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De invloed van de mens op het milieu is in Vlaanderen erg groot. De hoge
bevolkingsdichtheid, gekoppeld aan een sterke agrarische en industriële
activiteit resulteert in een hoge druk op de nog resterende natuur in
Vlaanderen. Vooral voor binnenwateren, met als voornaamste macro-organismen
de zoetwatervissen, is deze invloed duidelijk merkbaar. Vervuiling en
habitatdegradatie hebben een rechtstreekse invloed op het aquatisch milieu
als ecosysteem wat repercussies op o.a. het visbestand kan hebben. De
vervuilingsgraad van waterlopen wordt door de Vlaamse Milieumaatschappij
(VMM) jaarlijks gemeten aan de hand van de basis-Prati Index (PIb), de
Prati-index voor zuurstofverzadiging (PIO) en de Belgische Biotische Index
(BBI). Om van een gezond beekecosysteem te kunnen spreken voldoet het
echter niet alleen de waterkwaliteit te controleren. Ook habitatdegradatie,
migratiebelemmeringen e.a. hebben een negatieve invloed op gezonde
beekecosystemen met hun verscheidenheid aan ecologische niches en hun
rijke, diverse (vis)fauna en flora. Alhoewel de PIb en de BBI adequaat de
waterkwaliteit weerspiegelen, zijn zij onvoldoende om een geïntegreerd
beeld te geven van de ecologische kwaliteit van de Vlaamse binnenwateren.
Ecologische kwaliteit veronderstelt immers het behoud of het herstel van
waterlopen zoals deze van nature voorkomen, zodat de levensgemeenschappen
die aansluiten bij de fysisch-geografische situatie er blijvend aanwezig
zijn.
Ook op Europees niveau is er een grote behoefte aan het ontwikkelen en
toepassen van een index voor biotische integriteit op basis van de
visstand. In de Kaderrichtlijn Waterbeleid (publicatieblad 1997-1998,
2000/60/EG)wordt veel aandacht geschonken aan het klasseren van de
ecologische kwaliteitstoestand van rivieren, meren, estuaria en kustwateren
door middel van biologische parameters. Deze parameters zijn: samenstelling
en abundantie van de aquatische flora, het fytoplankton, de bentische
invertebraten en de vissen (m.i.v. de ouderdomsstructuur) (publicatieblad
1997-1998, De Pauw, 1998).

Omdat vissen gevoelig zijn voor verschillende verstoringvormen en zij tot
verschillende trofische niveaus behoren, is de samenstelling van
visgemeenschappen een maat voor de ecologische kwaliteit (zoals hierboven
beschreven). Door bepaalde karakteristieken van een visbestand zo te
verwerken in een Visindex (Index voor Biotische Integriteit) tot het
bekomen van een integraal beeld van de visgemeenschap, beschikken
visserijbiologen en beleidsinstanties over een bruikbaar instrument om de
impact van antropogene invloeden op de aquatische biodiversiteit en het
ecosysteem te evalueren.

Met dit onderzoek beogen wij het verder verruimen van de IBI methodiek naar
meer watertypes, de wetenschappelijke en statistische onderbouw ervan te
garanderen en optimaliseren en een aantal toepassingen voor te stellen. Op
Europees niveau willen wij deze Vlaamse methodiek afstemmen op het Europees
beleid (cfr Ontwerp Kaderrichtlijn Waterbeleid en het internationaal
symposium (Wenen, Nov. 98) ‘Assessing the ecological integrity of running
waters’ en de daarmee geassocieerde workshop ‘On the harmonisation of fish
based assessment methods within the EU’).

Van een aantal watertypes in Vlaanderen werd een visindex methodologie
ontwikkeld (stromende wateren van de brasem- en barbeelzone en voor de
stilstaande wateren). Op de benedenlopen (brakwaterzone) werd hieromtrent
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nog geen onderzoek verricht en ook op de bovenlopen behorende tot de
vlagzalm- en beekforelzone is momenteel in dit verband nog geen studie
uitgevoerd, alhoewel in ruime mate visbestandgegevens beschikbaar zijn. Het
opstellen van visindex procedures voor de wateren van de brakwater-,
vlagzalm- en forelzone was daarom een eerste doelstelling. Er werd aandacht
geschonken aan het vergelijken en afstemmen van de verschillende procedures
onderling (meer specifiek de score procedures) en via statistische analyse
werd deze afstemming onderbouwd.
Zowel de temporele als spatiele impact van waterzuiveringwerken en de
implantatie van RWZI’s worden geanalyseerd. Deze toepassing laat toe de
invloed van milieuverzachtende ingrepen op de Visindex te onderzoeken en
geeft extra informatie betreffende de gevoeligheid van de individuele
parameters.
Via de analyse van eventuele seizoenale fluctuaties in het visbestand
worden mogelijke effecten van deze eventuele fluctuaties op IBI variaties
ingeschat hetgeen de wetenschappelijke onderbouwing van de IBI zal
verhogen.

���������������������	����������
��
Het onderzoek spitste zich toe op volgende deelopdrachten:

1. Het opstellen van een Visindex voor de brakwater-, vlagzalm- en
forelzone. De finaliteit is het definiëren van een éénduidige en
wetenschappelijk onderbouwde IBI methodologie.

2. Invloed van milieuverzachtende ingrepen meer bepaald de impact van
rioolwaterzuiveringsinstallaties (RWZI's).

3. Seizoenale fluctuaties: Er werd nagegaan hoe visbestanden evolueren en
variëren binnen één jaar en in in welke mate deze seizoenale variaties in
het visbestand een invloed kunnen hebben op de Visindex.

4. De Visindex in de internationale context: het Europese beleid en
onderzoek inzake de bepaling van de ecologische waterkwaliteit werd
opgevolgd en de Visindex werd aangepast binnen het kader van gewestelijke,
nationale en internationale initiatieven op het vlak van ecologische
waterkwaliteit.

�������	�������������
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In eerste instantie werd een dataset opgemaakt die alle gegevens bevat van
afvissingen voor de periode 1994 tot heden. Alleen de resultaten van
elektrische afvissingen werden beschouwd. Deze dataset is onontbeerlijk als
basis voor de deelopdrachten 1 en 2.

Gegevens van fuikvangsten en van de wateropvang te Doel werden door de
KU.Leuven, tot onze beschikking gesteld zodat op basis van
literatuurstudies relevante variabelen geselecteerd konden worden om een
visindex voor het Schelde estuarium te ontwikkelen. Via modellering werd
voor iedere variabele grenswaarden vastgelegd.
Als eerste stap werd een referentietoestand vastgelegd, gebaseerd op
historische en recente gegevens van de Beneden-Zeeschelde en
onderzoeksgegevens van Europese estuaria. Vervolgens werd nagegaan welke
factoren de visdata van een estuarium beïnvloeden. Het is namelijk
noodzakelijk de antropogene invloeden te kunnen detecteren om een
betrouwbaar beeld te hebben van de toestand van het estuarium. Hieruit
bleek dat een estuarium een complex systeem is, waarbij de
visbemonsteringsmethode, de frequentie van afvissen, de jaarklassensterkte



3

van de verschillende vissoorten en de ruimtelijke en temporele
variabiliteit in verdeling van de vissen in het estuarium, de visdata en
dus ook de IBI-waardebeoordeling in grote mate kunnen beïnvloeden.
Vervolgens werden zeven variabelen (parameters) vastgelegd, onderverdeeld
in vijf categorieën, die een beeld kunnen weergeven van de integrale
kwaliteit van een estuarium. De Estuarine Visindex bevat in de categorie
soortensamenstelling: 'totaal aantal soorten' en 'type soorten', in de
categorie trofische samenstelling: 'omnivoren en piscivoren', in de
categorie tolerantie: ’Tolerantiescores' en in de categorie ecologische
groepen met estuarine vereisten: 'estuarien residente soorten', 'diadrome
soorten' en 'marien juveniel migrerende soorten'. Nadat de scores voor de
verschillende parameters vastgelegd waren, werd een validatie gedaan op
bekomen Estuarine IBI-waarden van de beschikbare gegevens.

Op basis van statistische en ecologische criteria werden variabelen voor
het ontwikkelen van een visindex voor de vlagzalm- en forelzone
geselecteerd. Via een gestandaardiseerde trisectie methode werden
grenswaarden vastgelegd. De IBI werd berekend en gevalideerd.

Twaalf RWZI’s geïmplanteerd op 10 laaglandrivieren behorende tot het
Schelde- en Maasbekken werden in de periode 1999 tot 2001 elektrisch
bevist. De geselecteerde rivieren behoren tot de brasem- of barbeelzone
zoals beschreven door Huet (1959) Bij ieder RWZI werden er drie 100 m
stroken bevist: één 500 m stroomopwaarts het lozingspunt, één ter hoogte
van het lozingspunt en één 500 m stroomafwaarts het lozingspunt. De
temporele impact van RWZI’s werd geanalyseerd op basis van een dataset
waarvoor elke locatie twee maal was bemonsterd, nl. éénmaal voor en een
tweede maal na de realisatie van de RWZI. De spatiele en temporele impact
werd bestudeerd via statistische verwerking van de resultaten.

19 locaties behorend tot het Schelde- of Maasbekken werden geselecteerd en
om de 8 weken afgevist op een gestandaardiseerde manier vanaf november 1999
tot en met mei 2000. Statische analyses werden uitgevoerd om seizoenale
schommelingen in het visbestand en in de visindex na te gaan.

Het Europese beleid en onderzoek inzake de bepaling van de ecologische
waterkwaliteit werd opgevolgd en de relevante ontwikkelingen werden
weerhouden.

Onderstaande tabel geeft een overzicht van het werkschema.
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Tabel 1.1. Overzicht werkschema

���������	
� ������� ������ ������
� � � � � � � �

Ontwikkeling Visindex brakwater,
vlagzalm- en forelzone

I
Database; historische en actuele
visstandgegevens
II
Best beschikbare referentietoestand
bepalen
III
Bepalen mogelijke parameters en
statistische analyse
IV
Definiëring IBI en statistische
analyse
V
Uitbreiding meetnet

Aanvrager
Partner 1
Partner 3

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X X X X

Invloed van milieuverzachtende
ingrepen

I
Identificeren van meetplaatsen met
aandacht voor
milieusaneringsprojecten
II
Staalname
III
Verwerking resultaten
IV
Rapportering

Aanvrager
Partner 2
Partner 4

X

X X

X X

X

Seizoenale fluctuaties

I
Identificeren van meetplaatsen
II
Staalname
III
Verwerking resultaten
IV
Rapportering

Aanvrager
Partner 1
Partner 2

X

X X X X X X

X X

X X

De Visindex in Europees perspectief

Opvolgen Europees beleid en
wetgeving
Deelname congressen

Aanvrager
Partner 4

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X
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Bij het ontwikkelen van een IBI index wordt een specifieke fasering in het
onderzoek gevolgd:
- bepalen van de verschillende zonaties voor alle locaties. Dit gebeurt
volgens de criteria van Huet (1959)
- testen en standaardisatie van de bemonsteringsmethodologie (dit is een
onderzoekspunt van een EU-Life programma (Life 97 ENV/B/000419) en werd
binnen dit project niet uitgevoerd)
- definiëring van de ecologische niches van de voorkomende vissoorten in de
bestudeerde zones
- opstellen dataset met gegevens van recente en historische
visbestandopnames
- bepalen van referentiesystemen (best available reference)
- selectie van bruikbare variabelen of parameters in functie van de
zonaties en met aandacht voor de bemonsteringsmethodiek, en eventuele
invloeden door spatietemporele variaties in die parameters
- uni- en multivariaatanalyse op de verschillende parameters en definiëring
van de IBI incl. statistische analyse
- testen van de sensitiviteit en robuustheid van de ontwikkelde index

�������������������������
����
De verschillende partners bundelden relevante visdata (1972-2000) voor
stromende zoete waters in een Excel spreadsheet. Voor de meeste locaties
werden samen met de VMM de ontbrekende fysische en chemische parameters
bepaald. In bijlage 2 staan de weerhouden parameters.
In totaal werden er 1142 locaties weerhouden met volledige data wat betreft
de fysische en chemische parameters, structuurkwaliteit (bepaald volgens
Schneiders �����., 1993) en visstandgegevens van elektrische vangsten.
Tabel 2.1. geeft het aantal locaties per watertype weer.

Tabel 2.1. Watertypes en aantal locaties opgenomen in de dataset

Zonatie Aantal locaties
Stilstaand 163
Brasem 443
Barbeel 338
Vlagzalm 83
Forel 64

De zonaties (Huet, 1959) van alle waterlopen werden bepaald op basis van
breedte en helling.
Referentielocaties voor de vlagzalm en forelzone konden niet bepaald worden
gezien de matige kwaliteit van deze waters.
De index werd uitgerekend voor stilstaande waters en kanalen en voor
stromende waters van het brasem- en barbeeltype (bepaald volgens Belpaire
�����., 2000). Via logische functies werd een automatische berekening
opgemaakt. De indexwaarden werden door de VMM gebruikt om een trendkaart
(bijlage 20) te ontwikkelen.
De gegevens voor brakke waters werden beschikbaar gesteld door de
KU.Leuven, (Maes, 2000). Op basis van deze gegevens en literatuurstudie
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werden variabelen (parameters) voor het ontwikkelen van een index
geselecteerd.
Uit de eerste dataset werden de vlagzalm- en foreltype locaties
geselecteerd voor het maken van een visindex voor bovenstroomse locaties
(breedte �����������	
�������

�����������	��������������������	����	�	�
��

����������	
�
��

De doelstelling van dit deelonderzoek is het ontwikkelen van een Index voor
Biotische Integriteit (IBI) voor het bepalen van de ecologische kwaliteit
van brakke waters. De IBI, in Vlaanderen de Visindex, is ontwikkeld voor de
evaluatie van de integrale kwaliteit (waterkwaliteit, structuurkwaliteit,
migratiemogelijkheden, e.a.) van een waterloop en dient aangepast te worden
aan de geografische regio waarbinnen men werkt. We wensen uiteindelijk het
gehele ecosysteem te evalueren en de Visindex kan hierbij dus als
complementair beschouwd worden met reeds bestaande indices. Dit
deelonderzoek beoogt een Visindex voor de brakwaterzone op te stellen, en
meer specifiek de brakke getijdenwateren. De Beneden-Zeeschelde wordt
hierbij als studiegebied genomen. Eerst wordt geprobeerd een
referentiebeeld vast te leggen voor het Beneden-Zeeschelde estuarium.
Daarna dienen de factoren die de visdata van een estuarium beïnvloeden,
geïdentificeerd te worden. Dan kunnen aan de hand van historische en
recente gegevens van de Beneden-Zeeschelde en onderzoeksgegevens van andere
estuaria, parameters voor de Estuarine Visindex bepaald worden.

De doelstellingen van dit onderzoek sluiten op verschillende manieren aan
bij de algemene doelstellingen van het Vlaams Impulsprogramma
Natuurontwikkeling. Binnen het Vlaams Impulsprogramma Natuurontwikkeling is
het concept van de Visindex perfect inpasbaar binnen thema 1 waar men
behoefte heeft aan ‘relatief eenvoudige variabelen die de natuurwaarde, de
biodiversiteit en de toestand van de natuur in Vlaanderen in tijd en ruimte
beschrijven’. Binnen thema 2 kan de Visindex bijdragen tot de afbakening
van waardevolle gebieden die als lijnvormige elementen kunnen ingepast
worden binnen het Vlaams Ecologisch Netwerk. Ook binnen thema 3 kan de
Visindex ingepast worden om de migratiemogelijkheden die een landschap aan
organismen biedt, te evalueren. De Visindex kan gebruikt worden als
instrument voor het opstellen van integrale bekkenbeheersplannen, en als
beleidsindicator voor hydrologische systemen en dit past in thema 4. Binnen
thema 5 kan men opmerken dat de idee om vissen te gebruiken als indicatoren
voor de milieukwaliteit, gemakkelijk ingang vindt bij de publieke opinie.

���������	�
����	���	����	�

�������������	�
����

De hier gebruikte visbestandgegevens voor de Zeeschelde zijn allen
afkomstig van Maes (Laboratorium voor Ecologie en Aquacultuur, KU.Leuven).
De gebruikte informatie is afkomstig van fuikbemonsteringen te Bath in de
periode 1995-1999 en op 11 plaatsen langsheen de gehele Zeeschelde in 1997.
Gegevens van de koelwatermonsteringen te Doel in de periode 1992-1998 waren
tevens beschikbaar. De indeling van vissoorten in ecologische groepen is
gebaseerd op Elliot & Dewailly (1995) en wordt in bijlage 3 weergegeven. De
indeling in voorjaar (februari, maart, april) en najaar (september,
oktober, november) werd ook toegepast door Hovenkamp & van der Veer (1993).
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De aanzuigingkracht die veroorzaakt wordt door de koelwateropname van de
Kerncentrale te Doel (zie figuur 2.1) zorgt ervoor dat een groot aantal
vissen terechtkomen in de watervang. Vissen en kreeftachtige die door de
bandfilters van het koelwatersysteem van KCDoel 3/4 werden tegengehouden,
werden jaarlijks bemonsterd gedurende 2 getijdencycli. Er werd iedere keer
gevist bij springtij.

Figuur 2.1. Plaatsing van de fuiken langsheen de Zeeschelde (Pas �����.,
1998)

���������������������
���
�����
������
���
�����������

In maart, juni, september en december 1997 werd de Zeeschelde op 11
plaatsen (figuur 2.1.) bevist met behulp van dubbele schietfuiken. Op die
manier was het mogelijk longitudinale gradiënten in de gemeenschappen te
bestuderen.

�������	����	�������������	�	�����	����
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Bij elke staalname werd getracht om minstens 50 000 m³ water te
bemonsteren. De vissen en kreeftachtige, afgeleid via het
afwateringskanaal, werden opgevangen in een net met maaswijdte 2.5 mm.
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De aantallen vissen en kreeftachtige per staalname werden achteraf
omgerekend naar aantallen per 100 m³ (N/1000m³) aan de hand van de volgende
formule:

D = N x 1000
       V

waarin:
D: de densiteit per soort per staal (N/1000 m³)
N: het aantal vissen, garnalen en krabben per soort per staal
V: het bemonsterd volume water

��������������� �
�����
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Deze dubbele fuiken zijn van het type 120/80 en omvatten allen twee fuiken
met een lengte van 7.7 m, waartussen in overlangse richting een net van 11
meter gespannen is. De diameter van de grootste hoepel bedraagt 80 cm en
heeft een basis van 120 cm. De diameter van de kleinste hoepel bedraagt 34
cm. De gestrekte maaswijdte van de fuiken en van het overlangs geplaatste
net bedraagt 0.8 cm (Pas �����., 1998).

De fuiken werden uitgezet bij laagtij en de volgende dag bij laagtij
leeggemaakt. Dit betekent dat gedurende een periode van ongeveer 24h50'
bemonsterd werd. Per meetpunt werd 1 fuik uitgezet. De vissen werden ter
plaatse gesorteerd en ingevroren. In het laboratorium werden de vissen
gedetermineerd, geteld, gemeten en gewogen (natte gewichten). Per soort
werd het aantal individuen per fuik per dag berekend met behulp van
volgende formule:

D = N*24/t
D: aantal per fuik per dag
N: aantal gevangen individuen per fuik
t: bemonsterde tijd

Te Bath werden in de maanden april, mei, juni, juli, september, oktober,
november, december 1995, maart, juni, september, december 1997, maart,
april, mei, juni, juli, augustus, september, oktober 1998 en april, mei,
juni, september, oktober 1999 tevens fuikbemonsteringen uitgevoerd. Hierbij
geldt dezelfde werkwijze zoals beschreven in voorgaand paragraaf. Alle data
zijn een gemiddelde van de maandgegevens. Om de drie dagen werden de fuiken
geledigd.

��������	�	�	��������	

Met Microsoft Excel werd getracht via het visualiseren in grafieken een
eerste idee te krijgen van de trends die zich ruimtelijk of in de loop van
de tijd afspelen. Met CART™ voor Windows versie 3.5 (Steinberg & Colla,
1998) kan structuur in een complexe dataset gevonden worden. CART™ gebruikt
een beslissingsboom voor het klasseren en voorspellen van data.
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Zoals eerder vernoemd bij het opstellen van een IBI dient men voor
waterlopen in een bepaalde regio, over informatie van een natuurlijke niet-
antropogeen verstoorde waterloop in dezelfde regio te beschikken, opdat
hierop gebaseerd een scoresysteem kan ontwikkeld worden. We gaan ervan uit
dat de referentiesituatie het optimale visbestand vertegenwoordigt en dus
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de maximale score zou krijgen bij het toepassen van de Visindex. Ideaal
gezien zouden we niet enkel over een referentiesituatie moeten beschikken,
maar eveneens over situaties met lichte, matige en sterke verstoring zodat
het ons informatie kan verschaffen hoe biologische componenten van het
ecosysteem reageren op de antropogene verstoring (Karr & Chu, 1997). Voor
de brakwaterzone in Vlaanderen beschikken we eigenlijk over te beperkte
informatie omtrent de natuurlijke toestand van het ecosysteem en is de
informatie over de invloed van antropogene verstoring in verschillende
gradaties op de Beneden-Zeeschelde eveneens beperkt.

Het vastleggen van een referentiesituatie voor de Beneden-Zeeschelde is
geen eenduidige zaak en hangt sterk af van de definitie die men geeft aan
‘referentiesituatie’. Wanneer we de filosofie van de Visindex volgen, dient
de referentiesituatie de visstand bij optimale water- en structuurkwaliteit
van de Beneden-Zeeschelde te zijn, die het meest de oorspronkelijke
situatie benadert. De referentiesituatie vastleggen kan niet zonder het in
beschouwing nemen van het algemene kader van de Visindex. De Visindex zou
als instrument moeten dienen om de toestand van de ecologische kwaliteit
van de oppervlaktewateren weer te geven. Wanneer verbeteringen of
verslechteringen van water- of structuurkwaliteit zich zouden voordoen, zou
dit moeten blijken uit een respectievelijk verhoogde of verlaagde score van
de Visindex. Indien men als referentiesituatie voor de bepaling van de
scores van de Visindex de meest oorspronkelijke gegevens en dus het meest
niet-realistische streefbeeld zou gebruiken, zou de mogelijks verbeterde
ecologische kwaliteit weinig of niet duidelijk worden uit de score van de
Visindex. Dit komt door de slechte ecologische kwaliteit van de Beneden-
Zeeschelde, zodat bij het gebruik van een dergelijke veeleisende
referentiesituatie steeds zeer lage scores verkregen worden. Wanneer men
daarentegen van het meest realistische streefbeeld gebruik zou maken, zal
de Visindex ook niet zijn verwachte nut bewijzen. In dat geval zouden we
een te hoge score krijgen voor de Visindex en zal een verbetering tot een
basiskwaliteit een bijna maximale score geven, wat uiteindelijk niet de
bedoeling is. Voor het vastleggen van de referentiesituatie dient dus een
compromis gevonden te worden tussen de oorspronkelijke historische situatie
van de Beneden-Zeeschelde en een realistisch streefbeeld voor de Beneden-
Zeeschelde, dat de haalbaarheid van dat referentiekader beschrijft.
Verschillende visies voor het bepalen van de referentiesituatie geven elk
hun eigen invulling van dit begrip.

