aantal 32 aantal 12 0 

correlatie 0,92 gemiddelde 43 cm I 

a 6,9 10·3 lichaamslengte 

~ 2,65 

serpeling aantal 26 aantal 15 11 

correlatie 0,99 gemiddelde 22,5 cm 10cm 

a 8,1 10·3 lichaamslengte 

B 3,09 
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Figuur 4.3: Scatterplot van de meest voorkomende vissoorten stroomopwaarts de sifon op de A beek. 

b. Bespreking 
Van de meeste vissoorten zijn enkel de adulte individuen vertegenwoordigd, enkel van 

baars en serpellog werden ook juveniele exemplaren aangetroffen. 
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4.3 Terugvangst 

a. Resultaten 

Tabel 4.4: Overzichtstabel van de totale terugvangsten op de Abeek voor de meest voorkomende vissoorten 
(aantal > 70). 

vissoort aantal gemerkt aantal teruggevan- percentage terugge-
gen vangen 

baars 74 4 5,4% 
bermpje 883 24 2,7% 
blankvoorn 670 25 3,7% 
grondel 1794 73 4,1% 
paling 139 3 2,2% 
serpeling 73 2 2,7% 

Tabel 4.5: Overzichtstabel van de terugvangsten stroomopwaarts de sifon op de Abeek in functie van de po
pulatieopbouw. 

('ltclu: de bovengrens voor de werkelijke terugvangst; ng: aantal niet gemerkte vissen; tg: aantal teruggevan
gen gemerkte vissen) 

vissoort adult 1tdu juveniel 1tdu p-waarde 

1!: tg ng 1!: 

baars 28 0 10,1% 4 2 I 0,005775 
bermpje 25 24 I 0 0 I <0,001 
blankvoorn 372 25 I 0 0 I <0,001 
grondel 932 73 I 0 0 I <0,001 
paling 12 3 I 0 0 I <0,001 
serpeling 15 0 18,1% 11 0 23,8% <0,001 

Tabel 4.6: Overzichtstabel van de terugvangsten stroomafwaarts de sifon op de Abeek in functie van de po

pulatieopbouw. 

('ltclu: de bovengrens voor de werkelijke terugvangst; ng: aantal niet gemerkte vissen; tg: aantal teruggevan

gen gemerkte vissen) 

vissoort adult 1tdu juveniel 1tdu 

g tg ng g 

baars I I I 364 1 I 

bermpje 271 6 I I I I 

I grondel 682 24 I I I I 
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Figuur 4.4: De terugvangsten stroomopwaarts (figuur a), stroomafwaarts (figuur b) en 500 m stroomop
waarts (figuur c) de sifon op de A beek. 

b. Bespreking 

Van enkele vissoorten kon worden vastgesteld dat een aantal individuen doorheen de si

fon waren gezwommen. Zowel in stroomafwaartse zin, (wat nog enigszins zou kunnen verklaard 

worden door het passief meedrijven bij hoge stroomsnelheden) als tegen de stroming in, wat wel 

degelijk op actieve migratie wijst. Het onderzoek is dus in die zin positief, dat werd aangetoond 

dat onder de gegeven omstandigheden migratie van vissen doorheen de sifon mogelijk is. 
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Dat van een aantal soorten (blauwbandgrondel, snoek, giebel, karper, rietvoorn, zonne

baars, bruine Amerikaanse dwergmeerval, zeelt en beekforel) geen migratie doorheen de grond

duiker wordt waargenomen, heeft te maken met het feit dat deze soorten slechts in zeer kleine 

aantallen voorkomen in de Abeek. Zij werden slechts in kleine aantallen gemerkt en terugvang

sten zijn dan nog nauwelijks mogelijk. Toch werden van een aantal soorten enkele terugvangsten 

genoteerd maar steeds aan dezelfde zijde van de grondduiker als waar zij voordien gemerkt wer

den. Van soorten zoals paling, serpeling en baars werden terugvangsten waargenomen in trajec

ten waar zij werden gemerkt evenals aan de overzijde van de sifon. Deze soorten werden fre

quenter aangetroffen doch kunnen aantalsgewijze zeker niet als dominant beschouwd worden. 

Van bermpje, riviergrondel en blankvoorn werden een groter aantal exemplaren gemerkt. Deze 

soorten leverden dan ook de grootste terugvangsten op. Zowel aan de overzijde van de sifon als 

aan dezelfde zijde. M.a.w. vissen die het frequentst voorkomen en gemerkt werden, zijn ook het 

vaakst teruggevangen aan de stroomopwaartse zijde van de Zuid-Willemsvaart. 