����!�������������
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Een eerste visie op 'referentiesituatie' houdt in dat als uitgangssituatie
de toestand van het ecosysteem en van de visbestanden vóór deze door
allerlei menselijke ingrepen werden verstoord, wordt beschouwd. Het is
onmogelijk een volledig ongestoorde situatie te vinden voor de benedenlopen
van grote rivieren, daar een dergelijke ongerepte staat door bedijking en
bevissing reeds niet meer bestond in de Middeleeuwen. Teruggaan tot vóór
deze periode, gesteld dat we over voldoende gegevens zouden beschikken,
heeft geen zin daar de laaglandrivieren sindsdien, van nature uit,
uitgesproken estuarine karakteristieken hebben ontwikkeld (Van Damme & De
Pauw, 1996). Gegevens over de periode vóór de 19de eeuw zijn uitermate
schaars en summier en ook de meer recente zijn zeer onvolledig, want ze
geven wel (vage) data over soortverspreiding maar vrijwel geen over
visstanden. De Selys-Longchamps (1842) is de eerste die de diverse soorten
beschrijft en zegt of ze algemeen zijn of niet. Het probleem hierbij is dat
zijn kennis over de visfauna van Laag-België minder uitgebreid is dan deze
van Boven- en Midden-België. Van Damme & De Pauw (1996) stelden een
referentiekader op voor de Beneden-Zeeschelde. Uit deze studie bleek dat er
in de visfauna van de Zeeschelde drie scharnierperioden kunnen
onderscheiden worden, nl.: de periode in de 12de-14de eeuw; de periode rond
1900 en de periode rond 1930. In de periode tussen de 12de en 14de eeuw
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wordt dit gedeelte van de Zeeschelde pas brak wegens de landinwaartse
verschuiving van de getijdegolf, wat dus gepaard gaat met een zeer
belangrijke faunaverschuiving. De oorspronkelijke toestand ondervindt dus
wel een belangrijke verschuiving, maar dit omwille van natuurlijke
oorzaken. Rond 1900 verdwijnen er een aantal reeds zeldzame vissen zoals de
Atlantische zalm en gaat het ansjovisbestand sterk achteruit. Dit heeft
niets te maken met ingrepen in het ecosysteem van de Beneden-Zeeschelde
zelf, maar is het gevolg van overbevissing in de kustwateren. Pas na 1930
zijn er duidelijke tekenen van ecosysteemstress in dit deel van het
estuarium ten gevolge van de vervuiling en dalen de bestanden zodanig dat
de visvangst vrijwel stopt. Voor de Beneden-Zeeschelde stelden Van Damme &
De Pauw (1996) de periode van 1930 voorop als referentietoestand. Ook voor
de Nederlandse kustwateren werd door de Dienst Getijdenwateren als
referentiejaar 1930 genomen (t.o.v. 1988) (Van Damme & De Pauw, 1996).
Gegevens over het visbestand van de Beneden-Zeeschelde die de periode rond
1930 het dichtst benaderen zijn deze van Max Poll (1945, 1947).

Een tweede visie is gebaseerd op onderzoek omtrent de ‘optimale' ecologie
van een gezond brakwaterecosysteem. Op basis van die gegevens hebben Maes
�����. (1996) een referentiekader voor de Beneden-Zeeschelde opgesteld. Ten
eerste kan er een verband gevonden worden tussen het zoutgehalte en de
soortenrijkdom. Hierbij baseert men zich op het gegeven dat in brak water
met sterke natuurlijke fluctuaties in saliniteit, turbiditeit en
zuurstofverzadiging de levensgemeenschappen meestal armer aan soorten zijn
dan in een stabiel systeem zoals zee- of zoetwater. Deze vaststelling wordt
duidelijk geïllustreerd door de kromme die Remane (1971) opstelde aan de
hand van een uitgebreide studie in de Oostzee en delen van de Noordzee. De
vissoorten van de Beneden-Zeeschelde, dus de brakwaterzone, kan men in vier
categorieën onderverdelen: trekkers, zoetwatervissen, zeevissen en echte
brakwatervissoorten. Uit deze 4 categorieën werden de soorten, die verwacht
kunnen worden in een onverstoord brakwaterecosysteem, weergegeven (OVB,
1988; Maes �����., 1996). Op basis van deze gegevens kunnen we in de
Beneden-Zeeschelde minstens 40 vissoorten verwachten, waarvan 22 soorten
van mariene aard die veel worden aangetroffen, 11 soorten die bekend staan
als migrerende vissen, minstens 6 zoetwatersoorten die hogere zoutgehaltes
kunnen verdragen en 1 typische brakwatersoort die zich heeft aangepast aan
het milieu. Ten tweede kan men zich tevens op het aantal soorten baseren
a.d.h.v. een vergelijking die door Henderson (1989) werd opgesteld. Na een
onderzoek van Engelse estuaria kon Henderson (1989) aantonen dat er een
relatie bestaat tussen het verwachte aantal vissen en de breedtegraad,
opgesteld aan de hand van kwantitatieve gegevens, verzameld uit koelwater
van 12 Engelse mariene en estuarine krachtcentrales. Henderson (1989) kwam
tot volgende vergelijking: S(L) = -7.85L + 478.8 (r = -0.98; S(L) is het
aantal soorten in functie van L, de breedtegraad). Toegepast op het
Schelde-estuarium en de Belgische kust zouden langs onze kust 78 soorten
voorkomen. Het aantal soorten is bovendien gerelateerd aan het zoutgehalte
en bij zoutgehaltes van respectievelijk 26, 14, 11 en 6‰ bekomt men
respectievelijk 77, 65, 60 en 32 soorten. Volgens deze relatie kan men dan
ook ter hoogte van Kallo met een gemiddelde saliniteit van ongeveer 6‰
zowat 32 soorten verwachten.

Een derde visie houdt in dat vergelijkbare estuaria in West-Europa als
referentiesituatie gebruikt worden. Dit houdt wel enige risico's in daar
elk estuarium beïnvloed wordt door vele variabelen, zodat het moeilijk is
een vergelijkbaar estuarium te vinden. Elliot & Dewailly (1995) vergeleken
verscheidene Europese estuarine visgemeenschappen aan de hand van
taxonomische en ecologische data en op basis van similariteitsanalyse
konden verwante estuaria gegroepeerd worden. Uit het
similariteitsdendrogram bleek dat de Westerschelde het meest verwant was
met de Oosterschelde en de Voordelta in Nederland en tevens met de Humber,
een rivier in Groot-Brittannië die relatief sterk is beïnvloed door
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industrialisatie. In deze analyse bepalen effecten van antropogene invloed
mede de similariteit tussen estuaria. Elliot & Dewailly (1995) benadrukken
dan ook dat er dringend werk moet gemaakt worden van het definiëren van een
normale samenstelling van visgemeenschappen in een estuarium en wat de
afwijkingen hiervan zijn, veroorzaakt door antropogene impact. Maes �����.
(1996) maakten gebruik van de Oosterschelde als referentiesite voor de
Beneden-Zeeschelde om de conditie van de aanwezige vissen na te gaan. Zij
beschouwden de Oosterschelde als een gebied dat wat betreft saliniteit,
temperatuur, voedselaanbod en andere eigenschappen het meest gelijkt op de
Zeeschelde. Toch kon ook opgemerkt worden dat het voedselaanbod
(hyperbenthos) voor de vissoorten in de Oosterschelde kleiner is dan in de
Zeeschelde of de Westerschelde (Mees �����., 1995). Bovendien is de
turbiditeit in de Beneden-Zeeschelde over het algemeen hoger en dit
betekent dus een lagere predatiedruk van visuele predatoren dan in de
Oosterschelde. Men moet er tevens rekening mee houden dat de meeste
gegevens in de Oosterschelde een duidelijk meer marien karakter bezitten
dan de Beneden-Zeeschelde en dus eerder vergelijkbaar zijn met de
Westerschelde. Tevens is na de afsluiting van de Oosterschelde het
estuarine karakter gedeeltelijk verloren gegaan. Cadée (1994) benaderde de
typologie van estuarine systemen en onderzocht in welke mate deze estuaria
als referentie voor het Schelde estuarium zouden kunnen dienen. Hierbij kan
het Eems-Dollard-estuarium als meest vergelijkbaar met het Schelde-
estuarium beschouwd worden. Het Eems-estuarium heeft een grote invloed van
de zee net zoals het Schelde-estuarium. Toch zijn er verscheidene
tegenstellingen te vinden in biologische en fysisch-chemische parameters.
In vergelijking tot de Schelde is het Eems-estuarium minder vervuild en
bevat het een hoger aantal vissoorten.

Een vierde visie betreft de werkelijke situatie van de Beneden-Zeeschelde
op dit moment. De referentiesituatie bestaat hier niet uit de
oorspronkelijke onverstoorde situatie, maar uit een toestand die men
definieert als 'onderhevig aan matige tot sterke antropogene verstoring'.
Deze toestand voldoet dus niet aan de oorspronkelijke definitie van
'referentiesituatie', maar kan wel gebruikt worden om een idee te krijgen
van de visabundanties die zich in een minder optimale situatie voordoen. In
1998 werden in de Beneden-Zeeschelde met de fuiken en de ankerkuil in
totaal 36 soorten aangetroffen. Het maximaal aantal soorten dat met de
fuiken gevangen kan worden, werd berekend op 40. Men kan er dus vanuit gaan
dat de 36 soorten die gevonden werden een realistische schatting is van het
werkelijk aantal aanwezige soorten.

����!����$�������������#���
������������	���������
���
�����������

De referentiesituatie die uiteindelijk voor de Beneden-Zeeschelde werd
vastgelegd, baseert zich voor de soortenlijst hoofdzakelijk op historische
gegevens van Poll (1945, 1947). Deze gegevens worden aangevuld met gegevens
van de Selys-Longchamps (1842) en gegevens omtrent soorten die in een
gezond brakwaterecosysteem, zoals de Beneden-Zeeschelde, zouden moeten
voorkomen (OVB, 1994). In verband met abundantiegegevens kan door
extrapolatie gebruik gemaakt worden van visbestanddata van de Beneden-
Zeeschelde (KU.Leuven, 1991-1999), aangevuld met onderzoeksgegevens uit
Europese estuaria. De soortenlijst die een invulling geeft van het
referentiekader wordt vervolgens besproken.
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Tabel 2.2. Soortenlijst van de zoetwatersoorten gebaseerd op twee bronnen
van de Beneden-Zeeschelde, nl. de Selys-Longchamps (1842) «1» en Poll (1945
(afvissingen periode 1942, 1943), 1947) «2» en één bron die de te
verwachten soorten voor een onverstoord brakwaterecosysteem, weergeeft,
opgesteld door OVB (1988) «3», en soorten die werden opgenomen in de
"referentiesituatie"

Latijnse naam
zoetwatersoorten

Nederlandse
naam

1 2 3 Referentie
situatie

������	�����
�	� Beekprik x
��	�����	��� Brasem x x x x
����������	�
� Kolblei
���	
������	
�� Alver x
��	����	�� Barbeel x
��	���������	����� Kroeskarper
��	���������	���� Giebel x
���	�
�����	��� Karper x x x
��������� Riviergrondel x
������������������ Kopvoorn x
������������������� Serpeling x
����������	����� Bittervoorn
��������	������ Blankvoorn x x x
�������
�	���	����������

Ruisvoorn/Rietv
oorn

x x x

��
�����
�� Zeelt x
�����	
����������� Grote

modderkruiper
x x x

����������
�� Kleine
modderkruiper

x

������������
�	������

Bermpje x

 ��!������� Snoek x x x x
��������� Kwabaal x
�����	������
���������

Driedoornige
stekelbaars

x x x x

"�
���������
������ Tiendoornige
stekelbaars

x x x

����������� Rivierdonderpad x
�������������� Zonnebaars x
���
���������
��	
���

Pos x x x

"�	������#������� Baars x x x x
$��%�������

�������	��

Snoekbaars x x x

Totaal aantal
zoetwatersoorten
in het
referentiekader 

11

De zoetwatersoorten die al of niet worden opgenomen worden in het
referentiebeeld worden voorgesteld in tabel 2.2. Als basis voor het
vastleggen van de referentiesituatie werden de gegevens van Poll (1945,
1947) gebruikt. Indien een soort hierin niet vermeld werd, maar wel terug
te vinden was in het OVB-referentiekader (OVB, 1988) én in de gegevens van
de Selys-Longchamps (1842), werd deze soort eveneens opgenomen in de
referentiesituatie. Een uitzondering op de werkwijze is de zonnebaars, dit
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is een exoot met eerder negatieve eigenschappen ten opzichte van de
autochtone vissoorten.

De diadrome vissoorten (migrerende soorten) die al of niet opgenomen worden
in het referentiekader worden voorgesteld in tabel 2.3.

Tabel 2.3. Soortenlijst van de diadrome soorten gebaseerd op 2 bronnen van
de Beneden-Zeeschelde, nl. de Selys-Longchamps (1842) «1» en Poll (1945
(afvissingen periode 1942, 1943), 1947) «2» en 1 bron die de te verwachten
soorten voor een onverstoord brakwaterecosysteem, weergeeft, opgesteld door
OVB (1988) «3», en soorten die werden opgenomen in de "referentiesituatie".
De aanduiding tussen haakjes wijst op een sporadisch voorkomen van deze
soort in de Beneden-Zeeschelde

Latijnse naam
diadrome soorten

Nederlandse
naam diadrome
soorten

1 2 3 Referentie
situatie

�
��	�������	��

"��	���%�
���	�
�� Zeeprik x (x) x x
������	�
���#�������

Rivierprik x x x x

�����
��	����	�� Steur x x x
����������� Elft x x x
�����������! Fint x x x x
��	���
��
�!�	�
����

Houting x

$���������	 Zalm x x x
&���	������	��
�� Spiering x x x x
$������	���� Zeeforel x x x
'����	�������	��

�
��������
������ Paling x x x x
��%��	����� Dunlipharder x x x

Totaal aantal
diadrome soorten
in het
referentiekader

10

Bij het vastleggen van een referentiebeeld voor de diadrome vissoorten
staan de twee polen realistisch streefbeeld en oorspronkelijke situatie ver
uit elkaar en dient voor elke soort nagegaan worden waarom ze al of niet
opgenomen wordt in het referentiebeeld.

Voor de anadrome vissoorten, die migreren van zout naar zoet water om er te
paaien, zou het referentiekader voor de Beneden-Zeeschelde zeeprik,
rivierprik, steur, elft, fint, zalm en spiering bevatten als we de gegevens
van Poll (1945, 1947) beschouwen en indien anders de vermelding in het OVB-
referentiekader (OVB, 1988) en de Selys-Longchamps (1842) volstaat. Houting
zou uit dit referentiekader weggelaten worden omdat deze populatie niet
meer zou bestaan in de Noordzee en er dus ook geen mogelijkheid zou zijn
dat deze in het Scheldebekken zou voorkomen (Nijssen & de Groot, 1983).
Voor de katadrome vissoorten, die migreren van zoet naar zout om er te
paaien, bestaat het referentiekader uit paling en dunlipharder.

In tabel 2.4. staan alle mariene soorten die al of niet voorkomen in het
referentiebeeld.
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Tabel 2.4. Soortenlijst van de mariene soorten gebaseerd op 2 bronnen van
de Beneden-Zeeschelde, nl. de Selys-Longchamps (1842) «1» en Poll (1945
(afvissingen periode 1942, 1943), 1947) «2», en soorten die werden
opgenomen in de "referentiesituatie". De aanduiding tussen haakjes wijst op
een sporadisch voorkomen van deze soort in de Beneden-Zeeschelde

Latijnse naam
mariene soorten

Nederlandse naam
mariene soorten

1 2 Referentie
situatie

$�������
�����
����� Hondshaai x

$�����	��
��
������	��

Kathaai (x)

����������������� Gladde haai of
Toonhaai

$(���������
����� Doornhaai (x) x x

$(����
���(����
� Zee-engel x (x) x

��������� Vleet x

��������#��� Stekelrog x x x

)�������������
��� Pijlstaartrog (x)

��
��	���
��	 Congeraal x (x) x

���������	�
��� Haring x x x

$�	��������	����� Sprot x x x

 
�	�����
�
�	��������

Ansjovis x x x

���	�������������	� Lichtend sprotje

��������	��� Kabeljauw x x x

��	��
������	��
��� Wijting x (x) x

����
��	�����
�������
��

Schelvis x

"���������
����������

Pollak

"����������#�	�
� Koolvis

�	������	��������� Steenbolk x x x

��
������	�
�
�� Vorskwab x

����	�
�����	�
�����

Kleine
koornaarvis

����	�
���	�����	 Koornaarvis

���������������� Vijfdradige meun (x)

����
�����
� Geep x (x) x

$����	���!����	�� Makreelgeep

$��
���������� Grote zeenaald x x x

$�
�
�����
	���������

Kleine zeenaald x x x

 
����	�����(��	��� Adderzeenaald

*����������
	��������

Zeepaardje x (x) x

�	���������	
� Rode poon x x

 ��	�������	
���� Grauwe poon

�	������	��
�����#��%�

Gestreepte poon

�	�������	� Stekelpoon

���!���������
���	����

Zeedonderpad x x

���	���������� Groene
zeedonderpad

���
���������	����� Harnasmannetje x x

��������	��������� Snotolf x x

����	�������	�� Slakdolf x x

)���
�	�	�������	�! Zeebaars x x

�	����	����	����	�� Horsmakreel x x

�	����
������#���� Gaffelmakreel
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$��
���������
��
���	��

Zeekarper

�	����	��� Braam

���������	������� Mul

�����
���	���� Diklipharder

+��	����#�#���	�� Puitaal x x x

�	����
����	��� Grote pieterman x

 �����������#���	� Kleine pieterman x x

"��������

���� Botervis

��������������
�� Zandspiering x x x

*��	�����
��
��������

Smelt x x

������
�������	� Pitvis x x x

������
���	 Zwarte grondel

"�������������
���	���

Brakwatergrondel x x

"�������������
��
����

Dikkopje x x x

"�������������
��%�
��

Lozano’s grondel x x

"�������������
������

Kleurige grondel

��������
��� Glasgrondel x x

$����	�����	�� Makreel

�	
�������������	
� Schurftvis x x

$��������������!���� Tarbot x x x

$������������	����� Griet x x x

"���	�
�����
��������

Schol x x x

����
�������
�� Schar x x

"���	�
������������ Bot x x x

���	������������ Tongschar

$���������� Tong x x x

������������������� Dwergtong

,�������������� Zwaardvis (x)

��������
��	���
�
���

Trekkersvis

Totaal aantal
mariene soorten in
referentiesituatie 

37

Voor het referentiekader van mariene vissoorten maken we gebruik van Poll
(1945, 1947). Het OVB (1988) biedt een referentiekader aan waarbij ‘alle’
mariene vissoorten inbegrepen zijn. De mariene vissoorten die voorkomen in
het estuarium omvatten de estuarine residente soorten, marien juveniele
soorten, soorten die het estuarium als overwinteringplaats gebruiken
(marien seizoenale soorten) en mariene soorten die het estuarium per toeval
binnendringen (marien adventieve soorten). Van deze laatste groep is het
aantal soorten die voorkomen in de Beneden-Zeeschelde vrij variabel. De
mariene soorten die algemeen voorkomen in 1942-1943 vernoemd door Poll
(1945), aangevuld met Poll (1947) maken deel uit van het referentiekader.
Indien een soort bij voorgenoemde bronnen als zeldzaam (één waarneming)
voorkwam, wordt zij toch nog in het referentiekader opgenomen indien deze
vermeld werd in de gegevens van de Selys-Longchamps (1842). In het
referentiekader werd tevens Lozano’s grondel opgenomen, want deze is
vroeger waarschijnlijk verkeerdelijk geïdentificeerd als brakwatergrondel.

Het totaal aantal soorten in het referentiekader van de spieringzone
(brakwaterzone), gebaseerd op de Beneden-Zeeschelde is 58. Hiervan zijn er
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11 zoetwatersoorten, 10 diadrome en 37 mariene soorten. Op basis hiervan
kan de parameter ’totaal aantal soorten’ in de Estuarine Visindex opgesteld
worden, rekening houdende met de beïnvloedingsfactoren op estuarine
visdata.

����"��#��	�$�	%��	���	�%���
��������	����
��
�
�	
��
���	����
��	�	�	��

����%����"
�����
�

Het beeld dat van de aanwezige visgemeenschappen verkregen wordt bij het
afvissen van een waterloop wordt sterk beïnvloed door factoren zoals de
vismonitoringmethode, het tijdstip van bemonsteren, de plaats van afvissen,
de frequentie van afvissen. Aan de hand van literatuur en
onderzoeksgegevens in de Beneden-Zeeschelde kan men ernaar streven de
beïnvloedende factoren op de bemonsteringsresultaten zo minimaal mogelijk
te maken door de monitoring te standaardiseren. Hiervoor wordt geprobeerd
een zo minimale beïnvloeding van allerhande factoren te krijgen die een
verkeerd beeld zouden geven van de werkelijke situatie. De standaardisatie
van de monitoring zorgt ervoor dat het effect van deze factoren steeds op
een gelijkmatige manier terugkomt en de grootteorde van de effecten iedere
keer gelijk is. Zo kunnen IBI-resultaten dan wel over de jaren heen
vergeleken worden. Toch blijft het nog belangrijk om bij de evaluatie van
IBI-scores van het estuarium steeds de invloed van deze factoren in het
achterhoofd te houden.

����%����&#	�� ������

Een belangrijke beïnvloedingsfactor op het beeld dat men krijgt van een
vispopulatie bij het afvissen is de bemonsteringsmethode. Om de Visindex te
kunnen berekenen willen we weten welke soorten in de brakke waters aanwezig
zijn, in welke aantallen deze soorten vertegenwoordigd zijn en tevens
enkele karakteristieken bepalen (grootte, gewicht, ziektes,…). Elk vistuig
is minder of meer selectief, dus afhankelijk van de gestelde doelen en de
middelen aanwezig kan men één of meer monitoringsmethoden voorstellen.
Estuaria bezitten tevens een vrij hoge habitatdiversiteit. Geen enkele
bemonsteringsmethode is geschikt voor elk habitattype, maar gebruik maken
van meerdere bemonsteringsmethodes is moeilijk, duur en dus niet haalbaar.
Voor de bepaling van Estuarine Visindex is het noodzakelijk dat deze
monitoringsmethode gekozen wordt, die een realistisch beeld geeft van de
visstand en op regelmatige tijdstippen toegepast kan worden. Deze methoden
dienen dan gestandaardiseerd te worden zodat resultaten vergelijkbaar
worden. In de Verenigde Staten werd reeds een selectief
visbemonsteringsprotocol opgesteld voor deze systemen (Deegan �����.,
1997).

Eerst volgt een korte beschrijving van de verschillende
visbemonsteringsmethoden die mogelijk zijn in een estuarium (Vlietlinck,
1998). Fuiken bestaan uit cilindrische of kegelvormige zakken die op ringen
of hoepels bevestigd zijn en die volledig omgeven zijn door een
netstructuur. Ze worden op de bodem geplaatst en in ondiep water gebruikt
(Nédélec & Prado, 1990). Het is een passieve vorm van visserij.
Ankerkuilvisserij wordt vaak toegepast in een estuarium. Bij
ankerkuilvisserij ligt de boot voor anker en wordt er aan weerszijden een
net in het water gelaten. Het net wordt opengehouden door de stroming. Bij
het keren van het tij moet de boot dan omdraaien. De boot speelt dus een
passieve rol en de stroming zal de vissen in het net drijven. Het is dus
een semi-actieve of semi-passieve vorm van visserij (Breckling & Neudecker,
1994). Een boomkor is een gesleept visnet dat aan de voorzijde opengehouden
wordt door een metalen of houten boom die steunt op twee glijders, de
sloffen. Een boomkor wordt gebruikt om demersale vissoorten te bemonsteren
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(van der Land, 1993). Elektriciteitscentrales en kerncentrales gebruiken
water uit o.a. rivieren voor de koeling van warmtegenererende eenheden. Met
het koelwater worden organismen meegevoerd, waaronder vissen, die dan
worden opgevangen op zeven of roosters.

De verschillende monitoringsmethoden werden reeds in verschillende studies
vergeleken en voor- en nadelen werden ten opzichte van elkaar afgewogen. In
de Zeeschelde reeds toegepaste visserijmethodes door beroeps- en
sportvissers zijn: fuiken, ankerkuil en boomkor. Voor wetenschappelijk
onderzoek wordt momenteel gebruik gemaakt van visgegevens van de
koelwaterinlaat (elektriciteitscentrale te Kallo, kerncentrale te Doel) en
fuiken. Maes �����. (1996) vergeleken verschillende methoden om vissen in
de Zeeschelde te bemonsteren. Staalname van vissen via de koelwaterinlaat
van thermische centrales laat toe vissen op regelmatige tijdstippen te
bemonsteren en dit met een vrij hoge frequentie. Deze methode is ook
relatief goedkoop en heeft bewezen om efficiënt vissen te bemonsteren
(Henderson, 1989). Een nadeel hierbij is dat zo een monitoring gebonden is
aan een welbepaalde plaats. Pas �����. (1998) vergeleken de vangstgegevens
van de fuiken met die van de ankerkuil in de Zeeschelde. Geen van beide
methodes bleek alle soorten te vangen. De gegevens van beide methoden
vullen elkaar aan, wat te verwachten was uit de karakteristieken van de
twee vangstmethoden: fuiken bemonsteren namelijk het onderste deel van de
waterkolom in de oeverzone, terwijl het bij de ankerkuil het pelagisch
gedeelte van de hoofdstroom betreft. De procentuele abundanties van de
soorten in de fuiken en de ankerkuil verschillen sterk. Met de fuiken kon
de aanwezigheid van soorten die in aanzienlijke aantallen voorkomen, wel
aangetoond worden. Soorten zoals Haring en Sprot kwamen procentueel gezien
veel minder voor in de fuiken dan in de ankerkuil, als deze soorten
voorkomen is dit echter zo massaal dat er geen gevaar bestaat dat ze met de
fuiken gemist worden. Alhoewel fuiken aan een eerder lage efficiëntie
vissen, hebben ze het voordeel dat ze overal kunnen worden ingezet. Fuiken
zijn aan te raden wanneer men kwalitatieve data wenst te verkrijgen op
plaatsen waar andere methodes niet geschikt zijn omwille van de moeilijke
veldcondities (Maes �����., 1997). Fuiken worden in de studies van de
KU.Leuven, voorgesteld als geschikte monitoringsmethode Ten opzichte van
ankerkuil en boomkor zijn fuiken een goedkope bemonsteringsmethode.
Koelwaterinlaten lenen zich, ondanks hun efficiënte monstername, ni�����s
standaardmethode voor de bepaling van de visindex omwille van het beperkt
aantal plaatsen (twee, nl. Kallo en Doel) waar monstername mogelijk is. Bij
elke methode worden de zeldzame soorten per toeval gevangen, dus voor deze
eigenschap bezit geen van de methoden voorkeur. Een monitoringscampagne met
fuiken is reeds sinds geruime tijd in werking in de Zeeschelde.
Fuikgegevens worden om de drie dagen door vissers verzameld in de Beneden-
Zeeschelde en dit op 11 plaatsen, waarvan twee plaatsen behoren tot de
Beneden-Zeeschelde, één plaats op de overgang tussen brakwatergetijdegebied
en zoetwatergetijdegebied ligt en de andere zich in de Boven-Zeeschelde
situeren. Dit biedt dus reeds vele visgegevens en tevens dient een
monstercampagne niet meer opgestart te worden. Standaardisatie van de
fuikbemonsteringsmethode werd reeds uitgewerkt door Pas �����. (1998). Uit
de fuikgegevens van de Zeeschelde kon men zien dat om ongeveer 75 % van het
totaal aantal soorten te vangen, een vangstinspanning van 18 fuiken nodig
is. Een voorstel tot standaardisatie werd gedaan nl. zes fuiken gedurende
drie dagen, zodat een realistische schatting gemaakt kan worden van het
werkelijk aantal aanwezige soorten.

Visbemonstering a.d.h.v. koelwaterinlaten is nochtans ook een succesvolle
methode in estuaria (Claridge �����., 1986, Henderson, 1989). Een
belangrijk voordeel hierbij is dat zowel pelagische, demersale als
bentische soorten bemonsterd kunnen worden, want ze werkt als een ‘valkuil’
voor bentische soorten en een ‘zuigval’ voor pelagische soorten. Omwille
van de hoge turbiditeit en de sterke getijdenbeweging kunnen vissen de
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koelwaterinlaat niet zien of voelen. Grote visexemplaren kunnen meer
weerstand bieden aan de zuigkracht dan kleinere, met als gevolg dat er meer
kleinere vissen bemonsterd worden. Omdat juveniele individuen een groot
deel van de estuarine visgemeenschappen zouden uitmaken, zou het gevaar van
een verkeerd beeld te krijgen van de visgemeenschappen klein zijn (Day ��
��., 1989). Deze methode biedt een bruikbaar middel aan voor het verkrijgen
van regelmatige, kwantitatieve stalen onafhankelijk van weercondities. Data
bestaan uit aanwezigheidsdata (aantal x 10-3m-3 koelwater gesampled) en
biomassadata (g ADW x 10-3m-3 koelwater gesampled) (Maes �����., 1998).

Het Rijksinstituut voor Visserijonderzoek (RIVO) heeft in 1994-1995
(Cazemier �����., 1994; Daan �����., 1995) een vergelijkend onderzoek aan
kor- en fuikvisserij uitgevoerd in de Amer te Nederland. Omdat de twee
vistuigen zo essentieel verschillend zijn, konden ze niet besluiten welke
van de twee vismethoden het meest rendement oplevert in termen van
informatie over het aantal aanwezige soorten en de range van lengteklassen.
Het aantal gevangen soorten in de twee vistuigen was nauwelijks
verschillend. Soorten die zeldzaam zijn, worden door beide methodes per
toeval gevangen. Eén van de factoren die de range van de lengteklassen
bepaald is de ruimtelijke verdeling van de vissen en men ziet dat de kor in
vrijwel alle gevallen relatief meer grote exemplaren vangt en minder
juveniele dan de fuiken. Fuiken bemonsteren dan ook de oeverzone over de
gehele waterkolom terwijl de boomkor open water nabij de bodem bemonstert.
Omdat de biomonitoring van de Amer en andere rivieren in Nederland gebeurt
door korvisserij in de winter en fuikenbemonstering in de zomer, vroeg men
zich af welke van de twee hierbij de meeste extra informatie levert.
Korvisserij in de winter zou een veel stabieler en breder beeld van de
visstand geven dan fuikvisserij in de zomer. Actieve bestandsopname met de
kor zou te verkiezen zijn boven de bemonstering van de passieve
fuikvisserij. Met betrekking tot zeldzame vissoorten voldoet in essentie
geen enkel monitorprogramma tenzij de intensiteit opgevoerd kan worden.

Een ander rapport in opdracht van Rijkswaterstaat (Meijer, 1990) publiceert
de resultaten van vergelijkende visonderzoeken met boomkor en fuiken in de
Oosterschelde in Nederland. Hieruit blijkt dat in fuiken aanzienlijk meer
soorten gevangen worden dan met boomkor, namelijk met de helft van het
aantal vangsten 1.4 maal zoveel soorten. Anderzijds lijkt de boomkor een
betere bemonsteringsmethode te zijn voor grondelachtigen. De
boomkorvangsten blijken voor ca. 50% van de daarin aanwezige soorten aan te
geven dat het (vrij) zeldzame soorten zouden zijn. De fuikvangsten geven
dit resultaat voor 26-31%. Inzichten in seizoensaspecten per soort kunnen
voor de meeste soorten uit het fuikenonderzoek worden afgeleid. Het in
kwantitatieve zin uitwerken van de vangstgegevens in de sfeer van aantallen
per oppervlakte of biomassa per oppervlakte moet met grote voorzichtigheid
uitgevoerd worden. Voor de fuikvangsten is dit eenvoudig weg niet mogelijk.
Voor de boomkorvangsten lijkt dit wel mogelijk. Typische zomer- en
wintergasten in de Oosterschelde, zoals ansjovis, koornaarvis, makreel,
horsmakreel, snotolf worden alleen in de fuiken aangetroffen. Met de
boomkor kunnen in feite uitsluitend echte bodembewonende vissoorten worden
gevangen, en dan die soorten die met name op de zachte bodems leven en bij
voorkeur in diepere gedeelten. Soorten die ook hoger in de waterkolom
voorkomen (niet-platvissen) en (tijdelijk) ondiepe delen opzoeken of vooral
op de dijkbestortingen leven kunnen met een boomkor niet goed bemonsterd
worden. Soorten die in aanmerking kunnen komen voor boomkorbemonstering met
het doel biomassaberekeningen uit te voeren zijn schar, schol en tong.
Klassieke visserij met een schip (boomkor, ankerkuil) kan ook samen met
andere monitoringsmethodes wel aanvullende gegevens leveren maar dit is,
zeker op lange termijn, een dure oplossing.

Wanneer we de soortenlijsten van fuik- en koelwaterdata van de Beneden-
Zeeschelde vergelijken kunnen we hieruit het niet voorkomen van enkele
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belangrijke soorten bij elkeen van de technieken waarnemen. Omdat we voor
1995, 1997 en 1998 zowel over koelwatergegevens als fuikgegevens
beschikken, kunnen we deze gebruiken voor een eerste exploratie van onze
gegevens. De staalnameplaatsen, Bath voor de fuiken en Doel voor de
koelwaterinlaat, zijn niet zo ver van elkaar verwijderd zodat we deze data
kunnen vergelijken. Fuiken blijken in tegenstelling tot de watervang niet
in staat om soorten zoals ansjovis, kleine zeenaald, tiendoornige
stekelbaars en horsmakreel te vangen, terwijl de watervang in tegenstelling
tot de fuiken niet in staat blijkt de zeeprik, fint, vijfdradige meun,
wijting, kabeljauw e.a. te vangen. Algemeen gezien is de fuik in staat een
groter aantal soorten te vangen (40) in vergelijking met de watervang (33).
Het aantal overlappende soorten tussen beide afvistechnieken bedraagt 22
(tabel 2.5.).

Tabel 2.5. Soortenlijsten van bemonsteringen in 1995, 1997 en 1998 door
fuiken en koelwaterinlaat respectievelijk te Bath en te Doel

Gemeenschappelijke soorten
Baars
Blankvoorn
Bot
Brakwatergrondel
Brasem
Dikkopje
Driedoornige stekelbaars
Dunlipharder
Grote zeenaald
Haring
Kolblei
Lozano’s grondel
Paling
Pos
Rivierprik
Rode poon
Schar
Schol
Snoekbaars
Spiering
Sprot
Steenbolk
Tong
Zeebaars
Soorten in fuik (95-97-98) Soorten in koelwater (95-97-98)
Fint Ansjovis
Giebel Bittervoorn
Griet Riviergrondel
Kabeljauw Horsmakreel
Harnasmannetje Kleurige grondel
Koornaarvis Slakdolf
Puitaal Tiendoornige stekelbaars
Rietvoorn Zandspiering
Rivierdonderpad
Snoek
Vijfdradige meun
Vorskwab
Wijting
Zeedonderpad
Zeeprik
Zeeforel

De verdeling van het aantal bentische, pelagische en demersale individuen
bij de afvissingen blijkt ook in de Beneden-Zeeschelde sterk verschillend
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te zijn naargelang de afvistechniek. Zoals verwacht worden er met fuiken
meer bentische en minder pelagische soorten gevangen dan door de watervang
(figuur 2.2.). Het type van afvistechniek maakt dus een groot onderscheid
in soorten naargelang hun habitatgebruik. Dit bevestigt nogmaals de
literatuurgegevens omtrent de invloeden van de afvistechniek op de
bemonstering van de vissoorten.

Figuur 2.2. Procentuele verdeling van de ecologische groepen naargelang
habitatgebruik
Links: Procentueel gemiddelde van de abundanties per fuik in het voorjaar
van 1998 te Bath.
Rechts: Procentueel gemiddelde van de abundanties per 1000m³ koelwater in
het voorjaar van 1998 te Doel

De verdeling van de verschillende ecologische groepen, indien onderscheid
gemaakt wordt in estuariumgebruik, in de bemonsteringsdata van fuik en
koelwaterinlaat zijn sterk verschillend. Om hieruit een algemene trend te
halen, moet ook nog rekening gehouden worden met de seizoenen. Het najaar
(figuur 2.3.) blijkt een totaal verschillend beeld over de verdeling van de
ecologische groepen te geven dan het voorjaar (figuur 2.4.). Marien
seizoenale soorten blijken zowel in voorjaar als najaar niet voor te komen
in de fuikvangsten in tegenstelling tot koelwaterafvissingen.

Figuur 2.3. Procentuele verdeling van de ecologische groepen naargelang hun
estuariumgebruik: zoetwatersoorten (FW), estuarien residente soorten (ER),
diadrome soorten (CA), marien juveniele soorten (MJ), marien adventieve
soorten (MA), marien seizoenale soorten (MS). Procentueel gemiddelde van de
abundanties per 1000 m³ koelwater en per fuik respectievelijk te Doel en te
Bath in het najaar van 1995
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Figuur 2.4. Procentuele verdeling van de ecologische groepen naargelang hun
estuariumgebruik: zoetwatersoorten (FW), estuarien residente soorten (ER),
diadrome soorten (CA), marien juveniele soorten (MJ), marien adventieve
soorten (MA), marien seizoenale soorten (MS). Procentueel gemiddelde van de
abundanties per 1000 m³ koelwater en per fuik respectievelijk te Doel en te
Bath in het voorjaar van 1998

Voor het bepalen van de Visindex van de brakke waters zal het best gebruik
gemaakt worden van de fuikbemonsteringsmethode en dit a.d.h.v. zes fuiken
gedurende drie dagen. Ook de koelwaterinlaat genoot enige voorkeur, doch
men is onzeker over het mogelijke gebruik ervan in de toekomst en bij deze
bemonsteringsmethode wordt het meer stroomopwaartse deel van de Beneden-
Zeeschelde niet bemonsterd. Naast de verschillende voordelen van fuiken
t.o.v. andere bemonsteringstechnieken zoals eerder vernoemd, beschikken we
ook over een reeds op punt gestelde gestandaardiseerde methode (KU.Leuven)
waarvoor ook de historische gegevens onmiddellijk gebruikt kunnen worden om
de Visindex van het Schelde-estuarium van de jaren '90 te bepalen. Toch
laten we de optie voor het gebruik voor de koelwaterinstallatie nog open en
wordt deze afvistechniek ook verder nog besproken.
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De ruimtelijke verdeling van vissen in een estuarium longitudinaal gezien
is grotendeels afhankelijk van het zoutgehalte. Saliniteit beïnvloedt
verscheidene factoren zoals het zuurstofgehalte. Ook het substraat speelt
een belangrijke rol in de ruimtelijke verdeling. Ruimtelijke patronen in
structuur van de levensgemeenschap in de Beneden-Zeeschelde werden door
Maes �����. (1996) geanalyseerd. Het brakwatergebied wordt opgedeeld in
twee zones: een oligo-haliene zone tussen Antwerpen en Liefkenshoek met
voornamelijk brakwatergrondels en zoutongevoelige soorten. Een eury-haliene
zone ligt begrepen tussen Liefkenshoek en Hansweert met Sprot, Haring en
Dikkopjes. Maes �����. (1998) konden uit hun resultaten van het ganse
Schelde-estuarium opmaken dat het aantal soorten zowel als de visabundantie
gelijklopend daalde met zowel dalende saliniteit als zuurstofconcentraties.
Door de gradiënt in saliniteit die tevens verandert in de tijd omwille van
de getijden zal men de grens van de brakwaterzone niet scherp kunnen
afbakenen en zal men op een bepaalde locatie kunnen spreken van een
overgangsgebied tussen de brakwaterzone (spieringzone) en de brasemzone. In
deze zone zou men een integratie van beide indexen kunnen doen om
uiteindelijk de Visindex voor dit overgangsgebied te bekomen. Volgens het
Natuurrapport 1999 ligt de grens tussen brakwater- en zoetwater te Burcht
en dit met een gemiddeld zoutgehalte van 0.3 g Cl-/l (Van Landuyt �����.,
1999). Zij duiden dan ook aan dat de opsplitsing tussen zoet en brak met
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Burcht als grens dan ook vrij kunstmatig is, want de concentraties op één
plaats variëren zeer sterk ten gevolge van de getijwerking. Uit een studie
die de invloed van omgevingsfactoren op de visgemeenschappen in het Elbe-
estuarium onderzocht zag men dat soortendiversiteit en totale visbiomassa
daalde in stroomopwaartse richting. Saliniteit bleek de meest significante
fysico-chemische factor te zijn die de soortenrijkdom en totale visbiomassa
voorspelde, terwijl watertemperatuur het best de totale abundantie
voorspelde (Thiel �����., 1995). Ook kunnen we in een estuarium een
laterale en verticale variabiliteit van verdeling van de soorten
verwachten. Afhankelijk van welke staalnamemethode men gebruikt, zal men
meer kans hebben om soorten te vangen die selectief in een bepaald deel van
de Beneden-Zeeschelde voorkomen.

Op figuur 2.5. wordt het gemiddeld aantal individuen per fuik per dag in
1997 uitgezet van Bath (11) stroomafwaarts tot Gentbrugge (1) gegeven.
Hierbij zien we dat de abundantie sterk daalt en in de Boven-Zeeschelde
deze werkelijk zeer laag is. De brakwaterzone beperkt zich normaal gezien
tot Burcht, wat zich tussen de staalnameplaats Antwerpen en Kruibeke
bevindt.

Figuur 2.5. Gemiddeld aantal individuen per fuik per dag in 1997. Gebruik
makende van de data van maart, juni, september, december 1997 en
afvisplaatsen Bath (11), Antwerpen (10), Kruibeke (9), Kallebeek (8),
Steendorp (7), Kastel (6), Dendermonde (5), Schoonaarde (4), Wetteren (3),
Melle (2), Gentbrugge (1)

Zetten we het totaal aantal soorten uit voor de verschillende
staalnameplaatsen langsheen de Beneden-Zeeschelde (Kruibeke inbegrepen),
dan zien we ook dat er een groot verschil te merken is naargelang het
aantal soorten en dat dit verschil in aantal tevens afhankelijk is van het
tijdstip van bemonstering (figuur 2.6.).
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Figuur 2.6. Totaal aantal soorten per maand per fuik in 1997. Gebruik
makende van de data van maart, juni, september, december 1997 en
afvisplaatsen Bath, Antwerpen en Kruibeke
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De frequentie van afvissing bleek een sterke invloed te hebben op de
aangetroffen soorten. Er doet zich namelijk een significante stijging voor
van het aantal soorten dat bemonsterd wordt in de koelwaterinlaat wanneer
in één seizoen de bemonsteringsinspanning verhoogt (figuur 2.7.).

Figuur 2.7. Invloed van de frequentie van afvissen in de koelwaterinlaat
van de Kerncentrale te Doel op het percentage van voorkomen van de soorten
in de herfst gedurende vier jaar (1991, ’93, ’95, en ’96). 1: 1 keer
afvissen in de herfst, 2: 2 keer afvissen in de herfst, 3: 3 keer afvissen
in de herfst
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Rekrutering, wat het aantal individuen dat overleeft van één enkele
jaarklas tot een bepaalde leeftijd uitdrukt, zorgt voor grote jaarlijkse
abundantieverschillen van vispopulaties (Daan �����., 1990). De verschillen
in rekrutering van mariene soorten worden voornamelijk bepaald door het
reproductief proces, de afstand van de paaigrond, overleving van de larven
en de efficiëntie van larvale en juveniele transportmechanismen (Potter ��
��., 1997). Deze rekrutering zorgt voor natuurlijke fluctuaties in de
populaties van mariene vissen die migreren in het estuarium en bemoeilijkt
zo het opsporen van significante verschijnselen in visgemeenschappen als
oorzaak van antropogene verstoring in de Beneden-Zeeschelde. Bij het
onderzoek naar effecten van de invloed van de stormvloedkering in de
Oosterschelde op de visfauna konden de visdata enkel geïnterpreteerd worden
wanneer men kon beschikken over de jaarklassensterkte van soorten of
wanneer men over gegevens van bepaalde soorten in een nabijgelegen gebied
beschikte (Hamerlynck & Hostens, 1994).

Standaardisatie van de bemonstering kan, uitgezonderd voor de factor
rekrutering, de datavariabiliteit reduceren en op deze manier de
variabiliteit die niet te wijten is aan antropogene verstoring,
uitgefilterd worden. Een voorstel is dat voor fuikbemonstering iedere keer
zes fuiken gedurende drie dagen per plaats worden gebruikt. De periode van
staalname is voorjaar en najaar, want in het voorjaar worden migrerende, in
het najaar marien juveniele en gedurende het gehele jaar estuarien
residente vissoorten gevangen. Er kunnen dus verschillende scoresystemen
uitgewerkt worden per seizoen. Seizoenale invloeden op de Visindex worden
verder onderzocht binnen het VLINA-project 9901. Ook in de EU
Kaderrichtlijn Waterbeleid (EU, 2000) wordt vermeld dat de
monitoringstijdstippen zo worden gekozen dat de invloed van
seizoenvariaties op de resultaten zo klein mogelijk dient te zijn, om
ervoor te zorgen dat de resultaten een beeld geven van veranderingen in het
waterlichaam ten gevolge van veranderingen door antropogene belasting.
Indien nodig zou tijdens verschillende seizoenen van hetzelfde jaar extra
monitoring moeten plaats vinden om deze doelstelling te bereiken.
Variabiliteit omwille van verschil in plaats van staalname kan opgelost
worden door de Estuarine Visindex afhankelijk te maken van de plaatselijke
saliniteit. Dit vergt echter een robuust voorspellingsmodel. De frequentie
van de visbemonsteringen is één keer in het voorjaar en één keer in het
najaar, want uit de visbestandgegevens van de Beneden-Zeeschelde blijkt
deze werkwijze de grootste waarde te geven voor de verhouding
vangstinspanning ten opzichte van informatiewinst. De frequentie voor
visbemonstering zoals vastgesteld in de EU Kaderrichtlijn (EU, 2000),
namelijk één maal per drie jaar, lijkt ons niet voldoende om tot een
betrouwbare evaluatie te komen. De doelstelling dat de ontwikkelde
parameters voor waterkwaliteitsbeoordeling robuust tegen natuurlijke
ruimtelijke en temporele variabiliteit, maar tegelijkertijd gevoelig dienen
te zijn voor veranderingen die veroorzaakt worden door antropogene
verstoring (Sandin, 2000), dient steeds in het achterhoofd gehouden te
worden. Verder onderzoek naar invloed van datavariabiliteit op de
parameters en de daaropvolgende verfijning van de parameters is hier
aangewezen.
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Voor het opstellen van de Estuarine Visindex werd dit oorspronkelijke IBI-
concept overgenomen en specifiek aangepast aan het estuarine ecosysteem in
Vlaanderen. Een overzicht van de gebruikte methodiek voor het opstellen van
een ‘Estuarine Visindex’ aan de hand van het algemene concept van de IBI
wordt weergegeven in figuur 2.8.
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Figuur 2.8. Methodiek voor het opstellen van een Estuarine Visindex in
Vlaanderen (Adriaenssens �����., 2001)
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In de categorie ‘soortensamenstelling’ werden, overeenstemmend met het
oorspronkelijk IBI-concept (Karr, 1981), de variabelen ‘totaal aantal
soorten’ en ‘type soorten’ geïntegreerd. Het totaal aantal soorten
reflecteert de biodiversiteit van het systeem en is een algemeen aanvaarde
parameter om de kwaliteit van een ecosysteem te beschrijven. Het aantal
soorten neemt namelijk af met de verstoringintensiteit (De Pauw & Vannevel,
1993).

De parameter ‘totaal aantal soorten’ is gevoelig voor verschillende
verstoringsvormen. Natuurlijke verstoringen kunnen zowel een positief als
een negatief effect hebben op de soortendiversiteit. Een verstoring kan
nieuwe niches creëren waardoor de competitie verlaagt en minder
competitieve soorten toenemen. Vooral lichte verstoringen op regelmatige
basis verhogen de soortendiversiteit. In een omgeving met verstoringen die
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niet voorspelbaar zijn, is het totaal aantal soorten meestal laag (Chesson,
1986). Antropogene verstoringen die de tolerantiegrens van sommige soorten
overschrijden, zullen steeds leiden tot een daling van de
soortendiversiteit. Een daling van de antropogene verstoring veroorzaakt
echter niet altijd een stijging van de soortendiversiteit (Thiel �����.,
1995). Een verminderde vervuiling kan immers tot een stijgend
reproductiesucces van enkele soorten leiden met structurele veranderingen
in de visgemeenschap tot gevolg. Bij lichte verstoring kan het aantal
soorten nog toenemen, maar bij sterk verstoorde situaties, zal het aantal
soorten nagenoeg steeds dalen.
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Type soorten voor het estuarium zijn bot en spiering. Bot heeft een
uitgesproken migratiegedrag en het feit dat hij ook in zoetwater kan
gedijen, maakt bot een goede indicatorsoort voor de migratiemogelijkheden
binnen estuaria en de beneden- en middenlopen van onze rivieren
(Vandelannoote �����., 1998). Het implementeren van ‘bot’ als ‘type soort’
vereist verder onderzoek. Lindeboom (2000) stelt namelijk dat als gevolg
van intensieve kustvisserij, bot als belangrijke platvissoort in aantallen
zou kunnen toenemen. Ook door Araújo & Willems (2000) wordt gewezen op de
tolerantie van bot aan sterk wijzigende omgevingscondities en
stressfactoren.