Voor de baars, blankvoorn, bermpje en grondel kon uitdep-waarden van ebikwadraat

testen besloten worden dat er geen significant verschil bestaat tussen de passeerbaarheid in 

stroomopwaartse (SA ~ SO) en in stroomafwaartse (SO ~ SA) richting. 

Uit een Studentt-test werd evidentie gevonden dat de gemiddeldedebieten over het hele 

jaar van gelijke grootte zijn. Voor de sifon op de Abeek worden (voor de teruggevangen soorten) 

de debieten waarbij passeerbaarheid mogelijk is, geschat tussen 0,4 en 0,8 m
3 
/s. 
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Figuur 4.5: De debielen uitgezet t.o.v. de bemonsteringsdagen aan de süon op de Abeek (figuur a) en de de· 
bieten op de dagen waarop grondel, blankvoorn, bermpje, baars, paling en serpeling teruggevangen werden. 
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5 De Bosbeek 

De weergave van de resultaten evenals de bespreking gebeurt analoog aan de die voor de 

Poperingevaart. Voor verdere verklaring van de opbouw zie 6.2 "De Poperingevaart". 

5.1 Soortsamenstelling 

a. Resultaten 

Tabel5.1: De aantallen gevangen individuen op de Bosbeek per soort en per staalnameplaats over alle staal
namedata samen (uitgezonderd de laatste afvissing). 

(ng =aantal niet gemerkte vissen gevangen op die specifieke plaats; g = aantal gemerkte vissen gevangen op 

die specifieke plaats) 

SA sifon SO sifon 500m so totaal uitge- totaal terug-
vissoort sifon zette vis gevangen vis 

ng g ng g ng g 
Br. Am. dwergmeerval I I 2 0 3 0 5 0 
bennpje 61 1 10 0 51 I 122 2 
beekforel 2 0 13 0 36 0 51 0 
blankvoorn 14 0 1 0 2 0 17 0 
giebel 3 1 3 0 6 I 12 2 

goudvis I I I I I 0 I 0 

grondel 62 0 18 0 96 0 176 0 

paling 3 0 I 0 I I 3 0 

regenboogforel I I 5 0 I 0 6 0 

rietvoorn 10 I 6 3 25 10 41 13 

zonnebaars I 0 I I 3 0 4 0 

zeelt I 0 I 0 I 0 2 0 

totaal 156 2 59 3 225 12 440 17 

Tabel 5.2: De aantallen gevangen individuen op de Bosbeek per staalnamedatum en per staalnameplaats voor 
alle vissoorten samen. 

(ng = aantal niet gemerkte vissen gevangen op die specifieke plaats; g = aantal gemerkte vissen gevangen op 
die specifieke plaats) 

SA sifon SO sifon 500rn so totaal uitge- totaal terug-

datum sifon zette vis gevangen vis 

ng g ng g ng g_ 

03-03-1998 70 0 4 0 9 0 83 0 

17-03-1998 12 0 I 0 I 0 14 0 

31-03-1998 16 0 7 0 30 8 53 8 

14-04-1998 16 0 10 I I 0 26 I 

28-04-1998 7 3 13 2 24 I 44 6 

0 4 0 30 0 47 0 
15-05-1998 13 

2 7 0 14 0 37 2 
26-05-1998 16 

I 9 0 49 0 60 I 
09-06-1998 2 

77 2 
23-06-1998 4 0 4 0 69 2 

62 3 237 11 441 20 
totaal 162 6 
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Figuur 5.1: De soortsamenstelling stroomopwaarts (figuur a), stroomafwaarts (figuur b) en 500 m stroomop
waarts (figuur c) de sifon op de Bosbeek. 

b. Bespreking 

In de Bosbeek werden in totaal 13 vissoorten gevangen. Net zoals op de Abeek werd de 

driedoornige stekelbaars niet gemerkt. Uit de tabellen 6.30 en 6.31 blijkt dat het aantal gevangen 

vissen op de Bosbeek vrij laag lag. Dit is te wijten aan het gebrek aan variatie in structuurken

merken op deze plaats. De Bosbeek is vrij ondiep, rechtgetrokken en heeft een vrij vlakke zande

rige bodem. Dit heeft tot gevolg dat er weinig schuilmogelijkheden voor vissen aanwezig zijn. 

De tijdens het onderzoek gevangen vissen werden dan ook meestal aangetroffen ter hoogte van 
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een enkele bocht waar zich een diepte voordeed: onder een recent in de beek gevallen tak en on

der een brug enkele meters stroomafwaarts de bodemvaL 

Van drie soorten (bermpje, giebel en rietvoorn) kon worden vastgesteld dat enkele exem

plaren doorheen de sifon migreerden. Zowel stroomopwaartse als stroomafwaartse migratie 

doorheen de duiker vonden plaats. 