Spiering wordt ook voorgesteld als type soort binnen een estuarium.
Spiering speelt een belangrijke rol in de voedselketen van de estuaria en
de benedenlopen van onze rivieren en is tevens gevoelig voor lagere
zuurstofgehalten. De evolutie van het verspreidingsgebied van spiering kan,
zoals bij bot, een goede indicator zijn om het succes te evalueren van de
maatregelen ter bestrijding van de watervervuiling en ter sanering van
migratieknelpunten (Vandelannoote �����., 1998). Opvallend is het geringe
aantal spieringindividuen in de vangstgegevens van het Beneden-Schelde
estuarium tijdens de perioden 1995-1999.
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De trofische samenstelling kan opgesplitst worden volgens het principe van
Karr (1981) en Oberdorff en Hughes (1992), waar het aandeel omnivore,
piscivore en invertivore individuen bekeken wordt. Omnivore soorten voeden
zich zowel met plantaardig als dierlijk materiaal en zijn dus generalisten.
De abundantie van deze soorten zal toenemen bij degradatie van de waterloop
en ze sullen slechts verdwijnen bij sterke degradatie (Vanden Auweele,
1995). Invertivoren eten vooral insecten (ook insectivoren genoemd), maar
ook slakken, wormen en crustaceeën. Een lage abundantie aan invertivoren
geeft een degradatie van de ongewervelde voedselbron weer (Vanden Auweele,
1995). Piscivoren voeden zich hoofdzakelijk met vissen en worden
specialisten genoemd. Eventueel moet er wel rekening gehouden worden met
het groeistadium, gezien veel soorten slechts echt piscivoor zijn vanaf een
bepaalde leeftijd. De piscivore factor is vooral gevoelig voor de bovenste
range van de biotische integriteit: ze verdwijnen zeer snel bij de
degradatie van de waterloop.
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Bij stijgende degradatie zal het aantal soorten afnemen en de soorten die
zich het minst kunnen aanpassen aan die bepaalde vorm van verstoring,
zullen het eerst verdwijnen. De tolerantiescore wordt zo opgedeeld dat
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score 1 tolerantie en score 5 intolerantie weerspiegelt. Het gemiddelde (en
niet de som) van de tolerantie waarden wordt genomen om de parameter
onafhankelijk te maken van het totaal aantal soorten. Zo kan een water met
weinig maar intolerante soorten toch hoog scoren. De beoordeling kan in 2
scores opgesplitst worden: een eerste score geeft per soort de tolerantie
voor degradatie van waterkwaliteit weer en een tweede score geeft per soort
de tolerantie voor structurele degradatie weer (Vanden Auweele, 1995).

Ercken (1994) en Vanden Auweele (1995) gaan voor het toekennen van de
scores uit van ondermeer ‘cursus vissoorten’ (OVB, 1988) en Reitsma (1992)
en andere literatuurgegevens (Bruylants �����., 1989; Varley, 1967; Huet,
1962; Coussement, 1990a). Bij het opstellen van tolerantiescores werd voor
zoetwatersoorten gebruik gemaakt van de scores, origineel opgesteld door
Vanden Auweele (1995) en herzien door Simoens en Breine (1999, niet
gepubliceerd). Zij werden opgesteld a.d.h.v. volgende literatuur gegevens:
Van Aelbroeck (1910), Verneaux (1981), Phillipart & Vranken (1983),
Grandmottet (1983), Nijssen & de Groot (1987), Williot (1991), Reitsma
(1992), Vanden Auweele (1995), Mann (1996), De Nie (1996), OVB-Bericht
(1997), Vandelannoote �����. (1998), Berribi �����. (1998).

Voor het opstellen van tolerantiescores voor vissen uit de brakke wateren
en mariene vissen werd informatie gehaald uit Nijssen & de Groot (1987),
Muus �����. (1997), Vandelannoote �����. (1998). Tolerantiescores voor
vissoorten moeten overal dezelfde waarden zijn, dus er moet niet gekeken
worden naar de gevoeligheid voor bepaalde factoren die enkel gelden voor
het Scheldebekken. Er wordt gekeken naar de substraatvereisten voor te
paaien, substraatvereisten voor het opgroeien van de juvenielen,
waterkwaliteitsvereisten (vnl. O2-gehalte), migratorische vereisten en
voedselvereisten. Het probleem hierbij is een tekort aan ecologische en
eco-toxicologische informatie van mariene soorten, wat noodzakelijk is voor
het opstellen van de tolerantiescores. De uiteindelijke tolerantiescores
voor water- en habitatkwaliteit worden met de ecologische informatie per
soort in bijlage 4 genoteerd.

Niet voor alle soorten kon een score opgesteld worden. Ook Weisberg �����.
(1997) ondervonden moeilijkheden bij het ontwikkelen van hun Estuarine
Benthic Index of Biotic Integrity omwille van het gebrek aan informatie
over vervuilinggevoeligheid van bepaalde soorten.

Voor het opstellen van tolerantiescores voor vissen uit de brakke wateren
en mariene vissen werd informatie gehaald uit Nijssen & de Groot (1987),
Muus �����- (1997) en Vandelannoote �����. (1998). Er werd gekeken naar de
substraatvereisten voor reproductie en naar de habitatvereisten voor de
opgroei van de juvenielen, de waterkwaliteitsvereisten (vnl. O2-gehalte) en
de migratorische- en voedselvereisten. Er was hiervoor een tekort aan
ecologische en ecotoxicologische gegevens en zodoende kon niet voor alle
soorten een tolerantiescore opgesteld worden. Ook Weisberg �����. (1997)
ondervonden moeilijkheden bij het opstellen van de tolerantiescore omwille
van het gebrek aan informatie over vervuilinggevoeligheid van bepaalde
soorten. Tolerante soorten zullen bij toenemende graad van degradatie in
verhouding toenemen, enerzijds door een stijging van hun biomassa's,
anderzijds door het verminderen of verdwijnen van andere soorten (Ercken,
1994). Driedoornige stekelbaars is een soort die enkel door verregaande
vervuiling en te grote stoomsnelheden beperkt wordt in zijn verspreiding.
Deze soort kan goed overleven in verontreinigd en periodisch O2-arm water.
Bij dalende waterkwaliteit kent men een toename van deze soort, vooral als
gevolg van verminderde voedselconcurrentie en verminderde predatiedruk.
Enkel de landingesloten vorm van de driedoornige stekelbaars wordt hier in
beschouwing genomen. Hierbij valt vooral de hoge abundantie van stekelbaars
op in begin van de jaren negentig (figuur 2.9.), wanneer de waterkwaliteit
heel slecht was. Daarna is de trend niet duidelijk en de waarden, zijn
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eerder wisselvallig. De abundantie aan stekelbaars is dus vooral gevoelig
in de onderste range van de IBI, gezien deze vissoort dan duidelijk een
sterk uitgesproken dominantie heeft binnen de visgemeenschap.

Figuur 2.9. Jaargemiddelden (aantallen per 1000m³ koelwater) van alle
soorten (boven) en van de aantallen driedoornige stekelbaars (onder) te
Doel

Exoten komen in onze waters voor omwille van herbepotingen, ofwel
rechtstreeks in de beschouwde waterloop, ofwel onrechtstreeks en vaak ook
onbewust via migratie van andere plaatsen waar zij werden uitgezet. De
exoten die onze waterlopen kunnen overleven zijn hoofdzakelijk tolerante
soorten die zich kunnen aanpassen aan veranderde omstandigheden en in
bepaalde gevallen niches van verdwenen soorten opvullen (Vanden Auweele,
1995).

De exoten die in de Beneden-Zeeschelde aanwezig waren of nog zijn, zijn
allen zoetwatersoorten. Wanneer we in de periode 1991-1998 nagaan welke
exoot in deze brakwaterzone nog voorkomt, merken we enkel de snoekbaars op.
Er is nog steeds een discussie aan de gang omtrent de schadelijkheid van de
soort. De snoekbaars zou in competitie treden met de baars en snoek. Baars
komt voor in de Beneden-Zeeschelde en zou mogelijks hinder kunnen
ondervinden van de aanwezigheid van de snoekbaars. De snoekbaars kan
eutrofiëring en troebelheid goed verdragen. Net zoals de driedoornige
stekelbaars vertoonden zij een stijging in aantal wanneer er een algemene
aantaldaling was van de gehele visgemeenschap.

Gezien evenwel de variaties in snoekbaars en stekelbaars groot waren op
korte termijn bij de afvissingen op de Beneden-Schelde, werd er enkel
gewerkt met de tolerantiewaarden van alle vissoorten en werd er geen aparte
metric beschouwd inzake stekelbaars en snoekbaars, temeer omdat die een
sterke gelijke trend zou vertonen als de tolerantiewaarden en op die manier
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teveel belang zou kunnen gehecht worden aan de tolerantie-effecten in de
finale IBI-score.
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Estuarien residente soorten brengen hun gehele leven in het estuarium door
en maken dus voor alle functies (voeding, voortplanting) gebruik van het
estuarium. Deze soorten kunnen dus als ‘lange-termijn-indicatoren’ gebruikt
worden. Zij zijn ook sterk gebonden aan hun bepaalde plaats, wat een
voordeel is voor de evaluatie van een gebied. Eens ze in een gunstige zone
gevestigd zijn, is het duidelijk een voordeel om hun positie daar te
behouden. Dit omwille van er zeker van te zijn dat ze een geschikt
vluchtoord bezitten bij de kritische laagtij periode. Ze kennen ook een
soort territoriumgedrag, wat voornamelijk tot uiting komt tijdens het
reproductieve seizoen (Gibson, 1993).

We dienen hierbij aandacht te schenken aan de opmerkingen Van Hovenkamp &
van der Veer (1993) omtrent estuarine vissen. Zij maakten een vergelijkend
onderzoek van de visfauna van de Nederlandse estuaria waarbij kon opgemerkt
worden dat veel echte estuarine vissen zoals de zeedonderpad, de botervis,
de puitaal, de brakwatergrondel, de slakdolf, het dikkopje, en de kleine
zeenaald zich niet gauw laten verdrijven. Zij weten de vaak sterk
wisselende omstandigheden in de estuaria op gebied van temperatuur en
zuurstof te overleven. Sommige auteurs spreken zelfs van een amfibiegedrag,
waarbij zij enkele seconden tot enkele uren op het land kunnen overleven
(Gibson, 1993). Hun dieetkeuze wordt in vele gevallen bepaald door
opportunisme en hoewel ze vaak een voorkeur voor een bepaald substraat
hebben, weten ze zich ook op andere substraten in stand te houden. Toch
wordt slechte waterkwaliteit ook als een barrière gezien voor estuarien
residente vis, wat bleek uit onderzoek uit het Forth-estuarium (Elliot ��
��., 1988).

De parameter kan dus beter in twee gedeeld worden. Het ene deel omvat de
hoeveelheid estuarien residente soorten die bij een stijgend aantal een
hogere score krijgen. Deze soorten staan vermeld in 'referentiesituatie'
van de Beneden-Zeeschelde. Het betreft vorskwab, zeepaardje, grote
zeenaald, kleine zeenaald, zeedonderpad, harnasmannetje, slakdolf, puitaal,
botervis, zwarte grondel, brakwatergrondel, dikkopje, glasgrondel en bot.
Elliot & Dewailly (1995) typeerden deze soorten als echte estuarine
residente soorten, die hun gehele leven in het estuarium verblijven. Een
tweede deel omvat het aantals% van de estuarine residente soorten ten
opzichte van het totaal zodat bij een stijging van dit aantals% een lagere
score kan toegekend worden. Een stijging van het aantal exemplaren
estuarien residente soorten zou namelijk wijzen op een degradatie van het
milieu waaruit deze soorten hun voordeel halen ten opzichte van andere
soorten omwille van hun weinig veeleisende levenswijze. Zoals eerder worden
met de verschillende staalnametechnieken andere aandelen van de ecologische
groepen bemonsterd, die verder tevens afhankelijk zijn van het seizoen.
Hiermee dient rekening gehouden te worden bij het vastleggen van de
scorecriteria.
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Diadrome soorten (trekkende vissoorten) kunnen opgedeeld worden in anadrome
en katadrome soorten. Anadrome soorten zijn soorten die migreren van zee
naar het zoete deel van grote rivieren om daar te paaien. Rivierprik, zalm,
zeeforel, elft, fint en zeeprik zouden volgens Maes �����. (1996) goede
indicatorsoorten zijn. De soorten stellen namelijk hoge eisen aan de
kwaliteit van het water en aan de kwaliteit van de structuur met het oog op
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het vinden van geschikte paaiplaatsen. De fint en de anadrome vorm van de
Spiering stellen specifieke eisen tijdens hun juveniele levensstadium, in
de zin dat de larven afhankelijk zijn van getijdenbeweging om hun positie
in het estuarium te kunnen handhaven. Is de getijdenbeweging verstoord of
afwezig, dan spoelen ze uit naar zee en overleven niet. Prikken zijn zeer
gevoelig voor organische vervuiling. Gezien het belang van een bepaald
substraattype voor de voortplanting en voor het ammocoeta-stadium van de
prikken is ook het verminderen van de fysische kwaliteit bijzonder nadelig
(Vandelannoote �����., 1998). Alle anadrome vissoorten staan vermeld op de
Rode Lijst.

Katadrome soorten migreren van het zoete deel van waterlopen naar zee om
daar te paaien. De intrek van de glasaal, een katadrome soort, is sinds
medio jaren ’80 op Europese schaal afgenomen, en daarmee ook de aalstand.
In 1998 is de aal in Nederland, in tegenstelling tot België, op de rode
lijst beland. De oorzaak van de achteruitgang wordt in eerste instantie
gezocht in gewijzigde oceanische factoren (in verband met
klimaatverandering/broeikaseffect). Andere factoren (onbereikbaar worden
van habitat door barrières, vervuiling of inpoldering, infectie door de
parasitaire aalworm of de zware visserijdruk) spelen mogelijk ook een rol
(Jager, 1999).

Vrije migratie stroomopwaarts blijft het grootste knelpunt voor de diadrome
soorten. Uit de situatie van de Oosterschelde zouden we reeds kunnen
voorspellen wat de gevolgen zijn van een beperking van het migratorisch
gedrag voor het voorkomen van diadrome soorten. Zoals verwacht, was er een
daling in de soorten die min of meer gebonden waren aan het, weliswaar
zwakke, estuarine karakter van de Oosterschelde vóór de bouw van de
kompartimenteringsdammen. Vooral de fint zou minder algemeen geworden zijn.
Ook de zeeforel zou afgenomen zijn. Een typisch estuarine soort zoals de
spiering vertoont echter een (niet-significante) toename (Hamerlynck &
Hostens, 1991). Naast migratiebelemmeringen zorgt waterkwaliteit voor een
belangrijke bedreiging voor diadrome soorten. De zoetwater-brakwater
overgangszone van estuaria heeft vaak een hoge turbiditeit en een opgeloste
zuurstof minimum en daarom is dit vaak de meest kritische zone voor
diadrome soorten. Deze bevindingen werden gedaan in het Forth-estuarium,
een sterk geïndustrialiseerd Noordzee estuarium in Groot-Brittannië (Elliot
�����., 1988).

Spiering en paling zijn frequent aanwezig binnen de Beneden-Zeeschelde. Van
de rest van de diadrome soorten worden rivierprik en zeeforel opnieuw
aangetroffen in de Beneden-Zeeschelde (Maes �����., 1996). Uit de
fuikgegevens van het Groot Buitenschoor zien we dat vanaf 1998 Fint weer
voorkomt en in 1999 wordt zelfs Zeeprik bemonsterd. Bemonstering van deze
soorten zou in de lenteperiode moeten gebeuren omdat bijvoorbeeld voor de
Rivierprik meer dan 80% (vnl. jonge rivierprikken die dan migreren van de
Schelde naar de Noordzee) in de Beneden-Zeeschelde aanwezig zouden zijn
(Pas �����., 1998). De periode van afvissen is dus zeer belangrijk.

De parameter omvat dus de diadrome soorten uit de 'referentiesituatie' van
de Beneden-Zeeschelde. Het betreft zeeprik, rivierprik, steur, elft, fint,
zalm, spiering, zeeforel, paling, en dunlipharder. De opmerkingen omtrent
de staalnamemethode zoals vermeld bij de parameter 'estuarien residente
soorten' gelden ook hier.
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Deze parameter kan een evaluatie van 'rekrutering' in en om het estuarium
vormen. De parameter 'rekrutering' werd reeds geïntegreerd in een aantal
IBI's in verschillende vormen (Moyle �����., 1986; Karr & Dionne, 1991;
Vanden Auweele, 1995; Didier, 1997). Het estuarium vormt voor paaiende
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vissen, larven en juvenielen drie belangrijke functies die samengevat
kunnen worden onder de noemer kinderkamerfunctie. Deze drie functies zijn
een aanvoerfunctie, een beschermingsfunctie en een eetkamerfunctie. Deze
functies zijn voornamelijk van belang voor marien juveniel migrerende
soorten, die het estuarium voornamelijk gebruiken als kraamkamer.
Gewoonlijk paaien ze in zee en brengen daar ook het grootste gedeelte van
hun volwassen leven door, maar vaak keren ze seizoenaal naar het estuarium
terug (Elliot & Dewailly, 1995). De kans om marien juveniel migrerende
soorten daadwerkelijk aan te treffen in het estuarium is o.a. afhankelijk
van de paai- en opgroeiomstandigheden en van de waterkwaliteit, maar ook
van de migratiemogelijkheden voor de vissen. Het belang van ondiepe waters
als een kraamkamer voor mariene soorten wordt ook benadrukt door Potter ��
��. (1997). Zij stelden vast dat de mariene estuariaopportunistische
categorie, vnl. vertegenwoordigd door juveniele vissen, een groot aandeel
van visaantal uitmaakte in het Bristol Channel.

De gehanteerde vangstmethoden in het Schelde-estuarium laten geen vangst
van eieren toe, zodat slechts zelden eieren zijn waargenomen. Daarentegen
werden de (post)larven van de 6 meest voorkomende estuarine endemische
soorten naast deze van 5 abundante mariene migranten (nog na te kijken
welke) en deze van garnalen en krabben, in vrij hoge densiteiten gevangen
in de Westerschelde (Hostens �����., 1996). Voor deze soorten hebben de
Westerschelde, en vooral de ondiepe schorkreken een belangrijke
aanvoerfunctie. De marien juveniele migrerende soorten aangeduid volgens
Elliot & Dewailly (1995) en genoteerd in de referentiesituatie van de
Beneden-Zeeschelde kunnen dus als belangrijke indicatoren dienen. Het
betreft Haring, Wijting, Steenbolk, Tong, Griet, Schol, Schar, Zeekarper,
Kabeljauw, Rode poon en Zeebaars. De opmerkingen omtrent de
staalnamemethode zoals vermeld bij de parameter ’estuarien residente
soorten’ gelden ook hier. Indien praktisch haalbaar, zou men enkel de
juveniele individuen van deze soorten kunnen bemonsteren en op basis
hiervan een scoresysteem ontwikkelen.
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Na het bepalen van de parameters kan men zich, op basis van een
referentiekader voor de Beneden-Zeeschelde, wagen aan het opstellen van een
scoresysteem voor de berekening van de Estuarine Visindex. Daar men hier
niet over een referentiesituatie met kwantitatieve visbestandgegevens van
de Beneden-Zeeschelde bezit, is dit een bijna onmogelijke opdracht.
Vooreerst werd de idee geopperd om gebruik te maken van recente
kwantitatieve gegevens waarin zowel abundantie als biomassa van vissen uit
de Beneden-Zeeschelde worden opgenomen. Deze kwantitatieve gegevens bleken
aan sterke fluctuaties onderhevig en prioriteit hierbij was dan ook het
identificeren van deze beïnvloedingsfactoren zodoende schommelingen, die
niet te wijten zijn aan antropogene verstoringen, te begrijpen en zoveel
mogelijk te reduceren. Dit bleek niet zo evident te zijn en meermaals werd
de vraag dan ook gesteld of dit complex estuarium, dat nog steeds niet ten
volle begrepen wordt, kan vervat worden in één betrouwbare ecologische
kwaliteitswaarde. Het leek ons echter wel mogelijk indien meer diepgaand
onderzoek en meer tijd zou gespendeerd worden om natuurlijke en antropogeen
beïnvloedende patronen van elkaar te kunnen onderscheiden. Dan pas zal men
een betrouwbaar scoresysteem kunnen opstellen. Voor de uitdrukking van de
parameters wordt geopteerd voor aantals%, omdat hiervan de meest
betrouwbare scores kunnen uit afgeleid worden.

De Kaderrichtlijn Oppervlaktewater spreekt zich reeds uit over wat een zeer
goede, goede en matige ecologische toestand van overgangswateren wanneer
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als kwaliteitselement het visbestand wordt genomen. Zoals in de Estuarine
Visindex reeds in de parameters zit vervat, wordt ook hier de nadruk gelegd
op soortensamenstelling, gevoeligheid van vissen voor pollutie en
rekrutering. Deze definiëringen zijn een basis voor het opstellen van een
scoresysteem.

De Estuarine Visindex, opgesteld uit de categorieën en parameters zoals
hierboven beschreven, wordt weergegeven in tabel 2.6.

Tabel 2.6 De Estuarine Visindex: categorieën en parameters

Categorie Parameter
Soortensamenstelling

1 Totaal aantal soorten
2 Type soorten: Bot en Spiering

Trofische samenstelling
3 Omnivoren, invertivoren en pisicoren

Tolerantie
4 Tolerantiescores

Ecologische groepen met estuarine vereisten
5 Estuarien residente soorten
6 Diadrome soorten
7 Marien juveniele migrerende soorten
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In het referentiebeeld dat ontwikkeld werd binnen dit project werden 58
soorten voorgesteld. De afvistechniek (schietfuiken) laat evenwel niet toe
om alle soorten af te vangen. Bij de trendanalyses bleek dat ongeveer één
op de zes soorten niet afgevangen werd met schietfuiken, maar bijvoorbeeld
wel met de koelwaterinlaat. Op basis van literatuurgegevens werden
uiteindelijk vangsten met meer dan 24 vissoorten als typisch beschouwd voor
de referentiesituatie. De andere klassengrenzen zijn weergegeven in tabel
2.7.

Tabel 2.7. Soortendiversiteitsklassen

Het resultaat van het toegekende scoresysteem voor deze parameter is
weergegeven in figuur 2.10. het merendeel van de vangsten te Bath wordt
gekarakteriseerd als ‘ontoereikend’. Deze parameter is eerder stabiel en
vertoonde geen duidelijk stijgende of dalende trend.
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20-24 4
15-19 3
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1-4 1
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Figuur 2.10. Scoreverloop van de parameter ‘totaal aantal soorten’ te Bath
in de jaren ’90
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Bij het toekennen van de scoreklassen voor bot en spiering werd er vanuit
gegaan dat deze twee soorten voldoende vertegenwoordigd moesten zijn in het
estuarium bij goede kwaliteitscondities. Gezien een overdreven aantal
individuen zou kunnen wijzen op een verstoring van het estuarium, werd er
eveneens lager gescoord bij zeer hoge abundanties. Voornamelijk in het
geval van bot, is bekend dat hoge abundanties kunnen wijzen op
stresssituaties gezien bot een vrij resistente soort is. Om de twee
parameters geen te groot gewicht te doen krijgen in de uiteindelijke IBI-
score, werd een gemiddelde van beide scores genomen en werd op die manier
een Type soortenparameter berekend die voor 1/7 meetelt in de Estuarine
IBI.

Tabel 2.8. Scoreklassen voor de Typesoorten bot en spiering

Uit de vangstgegevens kwam naar voren dat het aantal individuen bot sterk
schommelde en het aantal individuen spiering zeer laag ligt in vergelijking
met andere estuaria. Deze parameter scoort op die manier in het algemeen
zeer laag.
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10.001-50 5 10.001-50 5 gem B&S scores
10.001-50 5 10.001-50 5 gem B&S scores
10.001-50 5 10.001-50 5 gem B&S scores
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Figuur 2.11. Scoreverloop van de parameter ‘Typesoorten’ te Bath in de
jaren ‘90
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In tabel 2.9. zijn de vissoorten van het estuarium ingedeeld volgens hun
trofische eigenschappen. Deze indeling werd gebruikt als basis voor het
omnivoren en piscivoren scoresysteem (tabel 2.10.).

Tabel 2.9. Trofische groep per vissoort (O = Omnivoor; I = Invertivoor; P =
Piscivoor)
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Tabel 2.10. Scoreklassen voor aandeel omnivoren en piscivore vissen binnen
het estuarium
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0-1 & 80.00001-100 1 0-5 & 80.00001-100 1 gem O&P scores
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Gezien enkele typische estuariumsoorten omnivoor zijn, werd in eerste
instantie bij heel lage aantal% van omnivore individuen lage scores
toegekend. Een uitgesproken dominantie van omnivore soorten wijst op een
verstoring, gezien deze soorten beter resistent zijn voor verstoring. Bij
piscivore soorten werd een gelijkaardige redenering gevolgd. Tussen de 2.5
en 20% omnivore individuen en 10-50% piscivore werd als goed beschouwd en
eveneens als een zone waarin het moeilijk of uitgesloten is om natuurlijke
fluctuaties van matige humane stress te onderscheiden (ook mede door de
hoge probabilistische invloeden bij fuikafvissingen). Met die reden werd
aan heel deze categorie de score 5 toegekend. De uiteindelijke score voor
Type soorten werd berekend door het gemiddelde te nemen van beide
subscores, dit om ook hier geen te hoge waarde te hechten aan dit
deelaspect van de Estuarine IBI.

De toegekende klassen gaven uiteindelijk aanleiding tot het scorepatroon
dat weergegeven is in figuur 2.12. Opvallende zijn de sterke schommelingen
in het begin en de lage waarden in het begin van de jaren negentig. Dit
komt ook overeen met de hogere verstoringgraad rond die periode (Ercken,
mondelinge mededeling). Deze scorecomponent heeft een sterk discriminerende
waarde tussen redelijk slechte meetplaatsen en matig goede, gezien er ofwel
zeer hoge ofwel heel lage scores toegekend worden in functie van het aantal
omnivore en piscivore soorten.

Figuur 2.12. Scoreverloop van de parameter ‘Omnivoren en Piscivoren’ te
Bath in de jaren ‘90
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De tolerantiescores die in bijlage 4 vermeld zijn voor water- en
habitatkwaliteit en hun integratie, werd als basis gebruikt voor het
bepalen van een gemiddelde soortentolerantiewaarde en een hiervan afgeleide
tolerantiescore (tabel 2.11.). Hoe intoleranter de vissen, hoe hoger de
soortentolerantiewaarde en de afgeleide Tolerantiescore.
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Tabel 2.11. Scoreklassen voor de gemiddelde tolerantiescore

In het algemeen komen er heel wat gevoelige vissoorten voor in het
estuarium en ligt de tolerantiescore in het algemeen hoog (Figuur 2.13.).
Deze parameter is voornamelijk gevoelig bij sterkere vervuiling (en is
daardoor goed te vergelijken met de BBI).

Figuur 2.13. Scoreverloop van de parameter ‘Tolerantiescore’ te Bath in de
jaren ‘90
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De parameter ‘Estuarien residente soorten bestaat uit twee subparameters,
nl. ‘Aantal estuarien residente soorten’ en ‘Procentueel aantal estuarien
residente soorten’(tabel 2.12.). Hierbij wordt er vanuit gegaan dat een
zekere biodiversiteit gewenst is bij de estuarien residente soorten, maar
dat ze tegelijk niet te sterk mogen overheersen binnen het estuarium.

Tabel 2.12. Scoreklassen voor Estuarien residente soorten
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>3 5
2-3 4
1.60-1.99 3
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<1.20 1
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2 2 5-10 of 40-49.99 2 gem D&ERI scores
<2 1 <5 of >50 1 gem D&ERI scores
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Het resultaat van de gecombineerde index is weergegeven in figuur 2.14.
Deze index blijkt nogal sterk te variëren, zodanig dat er een redelijke
onzekerheid mag verwacht worden voor de scores bepaald op individuele
metingen.

Figuur 2.14. Scoreverloop van de parameter ‘Estuarien residente soorten’ te
Bath in de jaren ‘90
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De scoreklassen voor diadrome vissen zijn weergegeven in tabel 2.13. Bij
afvissingen waarbij het aantal% diadrome soorten tussen de 10 en 70% ligt
is het moeilijk om een onderscheid te maken tussen natuurlijke fenomenen en
matige humane verstoring.

Tabel 2.13. Scoreklassen voor diadrome soorten

In figuur 2.15. is het resultaat van deze scoreparameter weergeven. De
onzekerheid van deze index is vooral hoog wanneer weinig vissoorten
aangetroffen worden in de visvangsten. Vooral wanneer de verstoring heel
temporeel is (bijvoorbeeld de impact van overstorten), kan deze score
relatief hoog liggen.
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Figuur 2.15. Scoreverloop van de parameter ‘Diadrome soorten’ te Bath in de
jaren ‘90
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Een analoge redenering als de bij de vorige twee scores werd gevolgd voor
de marien juveniele migrerende soorten (tabel 2.14.).

Tabel 2.14. Scoreklassen voor ‘Marien juveniel migrerende soorten’

Het scoreverloop (figuur 2.16.) is eerder grillig met een licht
verbeterende trend gedurende de laatste jaren.
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Figuur 2.16. Scoreverloop van de parameter ‘Marien juveniel migrerende
soorten’ te Bath in de jaren ‘90
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In tabel 2.15. zijn de uiteindelijke kwaliteitsklassen van de Estuarine IBI
weergegeven die bekomen worden door uitmiddeling van de zeven
parameterscores. Bij afwezigheid van vis wordt de klasse ‘Dood viswater’
toegekend. Het scoreverloop is lineair, met uitzondering van de beste twee
klassen, waar de IBI-waarden slechts 0.5 eenheden van elkaar liggen.

Tabel 2.15. De scoreklassen van de estuarine IBI en de overeenkomstige
kleurenklassen van de Kaderrichtlijn water
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De bestaande indices voor waterkwaliteit in Vlaanderen kunnen in drie
belangrijke groepen onderverdeeld worden: fysico-chemische, biologische en
ecologische indices. Een fysico-chemische index, zoals de Prati-index, is
het resultaat van een ogenblikkelijke toestand van de waterloop en is dus
niet in staat lange-termijn-invloeden te detecteren. Daarentegen zijn zij
wel in staat puntlozingen te detecteren en kan gemakkelijker dan bij een
biologische index de aard en het tijdstip van vervuiling opgespoord worden.
Een biologische index, zoals de BBI, heeft als voordeel dat de macro-
invertebratenfauna in de waterlopen eenvoudig te bemonsteren is. Bovendien
hebben deze organismen een vrij lange aquatische levensfase waardoor zij

Kleurencode IBI-waarde Interpretatie
4.5-5 Zeer goed (referentiecondities)
4-4.499999 Goed
3-3.999999 Matig
2-2.999999 Ontoereikend
1-1.999999 Slecht
Geen vis Dood viswater
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goed geschikt zijn om korte kritische invloeden uit het verleden weer te
geven. De macro-invertebratenfauna is een goede referentie voor de algemene
ecologische degradatie ingeval van verontreiniging zowel van organische als
toxisch aard (De Brabander, 1981). Maar, noch in de parameters van de
Prati-Index, noch in de BBI wordt habitatkwaliteit expliciet uitgedrukt
(IBW, 1999). Ecologische indexen zijn daarom tot stand gekomen vanuit de
idee dat voor de bepaling van de waterkwaliteit een index dient ontwikkeld
te worden die een geïntegreerd beeld dient te geven van de toestand van
alle componenten binnen het ecosysteem van een waterloop. Ecologische
indexen, zoals de Index voor Biotische Integriteit (IBI) en de
Waterbodemindex, beiden van toepassing in Vlaanderen, pogen deze behoefte
in te vullen, door naast fysico-chemische gegevens en gevoeligheidsgegevens
van organismen bijkomende ecologische informatie, zoals habitatkwaliteit en
trofische compositie e.a. bij de IBI en ecotoxicologische gegevens bij de
waterbodemindex te implementeren. Toch worden ecologische indexen vaak ook
nog complementair beschouwd aan biologische en fysico-chemische
waterkwaliteitsindexen en zouden ze slechts bijkomende informatie leveren
over de kwaliteit van de waterloop (Vanden Auweele, 1995; Peeters, 1995;
Smolders, 1997). Zoals eerder in 'omkadering van de scriptie' (H.1.4)
aangehaald is, moet men voor de invulling van de Kaderrichtlijn
Oppervlaktewater de diversiteit van een aantal levensgemeenschappen
(planktonische en bentische invertebraten, waterplanten, vissen en hogere
vertebraten) bepalen en dienen fysico-chemische-, ecotoxicologische- en
structuurgegevens van de waterloop gekend te zijn. De Visindex wordt in
Vlaanderen ontwikkeld als één van de onderdelen van een globale ecologische
index, en wordt deze Index voor Biotische Integriteit dus ook hier als
complementair beschouwd aan andere kwaliteitsindexen en -gegevens. Een
extra argument voor het beschouwen van de Visindex als complementair met de
andere indices is het gebrek aan correlatie dat teruggevonden wordt met de
BBI en de Prati-index (Vanden Auweele, 1995; Peeters, 1995) in
tegenstelling tot Smolders (1997) en er werden tevens geen significante
correlaties gevonden tussen de Visindex en de structuurkwaliteit (Smolders,
1997). De IBI blijkt dus onderdelen van het ecosysteem te evalueren die
niet gevat worden met de BBI en de Prati-index.

Het opstellen van de Index voor Biotische Integriteit voor een bepaalde
ecologische regio gaat vaak gepaard met problemen en verscheidene auteurs
leggen hierbij dan enkele onvolkomenheden van deze index bloot. Weisberg ��
��. (1997) wijst erop dat natuurlijke variaties in levensgemeenschappen
vaak dezelfde resultaten voor een parameter veroorzaken als antropogene
verstoringen. Bij het opstellen van hun Estuarine Benthic Index of Biotic
Integrity (B-IBI) voor Chesapeake Bay (Verenigde Staten) kregen zij
tegenwind van enkele auteurs die beweerden dat hypoxische condities in
bepaalde delen van Chesapeake Bay veroorzaakt worden door natuurlijke
seizoenale stratificatie van de waterkolom en dat dit niet veroorzaakt
wordt door antropogene invloeden, waarop Weisberg �����. (1997) zich
baseerden. Bij nader onderzoek observeerden Weisberg �����. (1997) dezelfde
biotische responsen op hypoxia onafhankelijk van de oorzaak van hypoxia.
Zij konden dus besluiten dat op dit punt de index de natuurlijke stress
niet kon onderscheiden van antropogene stress. Dit discussiepunt werd al
eerder aangehaald binnen de parameter 'totaal aantal soorten' van de
Estuarine Visindex. De Verenigde Staten, voorloper op vlak van ecologische
indexen voor waterkwaliteit, kent de Index voor Biotische Integriteit
nochtans een grote populariteit en wordt deze nog verder aangepast aan
nieuwe ecologische regio's en nieuwe groepen organismen. Berribi �����.
(1998) duidt de zwaktes van de IBI voor toepassing in Europese waterlopen
aan en wijst erop waarom dat de IBI in Europa minder toepasbaar zou zijn
dan in Noord-Amerika. Zij onderzochten visgemeenschappen op 74 licht
verstoorde en 133 sterk vervuilde plaatsen in het Seinebekken aan de hand
van 23 IBI parameters. 15 parameters toonden geen enkel verschil tussen de
staalnameplaatsen die zwak en deze die sterk antropogeen beïnvloed waren.
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Hiervoor werden drie redenen aangegeven. Een eerste tendens is het contrast
tussen de biologische strategieën van Europese en Noord-Amerikaanse
visgemeenschappen (Mahon, 1984). Europa beschikt namelijk over een visfauna
die gekenmerkt wordt door de aanwezigheid van generalisten die in staat
zijn belangrijke verplaatsingen uit te voeren binnen een waterbekken. Dit
kan een oorzaak zijn van het succes van de IBI in Noord-Amerika en de
problemen met de betrouwbaarheid van de IBI in Europa. Een tweede mogelijke
oorzaak bestaat erin dat de verschillende parameters gevoelig zijn voor
verschillende niveaus van degradatie. Het is mogelijk dat de sensitiviteit
van een parameter bij een te sterke antropogene beïnvloeding te laag is en
de veranderingen in kwaliteit dus niet meer detecteert. Een derde mogelijke
oorzaak houdt in dat door een zwakke soortenrijkdom van de waterloop,
bepaalde parameters samengesteld zijn uit een onvoldoende aantal soorten
zodat de gevoeligheid van vissoorten gemaskeerd kan worden door hun
natuurlijke variabiliteit (Berribi �����., 1998). Dit werd ook reeds in de
Estuarine Visindex aangegeven bij de klasse trofische samenstelling.
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In figuur 2.17. wordt het scoreverloop van de Estuarine IBI weergeven te
Bath. Ondanks de hoge variaties in visvangsten, blijkt de IBI redelijk
stabiel te blijven en zijn er geen opvallend rare klassen toegekend bij
individuele fuikvangsten. Op basis hiervan zou men kunnen besluiten dat het
toch voldoende is om slechts één fuikbemonstering te doen om met een vrij
hoge betrouwbaarheid een uitspraak te kunnen doen over de kwaliteit van de
visgemeenschappen. Een verdere validatie is evenwel aangewezen, net zoals
een evaluatie van de visindex door een college van estuarine visexperten.
Het nagaan van de effecten van allerlei verstoringen op de IBI evenals
sensitiviteitsanalyses op de individuele scoreparameters is wellicht
aangewezen. Het meest voor de hand liggend is hier modellen voor te
gebruiken.

Daarnaast kan men uit figuur 2.17. besluiten dat de waterkwaliteit binnen
het estuarium eerder constant gebleven is en er enkel een paar betere IBI-
scores terug te vinden zijn naar het einde van de jaren ’90 toe, waar er
ook geen enkele zeer lage waarneming was.
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Figuur 2.17. Scoreverloop van de estuarine IBI te Bath in de jaren ‘90

Figuur 2.18. Illustratie van de verandering van de componenten van de
estuarine IBI te Bath van ’95 tot ’97

In figuur 2.18. wordt de evolutie van de individuele scoreparameters van de
Estuarine IBI weergegeven van metingen in juni, uitgevoerd in de periode
95-99. Uit deze figuur komt naar voren dat de tolerantiescore verbeterde en
tevens de score voor ‘Marien juveniele migrerende soorten’. Mogelijks kan
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deze ogenschijnlijke verbetering van de estuariumkwaliteit dus te wijten
zijn aan betere paaimogelijkheden in de zee van gevoelige vissoorten die
daarna naar het estuarium migreren. Het betreft evenwel en zeer beperkte
meetset, en een gelijkaardige set van metingen in september van dezelfde
jaren bevestigde deze trend niet. Het geeft evenwel aan hoe de index met de
verschillende parameters nuttig kan gebruikt worden om trends in gegevens
te detecteren en eventueel oorzaken van verbetering of achteruitgang van de
visgemeenschappen te achterhalen.
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Omtrent de evaluatie van de Visindex op zich als instrument binnen
Vlaanderen, dient men een evaluatie van deze kwaliteitsindex per
voorgesteld doel te maken. Men kan een Visindex ontwikkelen die geschikt is
om, samen met andere kwaliteitsindices, een globaal idee te geven van de
ecologische kwaliteit van de waterlopen zoals voorgesteld wordt in de
Kaderrichtlijn Oppervlaktewater. Ofwel dient het zoals het Vlaams
Impulsprogramma in één van zijn thema's voorstelt een relatief eenvoudige
variabele te zijn, die de natuurwaarde, de biodiversiteit en de toestand
van de natuur in Vlaanderen in tijd en ruimte beschrijft. Ofwel wordt de
Visindex opgesteld om effecten van bepaalde ingrepen tot verbetering van de
ecologische kwaliteit op te merken en te kunnen uitdrukken (m.a.w.
kwantificeren). De integratie van al deze doelstellingen in één Visindex
per ecologische regio is geen gemakkelijke opdracht. Ons inziens dient er
dan ook een duidelijkere visie en een striktere methodologie ontwikkeld te
worden zodat deze Visindex in meerdere toepassingsgebieden zijn plaats
kent.
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De Estuarine Visindex resulteerde in zeven (waarvan drie samengestelde
tien) parameters, die een integraal beeld van de waterkwaliteit geven. Deze
werd ontwikkeld op basis van historische gegevens (Poll, 1945; Poll, 1947)
en recente gegevens (Maes, KU.Leuven,) van de Beneden-Zeeschelde en tevens
aan de hand van onderzoeksgegevens van Europese estuaria, in zover dit een
vergelijkbaar ecosysteem was met dat van het Schelde-estuarium. De
afbakening van de spieringzone in Vlaanderen, die dus het estuarium omvat,
werd arbitrair vastgesteld namelijk ter hoogte van Burcht (Antwerpen), maar
er moet een mogelijkheid openblijven voor het toepassen van zowel de
'Visindex voor de brasemzone' als de 'Estuarine Visindex' in de
overgangszone tussen brak en zoet water. De betrouwbaarheid van de
parameters van de Estuarine Visindex als gevoelige kwaliteitsmeters voor
een estuarium werd nagegaan en mogelijke alternatieven werden besproken. De
argumentering bij de parameters zorgt ervoor dat parameters gewijzigd
kunnen worden, wanneer nieuwe onderzoeksresultaten voor nieuwe inzichten in
het estuarien systeem zorgen.

Volgens de Kaderrichtlijn Oppervlaktewater dient bij de keuze van
meetfrequenties rekening gehouden worden met de variabiliteit van
parameters ten gevolge van natuurlijke en antropogene factoren. Tevens
dient de invloed van seizoensvariaties op de resultaten zo klein mogelijk
te zijn om ervoor te zorgen dat de resultaten een beeld geven van
veranderingen in de waterloop t.g.v. veranderingen door antropogene
belasting (Raad van de Europese Unie, 1999). Dit werd nagegaan aan de hand
van literatuur en aan de hand van visdata uit de Beneden-Zeeschelde. De
jaarklassensterkte, de bemonsteringsmethode en de seizoenen bleken het
grootste aandeel in variatie, die niet te wijten was aan antropogene
verstoring, te veroorzaken in de visdata. Het betreft hierbij slechts een
initiële exploratie van de gegevens. Door verder onderzoek en het gebruik
van grotere datasets zou dit kunnen resulteren in een bemonsteringsprotocol
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voor de bepaling van de Visindex in de Beneden-Zeeschelde. Pas dan kan een
betrouwbaar scoresysteem opgesteld worden.
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Een eerste discussiepunt betreft het opstellen van een referentiesituatie
voor de Beneden-Zeeschelde. Een belangrijk knelpunt hierbij is het gebrek
aan kwantitatieve historische gegevens over de Schelde in zijn meest
natuurlijke toestand. Tevens zijn er binnen het beleid twee contrasterende
visies omtrent ‘referentiesituatie’: de ene visie omvat de idee dat moet
uitgegaan worden van de meest natuurlijke, oorspronkelijke, historische
situatie terwijl de andere de referentiesituatie beschouwt als een zo
realistisch mogelijk streefbeeld. Het vastleggen van de referentiesituatie
kan niet zonder het in beschouwing nemen van de doelstellingen van de
Visindex, namelijk een instrument dat de ecologische toestand van de
oppervlaktewateren weergeeft. Bij verbeteringen of verslechteringen van de
ecologische toestand, zou dit zich moeten uiten in een respectievelijk
verhoogde of verlaagde score van de Visindex. Indien men als
referentiesituatie de meest oorspronkelijke, natuurlijke toestand van het
Schelde-estuarium gebruikt zou worden, zou de mogelijks verbeterde
ecologische kwaliteit weinig of niet duidelijk worden uit de score van de
Visindex. Dit komt door de huidige slechte ecologische kwaliteit van de
Beneden-Zeeschelde, zodat bij het gebruik van een dergelijk veeleisend
referentiebeeld, steeds lage scores verkregen worden. Wanneer daarentegen
van het meest realistische streefbeeld gebruik zou gemaakt worden, zal een
verbetering van de ecologische toestand van het Schelde-estuarium tot de
basiskwaliteit een bijna maximale score opleveren, wat ons niet in staat
stelt deze toestand op Europees niveau te beoordelen en is op deze manier
de doelstelling van de Europese Kaderrichtlijn Waterbeleid
voorbijgestreefd. Een goed uitgewerkte visie op het begrip
referentiesituatie is dus noodzakelijk. Momenteel werken AMINAL afdeling
Water en het Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer (IBW) samen om via een
grondige literatuurstudie historische gegevens over de visstand van onze
binnenwateren te achterhalen, zodat hieruit referentiebeelden kunnen worden
afgeleid.

Ten tweede kan, omwille van het feit dat een estuarien systeem een complex
systeem is met, zoals eerder beschreven, vele beïnvloedingsfactoren die
niet veroorzaakt worden door antropogene verstoring, de vraag gesteld
worden in hoeverre het ontwikkelde indicatorsysteem een betrouwbaar beeld
geeft van de kwaliteit van het estuarium. Een eerste voorstel ter
verbetering van de betrouwbaarheid van dit indicatorsysteem is de
ontwikkeling van standaard bemonsteringsprotocollen en een berekening van
de ‘Estuarine Visindex’ afhankelijk van de saliniteit. Vervolgens dient
voor de Parameters die gebaseerd zijn op evoluties van mariene
vispopulaties, rekening gehouden te worden met de jaarlijkse wisselende
rekrutering.