In tegenstelling tot wat werd vastgesteld in de Abeek, ligt het aantal gevangen vissen per 

staalnameplaats over het hele onderzoek samen genomen hoger aan de bodemval dan stroomop

waarts of stroomafwaarts de Zuid-Willemsvaart. Hier is het aantal gevangen vissen statistisch 

echter niet significant verschillend per staalnameplaats (p = 0,11). Het procentueel aantal terug

vangsten ligt eveneens hoger aan de bodemval dan aan de sifon. 

5.2 De populatieopbouw 

a. Resultaten 

Tabel 6.3: De relatie tussen lengte en gewicht en de populatieopbouw van de meest voorkomende vissoorten 
stroomopwaarts de sifon op de Bosbeek. 

vissoort relatie tussen lengte en gewicht populatieopbouw 
adulten juvenielen 

bermpje aantal 10 aantal 10 0 
correlatie 0,64 gemiddelde 10,5 cm I 

a 145 10·3 lichaamslengte 

B 1,78 

beekforel aantal 12 aantal 12 0 

correlatie 0,96 gemiddelde 16cm I 

a 28,410"3 lichaamslengte 

B 2,73 

grondel aantal 18 aantal 18 0 

correlatie 0,96 gemiddelde 10cm I 

a 2,7 10·3 lichaamslengte 

B 3,52 

rietvoorn aantal 8 aantal 8 0 

correlatie 0.90 gemiddelde 12cm I 

a 8,1 10·3 lichaamslengte 

B 3,12 

- 184-



BE BF 

~- -u 0 

R-
0 

-
:§ 0 :§ 

0 

;: - 0 0 

1: 0 1: 
-

- 0 0 
u u @- ~ 

-~ 0 -~ 
Q) 0) - 0 Q) 0 
Cl 0 oo Cl -

(IJ - 0 

,._ - Cl -oo 0 (Tl 

I I I Î I I 

9.5 10.0 10.5 11 .0 11 .5 15 20 25 3) 35 

lengte (cm) lengte (cm) 

GR RV 

0 oo Cl 0 
0 

L.C1 -

o; ~ - :§ Cl .._., 0 
Cl -

1: 30C:0 .E 
u ~- u 

- ~ 
0 -~ 

Q) 0 
0 Q) @ - 0 

Cl Cl 
0 0 

L.C1 -
0 

0 ofäl 
0 0 Cl 0 

I I I I I I I I I 

7 8 9 10 11 12 10 15 20 

lengte (cm) lengte (cm) 

Figuur 5.2: Scatterplot voor bermpje, beekforel, grondel en rietvoorn stroomopwaarts de sifon op de Bos-
beek. 

b. Bespreking 
Van de beschouwde vissoorten zijn enkel de adulte individuen vertegenwoordigd, 

stroomopwaarts de sifon werden geen juvenielen aangetroffen. 
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5.3 De terugvangst 

a. Resultaten 

Tabel 5.4: Overzichtstabel van de totale terugvangsten op de Bosbeek voor een aantal vissoorten. 

vissoort aantal gemerkt aantal teruggevan- percentage terugge-
gen vangen 

bermpje 122 2 1,6 % 
beekforel 51 0 I 
giebel 12 2 16,7 % 
grondel 176 0 I 
rietvoorn 41 13 31 ,7 % 

Tabel 5.5: Overzichtstabel van de terugvangsten stroomopwaarts de sifon op de Bosbeek in functie van de 
populatieopbouw. 

(7tdu: de bovengrens voor de werkelijke terugvangst; ng: aantal niet gemerkte vissen; tg: aantal teruggevan
gen gemerkte vissen) 

vissoort adult 1tdu juveniel 1tdu 
g tg ng g 

bermpje 10 0 25,9 % I i I 
beekforel 12 0 22,1 % I I I 
grondel 18 0 15 ,1 % I I I 
rietvoorn 8 3 I I I I 

Tabel 5.6: Overzichtstabel van de terugvangsten stroomafwaarts de sifon op de Bosbeek in functie van de 
populatieopbouw. 

(1tcJu: de bovengrens voor de werkelijke terugvangst; ng: aantal niet gemerkte vissen; tg: aantal teruggevan
gen gemerkte vissen) 

vissoort adult 1tdu juveniel 1tdu 
g tg ng g 

bermpje I I I 62 0 4,7 % 

beekforel I I I I I I 

grondel 56 0 5,2 % 6 0 39,3 % 

rietvoorn 13 0 20,6 % I I I 
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Figuur 5.3: De terugvangsten stroomopwaarts (figuur a), stroomafwaarts (figuur b) en 500 m stroomop
waarts (figuur c) de sifon op de Bosbeek. 

b. Bespreking 

Het percentage terugvangsten tijdens het onderzoek lag zeer hoog. Dit is te wijten aan de 

goede bevisbaarheid van de beek door het gebrek aan vluchtmogelijkheden voor vissen en de 

goede zichtbaarheid in het water. 

Van slechts drie soorten (bermpje, giebel en rietvoorn) kon worden vastgesteld dat enkele 

exemplaren zowel stroomopwaarts als stroomafwaarts doorheen de sifon migreerden. Dat dit van 
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de andere soorten niet kon vastgesteld worden, heeft hoogst waarschijnlijk te maken met de wei

nige vangsten. 

Van de uitgezette riviergrondels en rietvoorns op 25 maart 1998 werden in de daarop vol

gende weken een aantal vissen teruggevangen. De gemerkte riviergrondels werden hoofdzakelijk 

teruggevangen op de plaats waar zij werden uitgezet. Van de gemerkte rietvoorn migreerden er 

een aanzienlijk percentage doorheen de sifon. 

Uit een Studentt-test werd evidentie gevonden dat de gemiddeldedebieten over het hele 

jaar van gelijke grootte zijn. Voor de sifon op de Abeek worden (voor de teruggevangen soorten) 

de debieten waarbij passeerbaarheid mogelijk is, geschat tussen 0,25 en 0,4 m3 Is. 
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Figuur 5.4: De debieten uitgezet voor de verschillende bemonsteringsd.agen aan de sifon op de Bosbeek (fi
guur a) en de debieten bij de terugvangst van rietvoorn, giebel en bermpJe. 
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6 De Pulderbeek in Nijlen 

De weergave van de resultaten evenals de bespreking gebeurt analoog aan de die voor de 

Poperingevaart. Voor verdere verklaring van de opbouw zie 6.2 "De Poperingevaart". 

6.1 Soortsamenstelling 

a. Resultaten 

Tabel6.1: De aantallen gevangen individuen op de Pulderbeek in Nijlen per soort en per staalnameplaats 
over aUe staalnamedata samen (uitgezonderd de laatste afvissing). 

(ng = aantal niet gemerkte vissen gevangen op die specifieke plaats; g = aantal gemerkte vissen gevangen op 

die specifieke plaats) 

SA sifon SO sifon totaal uitge- totaal terug-
vissoort ng g ng g zette vis gevangen vis 

tiendoornige stekel- 0 0 2 0 2 0 
baars 
driedoornige stekel- 0 0 3 0 3 0 
baars 
alver 0 0 2 0 2 0 
baars 10 0 220 3 233 3 
Br. Am. dwergmeerval 0 0 1 0 l 0 
blauwbandgrondel 0 0 7 0 7 0 
bermpje 1 0 0 0 1 0 
blei 0 0 10 0 10 0 
brasem 1 0 7 0 8 0 
blankvoorn 2 0 324 0 326 0 
giebel 0 0 4 0 4 0 
grondel 3 0 38 0 41 0 
kalper 0 0 1 0 1 0 
paling 0 0 14 0 14 0 
rivierdonderpad 0 0 2 0 2 0 
rietvoorn 0 0 13 0 13 0 
snoek 3 0 19 0 22 0 
vetje 0 0 3 0 3 0 

zonnebaars 0 0 3 0 3 0 
zeelt 1 0 2 0 3 0 

totaal 21 0 675 3 699 3 
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Tabel 6.2: De aantallen gevangen individuen op de Pulderbeek in Nijlen per staalnamedatum en per staalna
meplaats voor alle vissoorten samen. 