Een derde discussiepunt is de toepassing van de IBI op Europees niveau
volgens de Europese Kaderrichtlijn Waterbeleid. Als concept voldoet de IBI
aan de eisen die door deze richtlijn gesteld worden. Doch, een
vergelijkbaarheid van ecologische toestand van de waterlopen tussen de
verschillende lidstaten is noodzakelijk. Het feit dat de IBI modificeerbaar
is voor elke ecoregio waarin deze van toepassing dient te zijn, houdt ook
indirect een nadeel in. Het concept van de IBI is vrij pragmatisch in te
vullen en dit verhindert in vele gevallen een vergelijkbaarheid tussen de
IBI's van de verschillende ecoregio’s. Intercallibratie is dus een
noodzakelijke voorwaarde. Een intercalibratienet wordt opgesteld door een
Commissie zoals bepaald volgens Richtlijn 2000/60/EG. Het net zal bestaan
uit locaties gekozen uit een reeks van in elke ecoregio voorkomende typen
van oppervlaktewaterlichamen. Het monitoringssysteem van elke lidstaat
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wordt toegepast op de locaties in het intercalibratienet die in de ecoregio
liggen en tot een type oppervlaktewaterlichaam behoren waarop het systeem
zal worden toegepast. De resultaten van deze toepassing zullen dan gebruikt
worden voor de betrokken klassengrenzen in het monitoringssysteem van elke
lidstaat te bepalen (EU, 2000).
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De kenmerken van visgemeenschappen weerspiegelen op adequate wijze de
biotische integriteit van aquatische ecosystemen (Lyons �����., 1996). Daar
het voorkomen van vissen niet alleen afhankelijk is van de waterkwaliteit
maar ook bepaald wordt door de aanwezigheid van geschikte
habitatstructuren, zijn ze geschikte indicator organismen om de ecologische
toestand van een waterloop te definiëren. Sedert de kaderrichtlijn water
wint het gebruik van een visindex aan belang. Het voordeel van het gebruik
van variabelen (parameters of guilds) in plaats van vissen is dat ze zelfs
bij onvolledige kennis betreffende het voorkomen van vissoorten, gebruikt
kunnen worden (Schmutz �����., 2000). Daarom is voor de kennis van de
biotische integriteit het wegvallen van de kennis van een variabele
ingrijpender dan het wegvallen van gegevens van een enkele soort. De door
Karr (1981) ontwikkelde index werd, mits de nodige regionale aanpassingen,
wereldwijd gebruikt om de biotische integriteit van de lokale waterlopen te
bepalen (Fausch �����., 1984, Hughes en Gammon, 1987, Steedman, 1988,
Dionne en Karr, 1992, Lyons, 1992, Oberdorff en Hughes, 1992, Deegan ��
��., 1993, Harris, 1995, Lyons �����., 1996, Hugueny �����., 1996, Roth ��
��., 1998, Kestemont �����., 2000). De biotische integriteit van een
ecosysteem is de mogelijkheid van het systeem om een evenwichtig,
geïntegreerde en een zich aanpassende levensgemeenschap te dragen waarvan
de soortensamenstelling, de diversiteit en de dynamiek vergelijkbaar zijn
met die van een onverstoord natuurlijk habitat van dezelfde regio (Frey,
1977). Het basisprincipe is om naargelang de ecoregio de verschillende
variabelen te scoren in functie van een referentie. De uiteindelijke IBI
score wordt bekomen door de individuele parameterscores te sommeren en te
delen door het aantal gebruikte parameters. De meeste ontwikkelde
visindexen zijn toepasbaar op traag stromende waters of op snelstromende
waters in de bergen. In Wallonië ontwikkelden Kestemont ������ (2000) een
IBI voor waadbare locaties gelegen in het Maasbekken. Alle locaties hoorden
tot de vlagzalm- of forelzone maar slechts een klein aantal lagen echt
bovenstrooms. Gezien de grote verschillen qua geografische kenmerken kan
men deze index niet toepassen in Vlaanderen. In de Verenigde Staten
ontwikkelden Leonard and Orth (1986) een IBI voor kleine snelstromende
rivieren, maar ook deze index kan niet in Vlaanderen worden toegepast. De
ontwikkeling van een index voor snelstromende rivieren in Vlaanderen is
noodzakelijk gezien de visgemeenschappen aanzienlijk verschillen met die
van de trager stromende waters. Volgens Shelford (1991) kan de verspreiding
van vissen in kleine rivieren sterk veranderen over korte afstanden. Er
wordt een toename van soortendiversiteit waargenomen met de stroomorde.
Volgens Harrel en Doris (1968) is dit te wijten aan een afname van
omgevingsfluctuaties en een toename aan beschikbare niches. Voor het
bepalen van visgemeenschappen kunnen verschillende beschrijvende factoren
(breedte, afstand tot de bron, stroomorde, helling, enz…) worden gebruikt.
Indien er een correlatie bestaat tussen de geselecteerde variabelen en
beschrijvende factoren wordt de scoretoekenning van de variabelen
afhankelijk van deze factoren. De meeste variabelen variëren met
stroombreedte en zoögeografische regio's (Karr �����., 1986; Osborne ��
��., 1992). Sheldon (1968) vond een sterke correlatie tussen de rivier
diepte en de variabelen in de Owego (US). Owen and Karr (1978) beschrijven
een correlatie tussen habitat complexiteit en soorten rijkdom in de Indiana
en Panama stroom. De habitat complexiteit werd bepaald op basis van diepte,
bodemtype en stroomsnelheid. Angermeier en Schlosser (1989) vonden een
zelfde verband in twee rivieren in Panama.
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In dit hoofdstuk wordt de ontwikkeling van een visindex voor snelstromende
waters (vlagzalm- en forelzone) uiteengezet. Het doel van deze deelopdracht
is het bepalen van relevante variabelen en het vastleggen van hun
grenswaarden in functie van een beschrijvende factor. Er wordt een
methodiek beschreven tot het bekomen van een bruikbaar meetinstrument om de
ecologische kwaliteit te bepalen. Onafhankelijke data worden gebruikt ter
evaluatie van de ontwikkelde index.
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Uit de data van visgemeenschappen werden 147 locaties in Vlaanderen (1994-
2000) geselecteerd. Daarenboven werden er nog 54 extra data voor locaties
in Vlaanderen uit andere data sets, weerhouden. Alle locaties behoorden tot
de vlagzalm- of forelzone. De vismethodologie werd uitgevoerd zoals
beschreven in Belpaire �����., 2000.
In een eerste stap werden de gegevens onderworpen aan multivariaat analyses
(FCA (Factor Analyse) en PCA (Principale Componenten Analyse)) om de
visgemeenschappen in de verschillende zones te vergelijken en outliers te
bepalen. Om eventuele trends in de visgemeenschappen te bepalen werd op
basis van een logische regressie de kans op vangstsucces in functie van
verschillende beschrijvende factoren berekend.
Uit de literatuur werden relevante variabelen geselecteerd. Voor elke
locatie werden de waarden van de variabelen uitgerekend.
Voor iedere vissoort werden gegevens verzameld uit de literatuur
betreffende hun specifieke ecologische eisen, reproductie,
vervuilingtolerantie voedselregime enz.
Uit de eerste selectie van variabelen werd op basis van verschillende
multivariaat analyses (PCA) met de gekwadrateerde waarden alsook op basis
van ecologische criteria en rekening houdend met de kaderrichtlijn water de
definitieve variabelen bepaald. Deze variabelen worden door antropogene
invloeden bepaald en behoren tot de biologische criteria zoals bepaald door
Karr (1981)(1. soorten rijkdom en compositie; 2. visconditie en abundantie;
3. trofische samenstelling en habitat gebruik).
Na de selectie worden de grenswaarden van de variabelen vastgelegd in
functie van de beschrijvende factor. Gezien geen referenties beschikbaar
zijn, wordt gebruik gemaakt van de maximale waarden van de actuele data.
Eerst werd de meest gecorreleerde beschrijvende factor geselecteerd.
Daartoe worden de log waarden van de beschrijvende factoren in klassen
verdeeld waarbij gepoogd wordt om per klasse een evenredig aantal data te
hebben. Voor iedere parameter wordt door de 95% van de maximale waarde per
klasse (beschouwd als de referentie) de "best fitted" trendlijn bepaald. De
R² waarde laat toe om de correlatie te bepalen. Deze methode is analoog als
deze gebruikt voor de ontwikkeling van een visindex voor het Maasbekken
(Life 97 ENV/B/000419, 2001).
De bekomen R² waarden worden voor alle beschrijvende factoren vergeleken.
Er werd besloten om voor alle variabelen dezelfde beschrijvende factor te
kiezen gebaseerd op de correlatie en de gebruiksvriendelijkheid. De mediaan
trendlijn door alle waarden reflecteert de gemiddelde situatie in de
beschouwde waters. Deze situatie komt overeen met een matige habitat- en
waterkwaliteit en wordt daarom als integriteitklasse 3 (matig) beschouwd
gezien er een significante correlatie bestaat tussen habitat- en
ecologische kwaliteit (Smolders, 1997). De habitatkwaliteit werd bepaald
volgens de methode van Schneiders �����. (1993). Vanuit de mediaan wordt
dan volgens de trisectie methode (Karr, 1981; Didier 1997) de grenswaarden
bepaald. Na het bepalen van de grenswaarden wordt de IBI per locatie
����������	
������������������������������������������
correlatiecoëfficiënt en "metric remainder coëfficiënt" wordt de onderlinge
samenhang tussen de verschillende parameters nagegaan. Multivariaat (PCA en
FCA) analyses worden gebruikt om hun bijdrage tot de IBI te bepalen. Via
een externe dataset wordt de IBI gevalideerd.



48

Als statistisch pakketten werden S-plus 2000 voor Windows en spss 9.00 voor
Windows gebruikt.
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Uit een principale componenten analyse (PCA) op de geokenmerken
(rivierbreedte, helling, hoogteligging, afstand tot bron,
zuurstofconcentratie, pH en conductiviteit) voor alle 201 locaties bleek
een duidelijke scheiding te bestaan tussen beide zones (figuur 2.19.
bijlage 5). Dit duidt aan dat de bepaling van de zone per locatie goed werd
uitgevoerd gezien ze gebeurt op helling en rivierbreedte (Huet, 1949). De
bijdrage van zuurstof en conductiviteit was minimaal (respectievelijk 0.273
en 0.111). De vraag die werd gesteld was of we inderdaad voor elke zone een
index dienden te ontwikkelen of indien een visindex voor beide zones
tezamen kan worden ontwikkeld.
In een eerste stap werd een factoranalyse uitgevoerd op de
visgemeenschappen (aanwezigheid van soorten) in de afzonderlijke zones. Het
betreft 40 soorten (tabel 2.16. bijlage 6). De eerste twee componenten
verklaren slechts 39% van de variatie. Uit de biplot voor de eerst twee
principale componenten (figuren 2.20-21. in bijlage 5) bleek niet
onmiddellijk dat beide zones te vergelijken waren wat de vissamenstelling
betreft. Voor de vlagzalmzone en forelzone verklaren de eerste 2 assen
respectievelijk 32% en 58.3% van de variatie. Combinaties van de
verschillende assen gaven echter geen verschillende resultaten. In figuren
2.22-23. (bijlage 5) wordt de factorscore voor de eerste twee componenten
weergegeven in functie van de locatie. Daaruit bleken bepaalde locaties
outliers te zijn. Deze locaties hadden meer soorten dan de andere maar
waren ook veel breder dan de overige locaties. Daarom werd in eerste
instantie besloten om alleen deze waters te beschouwen die smaller waren
dan 8 m. Wanneer echter alle zones tezamen worden beschouwd dan heeft na
een FCA, de biplot van de factorscores aan dat er een grote overlapping
bestaat wat de vissamenstelling betreft (figuren 2.24-25. in bijlage 5). De
eerste twee assen verklaren 40% van de variatie. Na deze analyse werden
enkele locaties (oa. Demer en Berwijn) uit de data gehaald.
Uit deze eerste analyses bleek dat we de verschillende zones als een geheel
konden beschouwen. Bij nader onderzoek van de fysische gegevens bleek dat
het om locaties ging die allen binnen een afstand van 7 km van de bron
lagen. Er bleek verder een breuk te bestaan wat de vissamenstelling betreft
tussen locaties breder dan 3 m en de smallere waters. Dit werd bevestigd
toen we op basis van een logistisch model (McCullagh & Nelder, 1983) een
verband probeerden te leggen tussen de breedte van rivier en de kans dat er
vis aanwezig was. Maar geen enkel model kon uiteindelijk de toets der
kritiek weerstaan: diagnostische testen op basis van de residuelen
(verschil tussen waarneming en het model) bleven patronen vertonen.
Wat hierbij opviel, was dat tot 3 meter breedte de kans op vis haast
lineair toenam en dat er vanaf dan een breuk optrad. Bij nader inzien had
dit een plausibele verklaring. Tot 3 meter blijven de beken wellicht
tamelijk natuurlijk en zijn relatief weinig vervuild (zeker naar Vlaamse
normen), bij grotere dimensies neemt de kans op vervuiling enorm toe, zodat
alternerend vis en geen vis gevonden werd.
Om deze situatie te modelleren, werd de lowess gebruikt, een niet-
parametrische techniek zoals geïmplementeerd in Splus 2000 (S-PLUS 2000
Guide to Statistics). Deze techniek is een zogenaamde scatterplot smoother
(Cleveland, 1979 & Chambers et al., 1983) die op basis van een regressie
binnen een bepaald venster (d.w.z. een lokale regressie) een robuuste curve
schat. In dat opzicht kan het gezien worden als een veralgemening van een
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voortschrijdend gemiddelde (“lowess” uses robust locally linear fits. A
window, dependent on f, is placed about each x value; points that are
inside the window are weighted so that nearby points get the most weight).

Op basis van deze techniek werd onderstaande figuur 2.26. gemaakt. Hieruit
blijkt inderdaad overduidelijk het gestelde. Tot 3 meter stijgt de kans
haast lineair. Vanaf dan vinden we zowel vervuilde als niet vervuilde
waterlopen (dus afwisselend een geringe kans op vis en een hoge kans op
vis). Bij grote breedte is dan wellicht de rivier breed genoeg om zelfs in
sterk vervuilde situaties toch nog vis te hebben.
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Figuur 2.26. Vangstkans versus breedte

Hierbij dienen we wel op te merken dat om tot een stabiele figuur te komen
de waarneming bij 10 m (waar geen vissen voorkomen) niet werd meegerekend
omdat dat punt aan de rand ligt en dus niet toelaat om tot een stabiele
schatting te komen omdat de waarde zo sterk afwijkt van de vorige. Ook
staat er een punt niet op de figuur, namelijk met een breedte 25.5 m (waar
wel vis voorkomt).
Daarenboven kan opgemerkt worden dat deze punten weinig representatief
zijn. Eigenlijk stellen ze alleen zichzelf voor en zijn geen onderdeel van
een populatie van bredere rivieren. Vanuit die optiek bekeken is ook de
keuze om zich te beperken voor rivieren minder dan 3 m te verantwoorden (82
% van de gegevens). Vanaf dan (de resterende 18 %) hebben we eigenlijk heel
weinig herhalingen wat niet toelaat om betrouwbare schattingen te maken.
Onderstaande figuur 2.27. geeft de verdeling (cumulatieve distributie) van
de breedte in de steekproef.



50

0 5 10 15 20 25

0.
0

0.
2

0.
4

0.
6

0.
8

1.
0

Breedte

cu
m

ul
at

ie
ve

 d
is

tr
ib

ut
ie

Figuur 2.27. Verdeling (cumulatieve distributie) van de breedte in de
steekproef

Omwille van deze bestaande breuk en het feit dat er meer data beschikbaar
zijn voor de kleinere waterlopen werd geopteerd om enkel met deze locaties
te werken die ��������������������������������������������
����������
werden er op deze locaties 26 soorten gevangen waarbij het aantal per
locatie varieerde van 0 tot maximaal 12.
Uit de FCA’s op de vissamenstelling voor waters ����������	�������������
dat er geen significant verschil tussen beide zones bestaat (figuren 2.28-
29. in bijlage 5). Opmerkelijk uit deze analyses is dat vissoorten die niet
echt tot deze zones behoren de grootste bijdrage aan de variatie hebben.
Het gaat om brasem (��	�
����	�
�), paling (��������������),
blauwbandgrondel (������	����	����	��), bittervoorn (����������	�����), pos
(��
������������	���), vetje (��������������������), snoek (����
������), baars (��	��������������) en zeelt (���������).
Onderstaande tabel geeft de soorten weer die gevangen werden in de 181
weerhouden locaties.

Tabel 2.17. Vissoorten gevangen in de weerhouden locaties

afkorting Nederlandse naam Latijnse naam
ABRBRA brasem ��	�
����	�
�
ANGANG paling �������������
BARBUS bermpje ��	���������	������
COTGOB rivierdonderpad  �����������
CYPCAR karper  ��	������	���
ESOLUC snoek �����������
GASACU driedoornige stekelbaars �����	����������������
GOBGOB riviergrondel �����������
GOBGOB riviergrondel �����������
GYMCER pos ��
������������	���
GYMCER pos ��
������������	���
LAMFLU rivierprik ��
���	�������������
LAMFLU rivierprik ��
���	�������������
LAMPLA beekprik ��
���	������	�
LAMPLA beekprik ��
���	������	�
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LEUDEL vetje ��������������������
PERFLU baars ��	��������������
PHOPHO elrits ���������������
PUNPUN tiendoornige stekelbaars �����������������
RHOSER bittervoorn ����������	�����
RUTRUT blankvoorn ��������	������
SALFAR beekforel !��
���	�������	��
SALTRU zeeforel !��
���	������	����
SCAERY rietvoorn !��	�������	���	������
��
TINTIN zeelt ���������
UMBPYG Amerikaanse hondsvis "
�	�����
���
PSEPAR blauwbandgrondel ������	����	����	��
ONCMYK regenboogforel #��	�������
�$���
LEPGIB zonnebaars ����
�����������
CARAUG giebel  �	���������	������������

Voor het bepalen van de waarden voor de variabelen worden wel alle
mogelijke vissoorten beschouwd (tabel 2.16. bijlage 6) de kenmerken van de
vissen werden uit de literatuur gebundeld en dat liet ons toe om voor elke
vissoort de ecologische criteria zoals tolerantie, al of niet
gespecialiseerde paaier enz. te bepalen (tabel 2.18. in bijlage 7).

������������������

Er wordt een visindex ontwikkeld voor snelstromende waters met een
rivierbreedte van 3 m of minder en met een helling van tenminste 3‰. Het
aantal gevangen soorten en de variatie aangetroffen in de verschillende
locaties laat toe om een visindex te ontwikkelen gebaseerd op verschillende
variabelen. Tabel 2.19. (bijlage 8) geeft de locaties van de 181 beviste
plaatsen die weerhouden werden in het kader van dit onderzoek.

��������������������	����������	�
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Op basis van literatuurgegevens (Hughes and Oberdorff (1999), Belpaire���
��� (2000), Life 97 ENV/B/000419 (2001)) en rekening houdend met de
kaderrichtlijn water werd een lijst van 28 variabelen weerhouden om de
ecologische kwaliteit van bovenstroomse waterlopen te kwantificeren (tabel
2.20.). Een extra variabele "migratie waarde typische soorten" werd in de
lijst opgenomen.

Tabel 2.20. Lijst van weerhouden variabelen met bronvermelding

Variabele Afkorting Bron
Soortenrijkdom en samenstelling
# locale soorten Mnsloc Didier (1997)
# soorten Mnstot Hughes & Oberdorff (1999), Belpaire���

��� (2000)
% intolerante individuen Mnitol Didier (1997)
Verhouding rivierdonderpad/bermpje Manrvd Didier (1997)
Typische soorten waarde Mantyps Belpaire �����. (2000)
% intolerante individuen Mpitol Didier (1997, aangepast *)
# intolerante individuen Mnstol *
Gemiddelde tolerantiewaarde Mantolw Belpaire �����. (2000)**
Shannon-Weaner diversiteit index Manswi Didier (1997, maar op alle vissoorten)
Migratie waarde typische soorten Manmigw
Visconditie en abundantie
# individuen Mnitol Hughes & Oberdorff (1999)
Biomassa (g/100m²) Manbio Aanpassing Belpaire �����., 2000
% rekrutering Mpirecr Gebaseerd op kaderrichtlijn



52

Grootte klasse waarde Mangkw*** Gebaseerd op kaderrichtlijn
# exotische soorten Mnsexoot Hughes & Oberdorff (1999)
% exotische individuen Mpiexoot Hughes & Oberdorff (1999)
Trofische compositie en
habitatgebruik
% omnivore individuen Mpiomn Hughes & Oberdorff (1999), Belpaire���

��� (2000)
% invertivore individuen Mpiinvt Hughes & Oberdorff (1999), Belpaire���

��� (2000)
% piscivore individuen Mpipisc Hughes & Oberdorff (1999), Belpaire���

��� (2000)
# bentische soorten Mnsben Hughes & Oberdorff (1999)
# gespecialiseerde paaiers Mnsgesp Aanpassing Didier (1997)
# litofiele soorten Mnslit Hughes & Oberdorff (1999)
% litofiele individuen Mpilit Hughes & Oberdorff (1999)
% rheofiele individuen Mpirheo Hughes & Oberdorff (1999)
# rheofiele soorten Mnsrheo Hughes & Oberdorff (1999)
% limnofiele individuen Mpilimn Hughes & Oberdorff (1999)
# limnofiele soorten Mnslimn Hughes & Oberdorff (1999)
% gespecialiseerde paaiers Mpigesp Didier (1997)

* tolerantie waarden zijn weergegeven in tabel 2.21.in bijlage 9
** tolerantie waarden afkomstig uit EG Life project (Life 97 ENV/B/000419,
2001).
*** enkel de typische soorten worden beschouwd (zie tabel 2.21. bijlage 9)

Per locatie werd de waarde berekend van elke variabele.
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Het staat vast dat men voor het opmaken van een index niet alle
geselecteerde variabelen kan gebruiken. Immers sommige variabelen zijn
redundant of bepaalde vissoorten worden overgewaardeerd. Om de meest
relevante variabelen te selecteren doen we beroep op statistische analyses
(PCA) waardoor de redundante variabelen en zij die weinig informatie
leveren kunnen geweerd worden. Naast deze analyses beschouwen we ook
ecologische criteria en wordt er rekening gehouden met de kaderrichtlijn
water.
In een eerste stap werden de variabelen (gekwadrateerde waarden) per
biologische criteria bekeken.
Tabel 2.22. (bijlage 10) geeft de bijdrage weer van de verschillende
componenten van een PCA gedaan met de variabelen behorend tot het
biologisch criterium soortenrijkdom en samenstelling. Figuur 2.30. (bijlage
10) geeft de biplot van de bewuste analyse.
Tabel 2.23. (bijlage 10) geeft de bijdrage weer van de verschillende
componenten van een PCA gedaan met de variabelen behorend tot het
biologisch criterium visconditie en abundantie. Figuur 2.31. (bijlage 10)
geeft de biplot van de bewuste analyse.
Tabel 2.24. (bijlage 10) geeft de bijdrage weer van de verschillende
componenten van trofische compositie en habitatgebruik. Figuur 2.32.
(bijlage 10) geeft de biplot van de bewuste analyse.
Er werd ook een PCA uitgevoerd op combinaties van de verschillende criteria
(tabel 2.25. (bijlage 10) en figuur 2.33. (bijlage 10)) hierbij werden de
eerste drie assen beschouwd (69% van de variatie werd door de eerste drie
assen verklaard).
Uit deze analyses werden per biologisch criterium variabelen geselecteerd
op basis van hun bijdrage tot de variatie (�� 
!"
�#�	��	���������������
werden vergeleken en de meest relevante weerhouden. Zo werd gekozen voor
totaal aantal soorten i.p.v. aantal lokale soorten omdat beide variabelen
bijna evenveel bijdragen tot de variatie. Verder waren we ook van mening
dat de exotische soorten anders teveel gepenaliseerd werden. Toch werden
ook enkele variabelen geselecteerd die minder bijdragen tot de variatie
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maar die dan wel door de kaderrichtlijnen werden voorgesteld (grote
klassen) of die toch een belangrijke verstoring (Migratie waarde typische
soorten) kunnen weergeven.
In totaal werden 11 variabelen weerhouden. Deze behoren tot verschillende
biologische criteria en worden door antropogene verstoring beïnvloed. Tabel
2.26. geeft deze variabelen en hun verwachte reactie bij verstoring weer.
Tabel 2.19. (bijlage 8) geeft voor iedere locatie de berekende
parameterwaarde.

Tabel 2.26. Geselecteerde variabelen met verwachte respons bij verstoring

Variabelen Verwachte respons

MNSTOT Totaal aantal soorten
MANBIOM Biomassa (g/m²)
MANTYPS Typische soorten waarde
MPIINVT % invertivore individuen
MANSWI Shannon-Weaner index
MANGKW Grootte klasse waarde
MNSBEN Aantal bentische soorten
MPIGESP % gespecialiseerde paaiers
MPIOMNV % omnivore individuen
MNSLIMN Aantal limnofiele soorten
MANMIGW Migratie waarde typische soorten

Op de gestandaardiseerde waarden van de geselecteerde variabelen werd een
PCA uitgevoerd teneinde de relatieve bijdrage van iedere variabele te
bepalen. Tabel 2.27. geeft de bijdrage aan variatie voor de beschouwde
variabelen.

Tabel 2.27. Component Matrix van de geëxtraheerde componenten van de PCA
met 11 geselecteerde variabelen (Extractie methode: principale componenten
analyse)

Variabele Component 1 Component 2
MPIGESP ,614 -,706
MPIOMNV -,736 ,554
MANBIOM ,712 ,186
MPIINVT ,744 -,453
MANMIGW ,748 ,239
MANGKW ,642 4,503E-02
MNSTOT ,819 ,543
MANTYPS ,633 -,631
MANSWI ,759 ,392
MNSBEN ,845 ,369
MNSLIMN ,263 ,694
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Onderstaande figuur 2.34. geeft de biplot van de uitgevoerde analyse

Figuur 2.34. PCA biplot voor de geselecteerde variabelen
(gestandaardiseerde waarden)

Uit deze analyses blijken alle variabelen bij te dragen tot de variatie
(eerste en tweede as verklaren 72.2% van de variatie). Sommige variabelen
liggen in de biplot dicht bijeen maar gezien ze gegevens van verschillende
vissoorten weergeven leidt dat niet onmiddellijk tot problemen.

���������"���������	���	����#��	������	���	����#����������������������	
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De absolute waarden van de variabelen kunnen niet gebruikt worden voor het
berekenen van de index. De variabelen hebben nl. verschillende eenheden en
hebben verschillende absolute waarden. Het aantal soorten kan variëren van
0 tot 26 terwijl het percentage gespecialiseerde paaiers schommelt tussen 0
en 100%. Daarenboven evolueren variabelen verschillend, zo nemen bij
toenemende verstoring sommige in waarde toe (% omnivoren) andere nemen af
(aantal bentische soorten). Door de parameter gegevens om te zetten naar
een gemeenschappelijke scorebasis kan men dit probleem oplossen. In
principe komt het hierop neer dat elke parameter, gebaseerd op de verwachte
waarde die hij zou hebben bij een onverstoorde locatie met dezelfde
grootteorde in Vlaanderen, een score krijgt. Vanuit deze visie wordt het
toekennen van scores (grenswaarden) gebaseerd op een referentie gekenmerkt
door een hoge biotische integriteit. De referentie habitat moet natuurlijk
zijn en wat betreft morfologie en dimensies vergelijkbaar zijn. De habitat
moet gelegen zijn in dezelfde regio en vrij van menselijke invloeden.
Een dergelijke habitat bestaat niet in Vlaanderen noch in de omringende
landen. Een oplossing bestaat in het opstellen van een referentie op basis
van historische gegevens. De nauwkeurigheid en bruikbaarheid van de
gegevens vormen echter een groot probleem. De meeste gegevens bevatten
slechts informatie over aan- en afwezigheid van bepaalde soorten.
Dergelijke bronnen zijn onbruikbaar voor het opstellen van een index.
Daarom zijn we in Vlaanderen gedwongen om op een andere wijze de
grenswaarden vast te leggen.
Er bestaan geen uniforme regels voor het bepalen van score criteria. In een
hypothetische dataset waar we 1/3 ongerepte, 1/3 middelmatig verstoorde en
1/3 sterk verstoorde locaties hebben kan de grenswaarde van elke score
bepaald worden door elke parameterwaarde te delen bij het 33ste en 67ste

percentiel. In werkelijkheid wordt het landschap en de gemeenschappen
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eerder gehomogeniseerd ten gevolge van antropogene invloeden zodat de
meerderheid van de locaties middelmatig tot slecht is. Meestal moeten
daarom de grenswaarden van de middelscore verhoogd worden. Indien een
natuurlijk breekpunt bestaat kan men deze als grenswaarde gebruiken (Karr
en Chu, 1999).
Gezien de actuele situatie in Vlaanderen besloten we om de grenswaarden van
onze variabelen vast te leggen op een gestandaardiseerde en wiskundige
manier waarbij we gebruik maken van de actuele data. Het principe is een
variatie op de trisectie methode (Didier, 1979, Life 97 ENV/B/000419,
2001). Met deze methode worden de parameter criteria aangepast aan
beschrijvende factoren.

�����������%��������� ��!
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De log waarden van de beschrijvende factoren worden in klassen ingedeeld
waarbij rekening gehouden wordt met het feit dat alle klassen ongeveer
evenveel waarden (locaties) bevatten. De beschouwde beschrijvende factoren
hier zijn: afstand tot de bron, hoogteligging, rivierbreedte en helling.
De beschrijvende factoren werden onderworpen aan een correlatie test.
(Pearson correlatie (2-tailed) test).

Tabel 2.28. Pearson correlatie coëfficiënten voor de verschillende
beschrijvende factoren.

breedte helling afstand hoogte
Correlatiebreedte 1,000

helling -0.099 1,000
afstand ������ ������� 1,000
hoogte ����	�� ���
�� -0.160 1,000

N= 181
* * correlatie is significant voor p=0.05 (2-tailed)
* correlatie is significant voor p=0.01 (2-tailed)

Noch de breedte met de helling noch de afstand tot de bron met de hoogte
zijn onderling gecorreleerd. Indien blijkt dat verschillende factoren sterk
gecorreleerd zijn met de variabelen, kan deze test ons helpen voor het
bepalen van de beschrijvende factor.
Onderstaande tabel geeft de verschillende criteria, gebruikt om de
beschrijvende factoren in klassen in te delen. Uitgezonderd voor de breedte
(4 klassen) werden 5 klassen gedefinieerd.

Tabel 2.29. Klassencriteria voor de verschillende beschrijvende factoren

klasse Hoogte (m) Afstand (km) Helling (‰) Breedte
1 0-30 ��$
% < 4 ��$
2 30.1-45 1.51-2 4-5 1.1-1.49
3 45.1-55 2.01-4 5.01-8 1.5-2
4 55.1-75 4.01-7 8.01-12.5 2.1-3
5 > 75 > 7 > 12.5

De waarden van de geselecteerde variabelen worden dan voor iedere klasse
ingevoegd. De individuele en gemiddelde correlaties per beschrijvende
factor worden met elkaar vergeleken. De correlaties worden bepaald door
middel van de R² van de "best fitted" trendlijn door de 95% waarden van de
maximale waarden per klassen (Life 97 ENV/B/000419, 2001). Een tweede
criterium voor de selectie van de beschrijvende factor was zijn
bruikbaarheid of de juistheid van bepaling. Zo vormt de helling een
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probleem, want men kan die op twee manieren bepalen: op basis van
topografische kaarten of op het veld. Vaak blijkt dan een discrepantie
tussen beide waarden te bestaan tengevolge van migratiebarrières (stuwen,
sluizen, enz...). Tabellen 2.30-33. (bijlage 11) geven de bekomen R²
waarden voor de verschillende beschrijvende factoren. Uit deze waarden
blijken vooral de hoogte en rivierbreedte goed gecorreleerd te zijn met de
variabelen (gemiddelde R² waarde respectievelijk 0.73 en 0.70). Hoogte en
breedte zijn onderling ook sterk gecorreleerd en omwille van de
bruikbaarheid werd de rivierbreedte weerhouden als de beschrijvende factor.
Het is ook zo dat we ondanks de correlatie van de variabelen met de hoogte
we weinig grote variaties zullen aantreffen met de geringe hoogte
verschillen. Breedte is trouwens heel gemakkelijk te meten. Voor het
bepalen van de correlatie werden voor de rivierbreedte oorspronkelijk 4
klassen gecreëerd Gezien het echter om minimale breedte verschillen gaat en
er geen grote verschillen waren wat de vissamenstelling betreft, werd
besloten om drie klassen (< 1m, 1-2 m en 2.01-3 m) vast te leggen waarbij
klasse 2 en 3 samen werden genomen.

�������������"���������	���	����#��	������	

Per variabele worden de grenswaarden vastgelegd. Wanneer de variabele niet
correleert met de rivierbreedte worden andere criteria gebruikt.
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Er werd geen correlatie vastgesteld voor deze variabele Gemiddeld wordt per
locatie slechts een bentische soort aangetroffen met een maximum van 4
soorten. Zoals hierboven gesteld, is de gemiddelde ecologische kwaliteit
(combinatie habitatkwaliteit en zuurstofconcentratie) van de beschouwde
locaties matig (score 3). De mediane trendlijn (figuur 2.35. bijlage 12)
vertegenwoordigt het grootste aantal van de locaties en wordt daarom als de
grenswaarde 3 vastgelegd. De andere grenswaarden worden in onderstaande
tabel gegeven.

Tabel 2.34. Grenswaarden voor de variabele "aantal bentische soorten"

Mnsben score

1
2-3
>3

1
3
5

Deze grenswaarden stemmen overeen met grenswaarden voorgesteld voor Waalse
rivieren van het Maasbekken (Kestemont �����., 2000) waarbij de relatie
tussen aantal bentische soorten en de "catchment area" aantoont dat de
hoogste waarden variëren tussen 3 tot 9 soorten. Deze variabele reageert op
veranderingen in waterkwaliteit en habitatstructuur. Volgens Oberdorff en
Hughes (1992) zijn de meeste bentische soorten gevoelig aan bentische
zuurstofdeficiënties daar zij zich voeden en voortplanten in een bentos
habitat.
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Hier wordt een sterke correlatie gevonden tussen rivierbreedte en deze
variabele. Belpaire �����. (2000) vonden een gelijkaardige relatie in
brasem- en barbeeltype waters. Bij een toename van de breedte neemt het
aantal soorten toe. Vanzelfsprekend is dat voor een onverstoord aquatisch
milieu een zeer logische relatie en wordt dit door menig auteur beschreven
(Karr �����., 1986; Miller �����., 1988, Osborne �����., 1992). Rekening
houdend met de habitatkwaliteit van de meeste locaties gebruiken we de
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mediane trendlijn om de grenswaarden vast te leggen (figuur 2.36. bijlage
12). We gebruiken de formule voor deze trendlijn (y=0.4579x²-1.729x+3.639)
die overeenkomt met score 3. We nemen de 4y/3 waarden (berekend met de
formule) om de grenzen van de score 3 zone te bepalen: onder y scoort 1
boven 4y/3 lijn 5 (figuur 2.37. bijlage). Onderstaande tabel geeft de
bekomen grenswaarden weer.

Tabel 2.35. Grenswaarden voor "totaal aantal soorten" in functie van de
rivierbreedte

Mnstot Rivierbreedte (m)

<1 m 1-2 m >2-3 m
Mnstot score Mnstot score Mnstot score
<2 1 <2 1 <3 1

2-3 3 2-4 3 3-5 3

�& 5 �% 5 �' 5
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Als gespecialiseerde paaiers worden kiezelpaaiers, plantpaaiers (fytofiele
paaiers) en nestbouwers (ostracofiele paaiers) beschouwd zoals voorgesteld
door Didier (1997). De gespecialiseerde paaiers selectie werd vooral
bepaald door specifieke habitateisen en op paaigedrag. Bij verstoring van
de habitatstructuur zal de waarde van deze parameter dalen (Niemela �����.,
1999). Het aantal gespecialiseerde paaiers neemt af bij stijgende
degradatie (Oberdorff & Hughes, 1992; Didier, 1997; Kestemont �����.,
2000). Ondanks de correlatie met de breedte werd geopteerd om de
grenswaarden vast te leggen onafhankelijk van de breedte gezien de mediaan
eerder een eigenaardig verloop kent (fluctuatie). De gemiddelde waarde voor
onze locaties is 27 %. Deze waarde geeft een matige kwaliteit weer.
Rekening houdend met de score criteria van Didier (1997) worden volgende
grenswaarden (tabel 2.36.) voorgesteld waarbij het score interval voor
score 5 eng genomen wordt om overwaardering te vermijden (Karr �����.,
1986).

Tabel 2.36. Grenswaarden voor de variabele "gespecialiseerde paaiers"

Mpigesp (%) score

< 27
27- 75
>75

1
3
5

���������������*�
 	��
����	�������	�(���
 	�)

Deze variabele is niet met de breedte gecorreleerd. Deze parameter geeft
weer in welke mate de voedselketen verstoord is, waardoor vissoorten die
zich voeden met zowel plantaardig als dierlijk voedsel bevoordeeld worden
(Hughes & Oberdorff, 1999). Gemiddeld vinden we 40 % omnivore soorten in
onze locaties. Deze waarde reflecteert een matige kwaliteit. Bij een
toenemende degradatie van de water- en habitatkwaliteit verwachten we een
stijging in aantal omnivore individuen. Karr �����. (1986) en Miller �����.
(1988) stellen voor de VS. volgende score criteria voor: < 20% (score 5),
tussen 20-45% (score 3) en > 45% (score 1). Didier (1997) bepaalde
scherpere grenswaarden: < 5% (score 5); tussen 5-10% (score 3) en > 10%
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(score 1). Belpaire �����. ( 2000) gebruiken voor waters van het brasem- en
barbeeltype nog scherpere grenswaarden: <1% (score 5); tussen 1-5% (score
3) en > 5% (score 1). De hier bestudeerde waters liggen wel in Vlaanderen
maar zijn niet vergelijkbaar met brasem- of barbeeltype waters eerder met
waters in het Waalse Maasbekken en daarom worden de score criteria van
Didier (1997) overgenomen (tabel 2.37.)

Tabel 2.37. Grenswaarden voor "% omnivore individuen"

Mpiomnv (%) score

>10
5-10
< 5

1
3
5
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De bekomen waarden worden omgezet naar kg/ha. In een eerste stap werden
outliers (locaties met extreem hoge biomassa in vergelijking met de andere
locaties) geweerd. Een positieve correlatie voor deze parameter met de log
breedte wordt dan waargenomen.
De biomassa in waters met een goede water- en habitatkwaliteit (vb.
Zanderbeek horend tot breedteklasse 3) is ongeveer 150 kg/ha. In
barbeeltype waters is het optimum 250-349 kg/ha (Belpaire �����., 2000). De
Maeseneer (1991) stelt dat de biomassa gemiddeld voor waters van de
vlagzalm- en forelzone minder dan 60 kg/ha is.
Indien we de mediaanlijn zouden gebruiken bekomen we te lage grenswaarden.
Daarom werd op basis van literatuurgegevens en op basis van de trendlijn
door de 95% waarden van de maximale waarden(figuur 2.38. bijlage 12)
volgende grenswaarden vastgelegd (tabel 2.38.).

Tabel 2.38. Grenswaarden voor "biomassa" in functie van de breedte

Manbiom
Kg/ha

Rivierbreedte (m)

<1 m 1-2 m >2-3 m
Manbiom Score Manbiom score Manbiom score
<30 1 <40 1 <30 1

30-58
> 88

3 40-80
> 120

3 30-55
> 84

3

58.1-88 5 80.1-120 5 55.1-84 5
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In onverstoorde waterlopen verwachten we de aanwezigheid van typische
soorten alsook begeleidende soorten (Belpaire �����., 2000). Typische
soorten (score 5) komen slechts in een type water voor terwijl begeleidende
soorten (score 3) ook in andere zones voorkomen. Deze parameter wordt
berekend door de scores per aanwezige vissoort op te tellen en te delen
door het totaal aantal gevangen soort (score criteria zie tabel 2.21. in
bijlage 9). We verwachten een daling van deze waarde wanneer de ecologische
waterkwaliteit afneemt daar de typische soorten in bovenstroomse locaties
ook intolerante soorten zijn. Indien we echter veronderstellen dat de
degradatie toeneemt met de rivierbreedte, moeten we ook rekening houden met
het feit dat bij toename van breedte er meer soorten kunnen voorkomen (zie
Mnstot). In onze dataset hebben we steeds een kleine waarde in
breedteklasse 1 terwijl in de overige klassen de maximale waarde (5)
bekomen wordt en er dus weinig variatie gevonden wordt tussen de
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verschillende breedteklassen. Ondanks de correlatie tussen deze variabele
en de breedte zien we ons daarom genoodzaakt andere criteria te gebruiken
om de grenswaarden vast te leggen. We stellen voor om de mediane trendlijn
(figuur 2.39. bijlage 12) waarde 3 te geven gezien de gemiddelde berekende
waarde voor deze parameter 2 is. De grenswaarden worden in tabel 2.39.
gegeven.

Tabel 2.39. Grenswaarden voor "typische soortenwaarde"

Mantyps score

<2
2-3.99
4-5

1
3
5

������������-��*�$	������
����	�������	�(����	��)

Deze variabele is sterk gecorreleerd met de breedte. De waarde neemt af met
de breedte (Karr, 1986; Hughes & Oberdorff 1999). We gebruiken de formule
van de mediane trendlijn (figuur 2.40. bijlage 12) om de grenswaarden te
bepalen in analogie met Mnstot (y=5.853x²-33.925x+68.774, score 3). De
grenswaarden worden bepaald door onder de 2y/3 waarde van de mediane
trendlijn score 1 toe te kennen en boven de 4y/3 lijn score 5 te geven.

Tabel 2.40. Grenswaarden voor "% invertivore individuen" in functie van de
breedte

Mpiinvt Rivierbreedte (m)

<1 m 1-2 m >2-3 m
Mpiinvt score Mpiinvt score Mpiinvt score
<27 1 <14 1 <18 1

27-54 3 14-29 3 18-36 3

>54 5 >29 5 >36 5
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Deze parameter is positief gecorreleerd met de breedte. We verwachten een
stijging van het aantal limnofiele soorten (en individuen) bij toenemende
degradatie. We stellen wel weinig variatie vast tussen de verschillende
klassen. De gemiddelde waarde is minder dan één limnofiele soort per
breedte klasse. In de breedte klasse 1 werden geen limnofiele soorten
aangetroffen. Dat is eerder positief daar de aanwezigheid van deze soorten
wijst op een verstoring gezien ze typisch zijn voor traag stromende waters.
De mediane trendlijn wordt bepaald door volgende vergelijking:
y=0.0286x²+0.0823x+0.0341 (figuur 2.41. bijlage 12).
In deze grafiek zien we dat als er in klassen 1 en 3 limnofiele soorten
voorkomen score 1 wordt gegeven. Klasse 4 krijgt score 3 wanneer 1
limnofiele soort voorkomt. Klassen 2 en 3 worden ook hier tezamen genomen.
De grenswaarden staan in onderstaande tabel.
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Tabel 2.41. Grenswaarden voor "aantal limnofiele soorten" in functie van de
breedte

Mnslimn Rivierbreedte (m)

<1 m 1-2 m >2-3 m
Mnslimn score Mnslimn score Mnslimn score
�$ 1 �$ 1 >1 1

1 3

0 5 0 5 0 5
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De Shannon-Weaner Index (H=-(��i/ ntot)*ln(ni/ ntot)) geeft de waarde voor
"evenness": hoe hoger de waarde hoe beter de biodiversiteit (Calow, 1998).
Deze parameter gaat na of er geen dominantie is van bepaalde soorten en of
de vissamenstelling divers is. De waarde van deze parameter neemt toe met
de breedte. Bij verstoring van het milieu zal de waarde voor deze parameter
afnemen (Fausch �����., 1990). We stellen een correlatie vast tussen deze
parameter en de breedte. De formule voor de mediane trendlijn (y = 0,0864x2
- 0,4022x + 0,8325, figuur 2.42. in bijlage 12) wordt als grenswaarde 3
genomen. Boven en onder de mediane trendlijn worden respectievelijk score 5
en 1 toegekend (tabel 2.42.).

Tabel 2.42. Grenswaarden voor "Shannon-Weaner index" in functie van de
breedte

Manswi Rivierbreedte (m)

<1 m 1-2 m >2-3 m
Manswi score Manswi score Manswi Score
<0.35 1 <0.26 1 � 
' 1

0.35-
0.68

3 0.26-0.51 3 0.61-0.8 3

>0.68 5 >0.51 5 >0.8 5

�������������2��3�

����4������������(��	#4)

Deze parameter geeft weer in welke mate de verschillende soorten
rekruteren. Bij verstoring neemt het rekruteringspercentage af (Belpaire ��
��., 2000) en zal men ook een verstoring zien in de lengte klassen
samenstelling van de aanwezige vispopulatie. Deze parameter werd weerhouden
gezien de Kaderrichtlijn Water dit als een van de te beschouwen criteria
van indicatorsoorten voorstelde. Voor de verschillende vissoorten werden op
basis van literatuurgegevens grootte klassen bepaald (tabel 2.43. bijlage
13). Naargelang de aangetroffen grootte klassen worden per soort scores
toegekend (tabel 2.21. bijlage 9). Het gemiddelde van de bekomen scores
levert de uiteindelijke waarde voor deze parameter. Hier werden enkel
rheofiele soorten met uitzondering van exoten, beschouwd. De maximum waarde
die men kan bekomen is 5. De waarde van deze parameter neemt af met de
breedte maar de correlatie is niet significant. De gemiddelde parameter
waarde is 1.37. Op basis van deze waarde werden volgende score criteria
vastgelegd. (tabel 2.44.).
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Tabel 2.44. Grenswaarden voor "grootte klasse waarde"

Mangkw score

<2
2-3.99
4-5

1
3
5

������������������#������������(��	 �#)

Deze parameter is gevoelig voor habitatdegradatie waarbij vissen beperkt
worden in hun migratie. Het migratiegedrag van vissen wordt door
verschillende factoren beïnvloed zoals paaitrek en voedselaanbod. Voor deze
variabele worden alleen deze soorten gescoord die over relatief grote
afstanden migreren (tabel 2.21. bijlage 9). De uiteindelijke parameterscore
is het gemiddelde van de bekomen scores per aanwezige vissoort. Er kon geen
correlatie aangetoond worden tussen deze variabele en de rivierbreedte.
Vertrekkend van het gemiddelde van de berekende parameterwaarde (2 = score
3) worden volgende score criteria bepaald (tabel 2.45.).

Tabel 2.45. Grenswaarden voor de "migratie waarde"

Manmigw score

<2
2-4
>4

1
3
5

���������5���	�����
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De Index voor Biotische Integriteit wordt berekend als een gemiddelde van
de score van een aantal parameters. De IBI score kan variëren tussen 0 en
5. Aan deze score werd een waarderingsklasse toegekend gaande van dood naar
uitstekend viswater (Belpaire ��� ��., 2000). Analoog met andere indices
werden deze waarderingsklassen teruggebracht tot vijf. Het zijn deze vijf
kwaliteitsklassen die in de milieurapportage gebruikt werden (o.a. in Mira-
T (De Pauw ��� ��., 1999)). De grenswaarden voor de verschillende
waarderingsklassen staan weergegeven in tabel 2.46.

Tabel 2.46. Overzicht van de kwaliteitsbeoordeling en overeenkomstige
klassering van de IBI score.

IBI-score IBI waardering IBI-klassering
>4.5-5 Uitstekend
>4-4.5 Zeer goed

Uitstekend tot zeer goed

>3.5-4 Goed
>3-3.5 Matig

Goed tot matig

>2.5-3 Kritisch
>2-2.5 Kritisch-slecht

Kritisch tot kritisch-
slecht

>1.5-2 Slecht
1-1.5 Zeer slecht

Slecht tot zeer slecht

0 Dood viswater Dood viswater
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Volgens de richtlijn 2000/60/EG van het Europees Parlement en de Raad van
23 oktober 2000 tot vaststelling van een kader voor communautaire
maatregelen betreffende het waterbeleid omvat de normatieve definitie van
%��	� ����� ecologische kwaliteit voor wat betreft de visstand van de
rivieren het volgende:

- !�
��������� �� ��������� ��� ��� ���	��� $�
�� ������� ��
�	�&'�������������	���
���������	����	���������
(� ����� ��	���������� ���	� ��	���	��� ���������� ���	��� %�&
��'�%���
(� )�� ������&�������'� ��� ��� �����
���������� ��	����� ���
��$��������	���������	���	�����'�&���������������	���	��
��������	�������������'�$$�����������������������	��

Bollen (2001) suggereerde dat bij het omzetten van de IBI score in de vijf
integriteitklassen de %��	������ en ������$��� waters in vergelijking tot
de normatieve definities van de kaderrichtlijn overgewaardeerd zijn, en dat
aldus voor rapportage naar de kaderrichtlijn enkel de ������$��� waters in
de kaderrichtlijn indeling de toewijzing %��	����� verdienen.

Enerzijds zijn er een aantal waters die een IBI score zeer goed of
uitstekend hadden, maar waar de structuurkwaliteit eerder matig was.
Anderzijds vertoonden visstanden die zeer goed of uitstekend scoorden toch
enige tekenen van antropogene verstoring, hetgeen aanwijst dat de
normatieve definitie van zeer goede ecologische kwaliteit voor deze
visbestanden niet gehaald werden.
Ook omwille van het uniformiseren op Europees niveau is het belangrijk dat
overwaardering vermeden wordt.
Ook is het ons inziens wenselijk om de terminologie inzake
kwaliteitsklassen af te stemmen op de richtlijnen van de Europese
Kaderrichtlijn Water.
Daarom wordt hier voorgesteld om:

1/ de terminologie van de IBI klassering aan te passen (’zeer goed’,
’goed’, ’matig’, ’ontoereikend’ en ’slecht’ en voor te stellen door
kleurcodes overeenkomstig de kaderrichtlijn);
2/ de negen Vlaamse IBI waarderingsklassen te behouden, voor ’intern’
gebruik in het Vlaamse milieubeleid
3/ de klassengrenzen aan te passen, overeenkomstig tabel 2.47.