(ng = aantal niet gemerkte vissen gevangen op die specifieke plaats; g =aantal gemerkte vissen gevangen op 
die specifieke plaats) 

SA sifon SO sifon totaal uitge- totaal terug-
datum ng g ng g zette vi s gevangen vis 

27-11-2001 21 0 50 0 71 0 
29-11-2001 0 0 28 0 28 0 
04-12-2001 0 0 22 0 22 0 
06-12-2001 0 0 45 2 45 2 
11-12-2001 0 0 81 1 81 1 
04-02-2002 0 0 96 0 96 0 
07-02-2002 0 0 141 0 141 0 
12-02-2002 0 0 40 0 40 0 
15-02-2002 0 0 19 0 19 0 
18-02-2002 0 0 198 0 198 0 
22-02-2002 22 0 0 0 22 0 
totaal 43 0 723 3 763 3 

SO sifon voorjaar SO sifon najaar 
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Figuur 6.1: De soortsamenstelling stroomopwaarts de sifon in Nijlen in het voorjaar (figuur a) en in het na
jaar (figuur b). 
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Figuur 6.2: Vergelijking van het visbestand stroomopwaarts en stroomafwaarts de sifon in Nijlen. 
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Figuur 6.3: Nagaan van de efficiëntie van de gebruikte vistechnieken: elektrovisserij en fuikvisserij op de 

Pulderbeek. 
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b. Bespreking 

Stroomopwaarts de sifon in het vooijaar werd het grootste aantal vissoorten gevangen 

(20), in het najaar daarentegen werden slechts 12 vissoorten gevangen. In het vooijaar vindt men 

voor meer dan de helft blankvoorns (59 %) naast een klein percentage baars (23,8 %). De overi

ge 18 vissoorten vertegenwoordigen maar een klein percentage (17,2 %). 

Bermpje en rivierdonderpad werden in zeer lage aantallen aangetroffen zodat men kan 

vermoeden dat de habitat niet heel geschikt is. De waterkwaliteit is matig tot goed zoals blijkt uit 

gegevens van de VMM (BBI varieert van 6-7; VMM, 2001). De lage aantallen kunnen ook te 

wijten zijn aan de hoge stroomsnelheden en de beperkte aanwezigheid van oeverplanten. 

In het najaar werd stroomafwaarts de sifon de baars (49,6 %) in hoge concentraties aan

getroffen werd en in minder mate de blankvoorn (24,4 % ). Verder zijn grondel (7 ,6 %) en snoek 

(7 ,6 %) nog noemenswaardig, de andere 8 vissoorten komen in heellage aantallen voor. 

Aan de sifon in Nijlen werd een extra afvissing uitgevoerd om de visstand stroomop

waarts en stroomafwaarts te vergelijken. Daaruit bleek dat alver, giebel, ve~e, paling en zonoe

baars enkel stroomopwaarts de sifon aangetroffen werden, terwijl blauwbandgrondel, bermpje, 

brasem en zeelt enkel stroomafwaarts gevangen werden. Dit kan enerzijds te maken hebben met 

het feit dat er slechts éénmaal afgevist werd en anderzijds ook met de structuurkenmerken van de 

waterloop. Stroomafwaarts zijn er meer luwteplaatsen aanwezig wat het voorkomen van de 

bermpjes kan verklaren. 

In laatste instantie wordt een onderscheid gemaakt in de methoden van afvissen. Daaruit 

blijkt dat blankvoorn even gemakkelijk elektrisch als met fuiken gevangen kan worden. Baars 

daarentegen is veel moeilijker te vangen met fuiken. Ook blauwbandgrondel, grondel, paling en 

rietvoorn worden in de fuiken aangetroffen. Rivierdonderpad werd enkel in de fuik gevangen. 

Hij is dan ook een typische bodembewoner. 
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6.2 De populatieopbouw 

a. Resultaten 

Tabel 6.3: De relatie tussen lengte en gewicht en de populatieopbouw van de meest voorkomende vissoorten 
op de Pulderbeek in Nijlen. 

vissoort relatie tussen lengte en gewicht populatieopbouw 
adulten juvenielen 

blankvoorn aantal 339 aantal 104 228 
correlatie 0,96 gemiddelde 11 cm 6,8 cm 
(l 5,98 w-3 lichaamslengte 

~ 3,17 
normaal (G) 

baars aantal 236 aantal 12 15 155 12 
correlatie 0,98 gemiddelde 17 cm 12,5 8cm 6cm 
(l 6,4210"3 lichaamslengte cm 

13 3,22 
grondel aantal 41 aantal 41 0 

correlatie 0,97 gemiddelde 1lcm I 
(l 7,78 w-3 lichaamslengte 

6 3,05 
snoek aantal 22 aantal 19 0 

correlatie 0,93 gemiddelde 23 cm I 
(l 31 ,6 w-3 lichaamslengte 

6 2,49 
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Figuur 6.4: Scatterplot van de meest voorkomende vissoorten op de Pulderbeek in Nijlen: baars, blankvoorn, 
grondel en snoek. 

b. Bespreking 
Van de meeste vissoorten zijn enkel de adulte individuen vertegenwoordigd, enkel van 

baars en blankvoorn werden ook juveniele exemplaren aangetroffen. 
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6.3 De terugvangst 

a. Resultaten 

Tabel 6.4: Overzichtstabel van de totale terugvangsten op de Pulderbeek in Nijlen voor de meest voorkomen
de vissoorten (aantal > 20). 

vissoort aantal gemerkt aantal teruggevan- percentage terugge-
gen vangen 

baars 233 3 1,28% 
blankvoorn 326 0 I 
grondel 41 0 I 
snoek 22 0 I 

Tabel 6.5: Overzichtstabel van de terugvangsten op de Pulderbeek in Nijlen voor de verschillende perioden 
waarin de afvissingen plaats vonden, namelijk voorjaar en najaar. 

('1td
0

: de bovengrens voor de werkelijke terugvangst; ng: aantal niet gemerkte vissen; g: aantal gemerkte 
~n; %: terugvangst percentage) 

vissoort voorjaar 'ltdu najaar Jt,ju p- waarde 
ng g % ng g % 

baars 109 0 I 2,7% 111 3 2,63 I 0,2514 
blankvoorn 310 0 I 1,0% 59 0 I 5,0 % <0,001 
grondel 22 0 I 12,7% 16 0 I 17,1 % <0,001 
snoek 3 0 I 63,2% 16 0 I 17,1 % <0,001 

Tabel 6.6: Overzichtstabel van de terugvangsten stroomopwaarts de sifon op de Pulderbeek in Nijlen in func
tie van de populatieopbouw. 

('1td0
: de bovengrens voor de werkelijke terugvangst; ng: aantal niet gemerkte vissen; g: aantal gemerkte 

~n; tg: aantal teruggevangen gemerkte vissen) 

vissoort adult Jt,ju juveniel 7tdu p-waarde 

g tg ng g 

baars 27 3 I 167 0 1,8% 0,00046 

blankvoorn 104 0 2,8% 228 0 1,3 % <0,001 

grondel 41 0 7,0% I I I I 

snoek 19 0 14,6% I I I I 
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Figuur 6.5: De terugvangst in het voorjaar (figuur a) en in het najaar (figuur b) aan de sifon in Nijlen. 

b. Bespreking 

In het vomjaar werden geen vissen teruggevangen, in het najaar enkel een heel klein per

centage baarzen (2,6 % ). Dit zou te wijten kunnen zijn aan een aantal factoren zoals het seizoen 

waarin de afvissingen plaatsvonden, de aanwezigheid van grote aantallen juvenielen die mis

schien minder trekdrang vertonen, de hoge stroomsnelheden die doorheen de sifon gaan. 

Door de afwezigheid van debietgegevens was het onmogelijk een schatting te maken van 

de grenswaarden waartussen de sifon passeerbaar zou zijn voor vismigratie. 
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7 De Pulderbeek in Vierset 

De weergave van de resultaten evenals de bespreking gebeurt analoog aan de die voor de 

Poperingevaart Voor verdere verklaring van de opbouw zie 6.2 "De Poperingevaart" . 

7.1 Soortsamenstelling 

a. Resultaten 

Tabel 7.1: De aantallen gevangen individuen op de Pulderbeek in Viersel per soort en per staalnameplaats 
over alle staalnamedata samen (uitgezonderd de laatste afvissing). 

(ng = aantal niet gemerkte vissen gevangen op die specifieke plaats; g = aantal gemerkte vissen gevangen op 
die specifieke plaats) 

SA sifon SO sifon totaal uitge- totaal terug-
vissoort ng_ g n_& g zette vis gevangen vis 

tiendoornige stekel- 10 0 16 0 26 0 
baars 
driedoornige stekel- 4 0 39 1 43 1 
baars leiurus 
driedoornige stekel- 0 0 6 0 6 0 
baars semi-armalus 
baars 92 0 7 0 99 0 
Br. Am. dwergmeerval 1 0 4 0 5 0 
blauwbandgrondel 1 0 30 0 31 0 
bermpje 1 0 18 0 19 0 
bittervoorn 0 0 1 0 1 0 
blankvoorn 1 0 23 0 24 0 
giebel 4 0 46 5 50 5 
grondel 1 0 127 1 128 1 
kopvoorn 0 0 2 0 2 0 
paling 4 0 6 0 10 0 
rietvoorn 0 0 10 1 10 1 
winde 1 0 1 0 2 0 
zeelt 0 0 1 0 1 0 
totaal 120 0 336 4 457 8 
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Tabel 7.2: De aantallen gevangen individuen op de Pulderbeek in Viersel per staalnamedatum en per staal
nameplaats voor alle vissoorten samen. 

(ng = aantal niet gemerkte vissen gevangen op die specifieke plaats; g = aantal gemerkte vissen gevangen op 
die specifieke plaats) 

datum 
27-11 -2001 
29-11 -2001 
04-12-2001 
06-12-2001 
11-12-2001 
04-02-2002 
07-02-2002 
12-02-2002 
15-02-2002 
18-02-2002 
22-02-2002 
totaal 

0 

~ 

0 

~ 

0 

"' 
(I) 

·~ 
(I) 0 
:::J <D 
<:T 

~ 
0 ... 
0 
N 

0 

SA sifon SO sifon 
ng g ng _g_ 
4 0 0 0 
0 0 9 0 
0 0 17 0 
0 0 17 0 
0 0 11 0 

116 0 0 0 
0 0 37 0 
0 0 43 0 
0 0 I 0 
0 0 201 4 
33 0 24 4 
153 0 360 8 

soortsamenstelling In het voorjaar 
123 

1'1 • 312 

vissoorten 

totaal uitge- totaal terug-
zette vis gevangen vis 

4 0 
9 0 
17 0 
17 0 
11 0 
116 0 
37 0 

433 0 
I 0 

205 4 
61 4 
521 8 

soortsamenstelling In het najaar 
0 

~ 

0 

~ 

0 

"' 
Q) 

E 
Q) 0 
:::J 
<:T 

<D 

_g: 

0 ... 
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0 

111 11 321 4.._ 2, 3 1 
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Figuur 7.1: De soortsamensteUing stroomopwaarts de sifon in Viersel in het voorjaar (figuur a) en in het na
jaar (figuur b). 
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Figuur 7.2: Vergelijking van het visbestand stroomopwaarts en stroomafwaarts de sifon in Viersel. 

b. Bespreking 

Stroomopwaarts de sifon in het voorjaar werd het grootste aantal vissoorten gevangen ( 17), in 

het najaar daarentegen werden slechts 10 vissoorten gevangen. In het voorjaar treft men in grote 

getale grondels (39 %) aan, naast een kleiner percentage giebels (16 %) . Verder zijn er nog vrij 

veel blauwbandgrondels (9 %), blankvoorns (6 %), drie- en tiendoornige stekelbaarzen (5,4% en 

5 %). 

Vissoorten die wijzen op een goede waterkwaliteit zoals het bermpje of de bittervoorn zijn 

even goed aanwezig. Al werd de bittervoorn slechts in heellage aantallen aangetroffen (0,3 % ). 

In het najaar werden opvallend minder vissen gevangen (312 in voorjaar t.o.v 54 in het na

jaar). Het zijn hoofdzakelijk grondel en driedoornige stekelbaars die gevangen werden . 

Er werd een extra afvissing uitgevoerd om de visstand stroomopwaarts en stroomafwaarts 

te vergelijken. Vooral het verschil tussen bermpje en grondel komt hier heel sterk naar voren. 

Bermpje werd hoofdzakelijk stroomafwaarts de sifon aangetroffen terwijl grondel zich vooral 

stroomopwaarts bevindt. Dit heeft te maken met de danige verschillen in habitatstructuur van de 

waterloop. Stroomafwaarts is het karakter van de Pulderbeek heel sterk meanderend met een 

geringe stroomsnelheid aan de binnenbochten en een weelderige rietvegetatie aan de oevers. De 

bodem is zanderig en de beek heeft een geringe dieptegang, wat ideaal is voor het bermpje. 
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Stroomopwaarts is de stroomsnelheid een heel stuk hoger, hoewel er ook daar vrij veel riet en 

oevervegetatie aanwezig is. 

7.2 De populatieopbouw 

a. Resultaten 

Tabel 7.3: De relatie tussen lengte en gewicht en de populatieopbouw van de meest voorkomende vissoorten 
op de Pulderbeek in VierseL 

vissoort relatie tussen lengte en gewicht lJ><>pulatieopbouw 
adulten juvenielen 

tiendoornige stekel- aantal I aantal 0 16 
baars correlatie I gemiddelde I 5,5 cm 

a I lichaamslengte 

~ I 
driedoornige stekel- aantal I aantal 0 19 
baars leiurus correlatie I gemiddelde I 5,5 cm 

I lichaamslengte a 
I~ I 

blauwbandgrondel aantal I aantal 0 30 
correlatie I gemiddelde I 5.5 cm 

a I lichaamslengte 

13 I 
blankvoorn aantal 26 aantal 0 26 

correlatie 0,98 gemiddelde I 10cm 

a 4,17 10·3 lichaamslengte 

113 3,34 
giebel aantal 51 aantal 21 6 24 

correlatie 0,996 gemiddelde 14,5 21cm 12cm 

a 7,45 10·3 lichaamslengte cm 

13 3,30 
grondel aantal I aantal 9 124 

correlatie I gemiddelde 12 cm 6cm 

a I lichaamslengte 

13 I 
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Figuur 7.3: Scatterplot voor driedoornige stekelbaars leiurus, blauwbandgrondel, blankvoorn, giebel en 
grondel (Pulderbeek Viersel). 

b. Bespreking 

Heel opvallend is het in grote getale voorkomen van juveniele vissen. Tot nu toe waren 

enkel de adulte exemplaren in grote mate vertegenwoordigd. Ook op de Pulderbeek in Nijlen 

waren er veel juvenielen aanwezig doch niet zo uitgesproken veel als in Yiersel. Er wordt veron

dersteld dat deze habitat een paaigebied is. De nodige structuren hiervoor zijn dan ook aanwezig 

zoals een zanderige bodem, water- en oeverplanten, kuilen en luwe zones (Cowx & Welcomme, 

1998). 
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7.3 De terugvangst 

a. Resultaten 

Tabel 7.4: Overzichtstabel van de totale terugvangsten op de Pulderbeek in Vierset voor de meest voorko
mende vissoorten (aantal > 20). 

vissoort aantal gemerkt aantal teruggevan- percentage terugge-
gen vangen 

tiendoornige stekel- 26 0 I 
baars 
driedoornige stekel- 43 1 2,3 % 
baars leiurus 
blauwband 31 0 I 
blankvoorn 24 0 I 
giebel 54 4 7,4 % 
grondel 128 I 0,8 % 
rietvoorn 10 1 10 % 

Tabel 7.5: Overzichtstabel van de terugvangsten op de Pulderbeek in Vierset voor de verschillende perioden 
waarin de afvissingen plaats vonden, namelijk voorjaar en najaar. 

(1tcJ
0

: de bovengrens voor de werkelijke terugvangst; ng: aantal niet gemerkte vissen; g: aantal gemerkte 
vissen; %: terugvangst percentage) 

vissoort vooijaar 1tdu naiaar 1tdu p- waarde 
ng g % ng lg % 

tiendoornige 15 1 6,25 I I I I I I 
stekelbaars 
driedoornige 24 1 12,5 I 20 0 I 13,9 % 0,9264 
stekelbaars lei-
urus 
blauwband 28 1 3,45 I 1 0 I 95 % 0,00942 
blankvoorn 20 0 I I 7 0 I 34,8 % <0,001 
giebel 39 5 12,8 I 2 0 I 77,8 % 0,5704 
grondel 122 1 0,81 I 11 0 I 23,8 % 0,1283 
rietvoorn 9 1 10,0 I 1 0 I 95 % 0,1599 
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Tabe17.6: Overzichtstabel van de terugvangsten stroomopwaarts de sifon op de Pulderbeek in Vierset in func
tie van de populatieopbouw. 

('1td
0

: de bovengrens voor de werkelijke terugvangst; ng: aantal niet gemerkte vissen; tg: aantal teruggevan
gen gemerkte vissen) 

vissoort 

tiendoornige 
stekelbaars 
driedoornige 
stekelbaars 
urus 
blauwband 
blankvoorn 
giebel 
grondel 
rietvoorn 

t; 
g> ., 
~ 
2 s 
öi a:: 

0 

"' 6 
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0 

~ 
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0 
0 
6 

lei -
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I I I 

I I I 

I I I 
I I I 

27 3 I 
9 0 28,3 % 
I I I 
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Figuur 7.4: De terugvangst op de Pulderbeek in Vierset in het voorjaar (figuur a) en in het najaar (figuur b). 

b. Bespreking 
In het najaar werden geen vissen teruggevangen. In het voorjaar daarentegen was er een 

aanzienlijk terugvangst Vooral giebel (23,5 %) en driedoornige stekelbaars leiurus (12,5 %) 

werden teruggevangen naast nog een klein percentage tiendoornige stekelbaars (6,3 %), blauw

bandgrondel (3,4 % ), rietvoorn (0, 1 %) en grondel (0,8 % ). 
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Enkel voor de blankvoorn kon een significant verschil in passeerbaarheid aangetoond 

worden tussen voorjaar en najaar. 

V oor alle soorten bleken juvenielen te passeren. 

Door de afwezigheid van debietgegevens was het onmogelijk een schatting te maken van 

de grenswaarden waartussen de sifon passeerbaar zou zijn voor vismigratie. 
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