2.47. Overzicht van de nieuwe, aangepaste kwaliteitsbeoordeling en
overeenkomstige klassering van de IBI score, rekening houdende met de
richtlijnen van de Europese kaderrichtlijn Water

IBI-score IBI
waardering

IBI-klassering Kaderrichtlijn
indeling

Kaderrichtlijn
kleurcode

>4.5-5 Uitstekend Zeer goed Zeer goed
>4-4.5 Zeer goed
>3.5-4 Goed

Goed Goed

>3-3.5 Matig
>2.5-3 Kritisch

Matig Matig

>2-2.5 Kritisch-
slecht

>1.5-2 Slecht
1-1.5 Zeer slecht

Ontoereikend Ontoereikend

0 Dood viswater Slecht Slecht

Het gemiddelde van de bekomen scores voor de 11 variabelen geeft de
indexwaarde. Tabel 2.48. (bijlage 14) geeft voor iedere locatie de score
per variabele en de uiteindelijk index bepaling alsook de beoordeling.
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Ter illustratie onderstaande figuren die de verschuiving aantonen van de
integriteitklassen voor de waters in de brasem- en barbeelzone op een
dataset van 615 meetpunten (gegevens 1994 - 1999).

Figuur 2.43. Voorstelling van de visindexkwaliteit oude klassengrenzen

Figuur 2.44. Overzicht algemeen beeld van de voorstelling van de IBI
klassen met nieuwe klassengrenzen

�������������$�$���
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De IBI scores voor de bovenstroomse gebieden staan in tabel 2.48. (bijlage
14). De verdeling van de bekomen integriteitklassen voor de bovenstroomse
gebieden wordt weergegeven in figuur 2.45.

Figuur 2.45. Overzicht integriteitklassen voor de 181 bovenstroomse
bestudeerde locaties

Uit bovenstaande grafiek blijkt geen enkele locatie zeer goed te scoren.
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Wanneer we deze score vergelijken met de toegekende habitatscores (figuur
2.46.). Dan stellen we vast dat de IBI wel degelijk een onderscheid maakt
tussen goede (habitat score 4-5) en slechte locaties (habitatscore 1-2),
maar de tendens heeft om de goede locaties een lagere score toe te kennen.

Figuur 2.46. IBI klassen versus habitat klassen

We dienen hier wel op te merken dat de IBI veel meer informatie bevat dan
de habitatscore. De in Vlaanderen degradatie is al decennia aan de gang
terwijl het herstellen van de omgeving eerder traag op gang gaat en slechts
onlangs startte. Dat kan ook een verklaring geven van de verschuiving. Een
tweede validatie werd uitgevoerd op een dataset afkomstig van het
bovenvermeld EG LIFE project (Life 97 ENV/B/000419, 2000). Uit deze dataset
werden 156 locaties met de vereiste morfologische kenmerken (breedte �����)
helling ����"�geselecteerd, allen gelegen in het Maasbekken. Gedurende het
project werden van alle locaties de ecologische kwaliteit bepaald (eco
score variërend van 1 'slecht' tot 5 'zeer goed') op basis van
verschillende criteria (Life 97 ENV/B/000419, 2000).
Figuur 2.47. toont de IBI score en de ecologische score naast elkaar.

Figuur 2.47. IBI klassen versus habitat klassen

Voor de beoordeling werd bepaald dat een goede score toekenning behaald
werd wanneer er geen of slechts één klasse verschil werd bekomen tussen de
eco score en IBI score. Uit de validatietest bleken 71 locaties (45%)
dezelfde klasse te krijgen, 68 locaties (43%) werden met één
klassenverschil bepaald terwijl bij slechts 18 locaties er een verschil was
van 2 klassen. M.a.w.88% van de locaties werden adequaat gescoord.
76% van de ontoereikende locaties (toegekende eco score) werden effectief
als ontoereikend (IBI score) bepaald. 24% kregen een matige score
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toegewezen. 47% van de locaties met een matige toegekende eco score werden
correct door de IBI gescoord terwijl 52% een ontoereikende score kreeg.
Alle locaties met een goede eco score werden als matig gescoord met
uitzondering van 2 locaties. De zeer goede locaties werden als matig
beoordeeld door de IBI. Opnieuw zien we dat de IBI het onderscheid maakt
tussen goede en slechte locaties. De goede locaties krijgen eerder (voor
40%) een lagere score dan verwacht op basis van de toegekende eco score.
Ook hier bestaat er een discrepantie aan ingesloten informatie tussen beide
scorerings methodes. Uit het project (Life 97 ENV/B/000419, 2000) bleek dat
de toegekende eco score soms te positief was gezien men niet alle criteria
kan beschouwen voor het toekennen van de score.

��������������������

De ontwikkelde index is een bruikbaar instrument om goede en slechte
locaties te onderscheiden. Uit de tweede (onafhankelijke) validatie test
blijken 88% van de locaties goed gescoord te worden. Een verdere verfijning
is misschien nodig om goede van zeer goede locaties te onderscheiden. Uit
de veldwaarnemingen van de verschillende partners kan men besluiten dat er
in Vlaanderen geen zeer goede locaties te vinden zijn en dat het aantal
goede locaties misschien overschat is. Dat laatste kan gezien de toegekende
goede kwaliteit berust op slecht enkele parameters zoals
zuurstofconcentratie (zeer tijdelijke parameter), aanwezigheid van
schuilplaatsen, meandering en dieptes en stroomversnellingen. Een meer
gedetailleerde studie van de habitatkwaliteit zou een preciezer beeld
geven.

�����������7��������������	�
������ �����	�����

De keuze van parameters is belangrijk voor de IBI. Sommige parameters
kunnen de IBI heel sterk beïnvloeden. Het is belangrijk om een index te
ontwikkelen die zo goed mogelijk de biotische integriteit bepaalt aan de
hand van zo weinig mogelijk parameters. Overbodige parameters leveren
weinig bijkomende informatie en vergen meer veldwerk. Het is van belang om
te bepalen welke parameters veel, evenveel of weinig bijdragen aan de IBI.

�������������5����&���#����	���4������ �������	����$�$
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Gezien onze variabelen niet normaal verdeeld zijn wordt via een correlatie
analyse op de parameterscores (Spearman's rank correlation, Liang en
Menzel, 1997) de correlatie tussen de variabelen nagegaan. Elke variabele
moet specifieke informatie over de ecologische kwaliteit van de locatie
leveren. Als twee variabelen zeer sterk gecorreleerd zijn of redundant dan
is een van de twee overbodig. De correlaties worden weergegeven in tabel
2.49. (in bijlage 15). Alle parameters zouden een zekere coherentie moeten
hebben gezien ze samen de IBI bepalen en hun individuele bijdrage zou een
analoog patroon moeten volgen.
De meeste correlaties zijn normaal. Uit de test blijkt dat de parameter
totaal aantal soorten met alle parameters is gecorreleerd uitgezonderd
mpigesp, mpiomn en mantyps. Dat deze drie variabelen niet gecorreleerd zijn
met het totaal aantal soorten is te wijten aan de gegevens in de dataset.
Normaal gezien verwachten we wel bij een toenemend aantal soorten een
toename van omnivoren of gespecialiseerde paaiers, maar het is geen wet.
Onderling zijn deze drie variabelen dan wel gecorreleerd. Wat mantyps en
mpigesp betreft is dat normaal. Mantyps is ook gecorreleerd met mnsben wat
ook normaal is gezien de meeste bentische soorten ook als gespecialiseerde
paaiers waren opgenomen. De correlatie met mpiomnv moet verder worden
bestudeerd.
De correlatie tussen omnivoren en limnofielen is ook normaal.
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Via een PCA kan men onderlinge groeperingen vinden. Figuur 2.48. geeft het
resultaat van een PCA met de verschillende parameterscores.

Figuur 2.48. Biplot PCA met parameterscores

De parameter Mpslimn draagt vooral bij tot de tweede as van de eerste twee
principale componenten (verklaren 72% van de variatie). Men kan twee
groepen waarnemen (procentuele parameters vormen een groep). Alle
parameters hebben dezelfde zin, wat op hun coherentie wijst. Niet alle
parameters dragen sterk bij tot de variatie, maar een PCA alleen kan geen
uitsluitsel geven. De confidentie interval moet bepaald worden (vb. via
bootstrapping). Gezien het korte tijdsbestek kon deze niet worden bepaald.
Opvallend is de overlapping van de parameters mantyps en mpigesp. Uit de
scoremethodiek bleek dat er een zekere redundantie bestaat wat de
beschouwde soorten betreft. Beide parameters zijn ook sterk gecorreleerd
(tabel 2.49. in bijlage 15). Onderstaande figuur is het resultaat van een
FCA met de parameterscores.
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Figuur 2.49. Biplot FCA met parameterscores

Verder onderzoek op eventuele redundantie dient nog te gebeuren, maar
voorlopig kunnen we voorspellen dat een van de twee variabelen mpigesp of
mantyps geweerd zal worden uit het parameterbestand. Voor het uitsluiten
van de parameter kan men de correlatie nagaan met de beschrijvende factor
en de bijdrage aan de variatie. In beide gevallen scoort mpigesp beter.
Uitsluitsel wordt echter pas bekomen door het hervalideren van de IBI.
Voorlopig worden alle parameters weerhouden.
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Om de relatie tussen de parameters en de IBI te onderzoeken werd door
middel van een "parameter remainder correlation" test met Spearman’s rank
correlatie coëfficiënt (2-tailed) de concordantie tussen een parameter en
de overige parameters (via de remainder IBI of r-IBI) bepaald. De parameter
remainder coëfficiënt wordt bepaald door een parameter uit de IBI te halen
en de correlatie van deze parameter te berekenen met de remainder IBI die
bepaald wordt met de overige parameters (Hughes������., 1998). Wanneer de
coëfficiënt dicht bij 1 ligt, is de parameter concordant met de andere
parameters. De resultaten staan in de tabel hieronder.
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Tabel 2.50. Parameter remainder coëfficiënt en significantie (p) tussen de
variabele de overeenkomstige r-IBI-score

r-IBI-score

r 0.520Mnsben

p 0.01

r 0.444Mnstot
p 0.1
r 0.629Mpigesp
p 0.01
r 0.477Mpiomnv
p 0.01
r 0.242Manbiom
p 0.05
r 0.699Mpiinvt

p 0.01
r -0.0502Mnslimn
p 0.026
r 0.310Manswi
p 0.01
r 0.243Mangkw
p 0.05
r 0.286Manmigw
p 0.01

De r-IBI-score is berekend zonder de variabele in de rij. Behalve Mnstot en
Mnslimn zijn alle variabelen positief gecorreleerd (voor p < 0.05) met hun
respectievelijke r-IBI. Mnslimn (aantal limnofiele soorten) is negatief
gecorreleerd. Uit de PCA en FCA blijkt ook het andere gedrag van deze
variabele. Deze parameter scoort lager bij toenemende ecologische
kwaliteit. Dit moet verder onderzocht worden.

����������������������

De geselecteerde parameters gedragen zich meestal zoals verwacht. Ze geven
elk verschillende maar min of meer coherente informatie. Verder onderzoek
is nog noodzakelijk voor het verwijderen van blijkbaar twee redundante
parameters en voor het eventueel behoud van de parameter aantal limnofiele
soorten.
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Op basis van een bestaande dataset (181 locaties) werd voor waterlopen met
een breedte �������������������������������	�*����������	��������������$$
variabelen Uit de eerste analyses blijkt de index op aanvaardbare wijze de
biotische integriteit van gelijkaardige waterlopen te evalueren. Uit de
eerste statistische analyses blijken de gekozen parameters relevant te zijn
en dragen ze op een redelijk coherente wijze bij aan de index. We kunnen
stellen dat het voorgestelde doel werd bereikt. Het is echter noodzakelijk
om verdere analyses uit te voeren om de IBI zowel intern als extern te
evalueren. Verder onderzoek op parameterniveau is ook noodzakelijk. Deze
statistische analyses zijn tijdrovend en konden niet binnen de gegeven tijd
van het project werden uitgevoerd.
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Toenemende verstedelijking, grootschalige infrastructuurwerken, intensieve
landbouw en visserij, vervuiling en ontwatering zijn elementen die over de
ganse wereld bijna een logisch gevolg zijn van menselijke aanwezigheid. Toch
blijft natuur een noodzakelijke voorwaarde om als mens te overleven. Ondanks
de ruime aandacht die de laatste jaren uitgaat naar de toestand van het
leefmilieu, zullen economische activiteiten steeds gepaard blijven met een
zekere milieubelasting. Om de kwaliteit van lucht, water, bodem en ecosystemen
te vrijwaren en te herstellen, zijn inspanningen van zuivering, opkuisen en
sanering nodig.
Milieuverzachtende ingrepen zoals rioolwaterzuivering, natuurtechnische
milieubouw, hermeanderingsprojecten, enz… moeten nu instaan voor het herstel
en behoud van gezonde evenwichtige ecosystemen. Met het oog op een objectieve
evaluatiemethode voor dergelijke ingrepen werd hier een studie verricht naar
de toepassingsmogelijkheden van de Visindex (Belpaire �����., 2000). Deze vrij
recente kwaliteitsindex houdt immers rekening met zowel de fysisch-chemische
waterkwaliteit, als met de structuurkenmerken van een waterloop.
Aangezien er nog onvoldoende andere milieuverzachtende ingrepen gerealiseerd
en/of evalueerbaar zijn, zal deze studie zich beperken tot de impact van
rioolwaterzuiveringinstallaties (RWZI's) en waterzuiveringwerken op de
Visindex en zijn afzonderlijke parameters. Waarbij waterzuiveringswerken een
combinatie zijn van het opheffen van lozingspunten, het aanleggen van
collectoren, het realiseren van rioleringswerken en de implantatie van RWZI’s.

Vooreerst wordt de lokale verandering in biotische integriteit als gevolg van
een RWZI-effluent nader onderzocht. Hierbij worden stroomopwaarts gelegen
plaatsen vergeleken met plaatsen die onder de directe invloed staan van een
RWZI-lozingspunt, namelijk ter hoogte van het lozingspunt zelf en iets meer
stroomafwaarts.

In een tweede deel wordt de impact van waterzuiveringwerken (opheffen
lozingspunten, aanleggen collectoren, realisatie rioleringswerken en
implantatie RWZI) op (middel)lange termijn nagegaan via een vergelijkende
analyse van de biotische integriteit van een aantal plaatsen voor en na de
realisatie van waterzuiveringwerken.
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Twaalf RWZI’s geïmplanteerd op 10 laaglandrivieren behorende tot het Schelde-
en Maasbekken werden, in het kader van dit project, in de periode 1999 tot
2001 bemonsterd door middel van elektrovisserij�(tabel 3.1.). De bemonsterde
rivieren behoren tot de brasem- of barbeelzone zoals beschreven door Huet
(1959) en waarvoor reeds eerder een visindex werd ontworpen (Belpaire ������,
2000). Voor elk RWZI werden er drie 100 m stroken bemonsterd, één 500 m
stroomopwaarts het lozingspunt, één ter hoogte van het lozingspunt en één 500
m stroomafwaarts het lozingspunt. Vismigratie tussen deze drie locaties was
steeds mogelijk en er waren geen tussenliggende lozingspunten.

Tabel 3.1. Locaties, Huet zonatie en capaciteit (IE) van de twaalf onderzochte
RWZI’s

1U� 5:=, ULYHU +XHW�]RQDWLH $DQWDO�,(

1 Achel Prinsenloop Barbeel 14.000
2 Neerpvelp Velpe Barbeel 1.100
3 Houthalen-

Centrum
Laambeek Barbeel/Brasem 30.000

4 Geraardsbergen Dender Brasem 30.000
5 Huldenberg IJse Barbeel 35.000
6 Kinrooi-

Molenbeersel
Abeek Barbeel 5.000

7 Tienen Grote Gete Barbeel 38.000
8 Hoegaarden Grote Gete Barbeel 5.000
9 Zoutleeuw Kleine Gete Barbeel 3.000
10 Landen Zeypbeek Brasem 13.000
11 Peer Dommel Barbeel 10.500
12 Hechtel-Eksel Dommel Barbeel 11.000

Elke locatie werd eenmaal, al stroomopwaarts wadend, met een elektrisch
visserijtoestel bemonsterd. De uitrusting bestond uit een controle box, die
een gepulseerde gelijkstroom (100-600 V) leverde via twee anodes en een
kathode. Stroom werd geleverd door een draagbare generator.
De vissen werden op soort geïdentificeerd, gemeten, gewogen en terug
losgelaten.

�������������
���

Voor elk staal werd de visindex en zijn individuele parameters berekend zoals
eerder beschreven door Belpaire ������ (2000). De visindices voor de brasem-
en barbeelzone zijn beiden opgebouwd uit 8 parameters (tabel 3.2.a.).
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Tabel 3.2.a. De parameters en hun respectievelijke scores voor de IBI
berekening van Vlaamse oppervlaktewateren voor de brasem- en barbeelzone. *:
de score wordt bekomen door het gemiddelde van drie soortenscores in
schuinschrift te nemen **: +rekr. en –rekr. aan- of afwezigheid van
natuurlijke rekrutering (Belpaire ������, 2000)

3DUDPHWHU %UDVHP�]RQH %DUEHHO�]RQH

6FRUH � � � � � � � � � �

Totaal aantal soorten

Stroombreedte (<3m) >7 6 5-4 3-2 <1 >5 4 3 2 <1

Stroombreedte (6-6.4m) >12 11-9 8-6 5-3 <2 >7 6 5-4 3-2 <1

Stroombreedte
(6.5-8.9m)

>13 12-10 9-7 6-4 <3 >9 9-8 7-6 5-4 <3

Stroombreedte (>9m) >14 13-10 9-7 6-4 <3 >12 11-9 8-6 5-4 <3

Gemiddelde
tolerantiescore

>2.4 2.39-2 1.99-1.6 1.59-1.2 <1.2 >2.4 2.39-2 1.99-1.6 1.59-1.2 <1.2

Gemiddelde typische
soorten

>3.3 3.29-3 2.99-2.7 2.69-2.4 <2.4 >3.1 3.09-2.8 2.79-2.5 2.49-2.2 <2.2

Type soorten* >4.5 4.49-3.5 3.49-2.5 2.49-1.5 <1.5 >4.5 4.49-3.5 3.49-2.5 2.49-1.5 <1.5

��*DVWHURVWHXV�DFXODWXV <3 3-4.9 5-6.9 7-8.9 >9

��%DUEDWXOD�EDUEDWXOD >11 10.9-9 8.9-7 6.9-5 <5

��/HXFLVFXV�FHSKDOXV >20

(+rekr.)

20-5

(+rekr.)

<5

(+rekr.)

>25

(-rekr.)

<25

(-rekr.)

��5XWLOXV�UXWLOXV 10-25 25.1-35

7.5-9.9

35.1-45

5-7.4

45.1-55

2.5-4.9

>55

<2.5

��6FDUGLQLXV

HU\WKURSWDOPXV
>10 5-9.9 2-4.9 1-1.9 <1

��7LQFD�WLQFD >15

(+rekr.)

10-14.9

(+rekr.)

<10

(+rkcr.)

>15

(-rekr.)

<15

(-rekr.)

Totale biomassa (kg/ha) 100-349 350-499

75-99

500-649

50-74

650-799

25-49

>800

<25

250-349 350-449

100-249

450-549

60-99

550-649

20-59

>650

<20

Gewichts% exoten <1 1-3.99 44-6.99 7-9.99 >10 <1 1-3.99 4-6.99 7-9.99 >10

Trofische samenstelling* 5-4.3 4.29-3.5 3.49-2.5 2.49-1.7 <1.7 5-4.3 4.29-3.5 3.49-2.5 2.49-1.7 <1.7

��RPQLYRUHQ <1 1-5 >5 <1 1-5 >5

��LQYHUWLYRUHQ >45 45-20 <20 >45 45-20 <20

��3LVFLYRUHQ 3-5 2.9-1

5.1-7

<1

>7

3-5 2.9-1

5.1-7

<1

>7

Natuurlijke rekrutering
(%)

>85 84.9-70 69.9-55 54.9-40 <40 >85 84.9-70 69.9-55 54.9-40 <40
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Tabel 3.2.b. Tolerantiewaarden per soort naar water- en habitatkwaliteit, type-
soortenwaarden voor brasem- en barbeelzone zoals aangewend in de IBI
(Tolerantiewaarden: getallen geven waarden voor hoge (=5), matige (=3) en lage (=1)
tolerantie. Typische soorten voor specifieke zone scoren hoog (=5), atypische
soorten scoren laag (=1), ? geeft weer dat er geen data beschikbaar zijn, °
exotische soort)

Latijnse naam Nederlandse naam Tolerantiewaarde
waterkwaliteit

Tolerantiewaarde
habitatkwaliteit

Typische soorten
Brasemzone

Typische soorten
barbeelzone

/DPSHWUD�SODQHUL
$QJXLOOD�DQJXLOOD
$EUDPLV�EUDPD
%OLFFD�EMRHUNQD
$OEXUQXV�DOEXUQXV
$OEXUQXV�ELSXQFWDWXV
%DUEXV�EDUEXV
&DUDVVLXV�FDUDVVLXV
&DUDVVLXV�DXUDWXV
&KRQGURVWRPD�QDVXV
&\SULQXV�FDUSLR
*RELR�JRELR
/HXFLVFXV�GLOHQHDWXV
/HXFLVFXV�LGXV
/HXFLVFXV�FHSKDOXV
/HXFLVFXV�OHXFLVFXV
3KR[LPXV�SKR[LPXV
3LPHSKDOHV�SURPHODV
3VHXGRUDVERUD�SDUYD
5KRGHXV�VHULFHXV
5XWLOXV�UXWLOXV
6FDUGLQLXV�HU\WKURSKWKDOPXV
7LQFD�WLQFD
&RELWLV�WDHQLD
0LVJXUQXV�IRVVLOLV
%DUEDWXOD�EDUEDWXOD
$PHLXUXV�QHEXORVXV�
(VR[�OXFLXV
8PEUD�S\JPDHD�
2QFRUK\QFKXV�P\NLVV�
6DOPR�WUXWWD
/RWD�ORWD
*DVWURVWHXV�DFXOHDWXV
3XQJLWLXV�SXQJLWLXV
&RWWXV�JRELR
/HSRPLV�JLEERVXV
*\PQRFHSKDOXV�FHUQXXV
3HUFD�IOXYLDWLOLV
6WL]RVWHGLRQ�OXFLRSHUFD

beekprik
paling
brasem
kolblei
alver
gestippelde alver
barbeel
goudvis
giebel
sneep
karper
riviergrondel
vetje
winde
kopvoorn
serpeling
elrits
breedkopelrits
blauwbandgrondel
bittervoorn
blankvoorn
rietvoorn
zeelt
kleine modderkruiper
grote modderkruiper
bermpje
bruine. Am. dwergmeerval
snoek
Amerikaanse hondsvis
regenboogforel
beekforel
kwabaal
driedoornige stekelbaars
tiendoornige stekelbaars
rivierdonderpad
zonnebaars
pos
baars
snoekbaars

5
1
1
1
1
5
3
1
1
3
1
3
?
3
3
3
3
1
1
5
1
3
3
5
1
3
1
3
1
5
5
3
1
1
5
1
1
1
1

5
3
1
1
1
1
5
5
3
1
5
3
?
5
3
5
5
1
1
3
1
3
5
1
5
3
1
5
1
5
5
3
1
1
5
1
1
1
1

1
3
5
3
3
1
1
1
3
?
3
1
1
3
3
1
1
?
1
3
5
5
5
3
3
1
?
5
?
1
1
3
3
3
1
3
5
5
5

1
3
3
3
3
3
5
1
3
5
3
5
1
5
5
5
3
?
3
3
3
3
3
3
?
3
?
3
?
1
3
3
3
3
?
3
3
3
3

������������������
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Voor de onderzochte locaties werden habitatgegevens opgemeten en door middel
van een habitatindex werd een score van 0 tot 12 toegekend. In deze procedure
werd aan zes metrics (pool-riffle patroon, holle oevers, meandering,
schuilplaatsen, aquatische vegetatie en bodemsubstraat) een score van 0, 1 of
2 toegekend al naargelang ze slecht of goed ontwikkeld zijn (tabel 3.3.).
Gelijktijdig met de visbemonstering werden waterkwaliteitparameters
(temperatuur, zuurgraad, conductiviteit en zuurstofgehalte) opgemeten.

Tabel 3.3. Parameters habitatindex en zijn scorecriteria

Pool-riffle Holle
oevers

Meandering Schuilplaatsen Aquatische
vegetatie

bodemsubstraat

Afwezig (0)
Zwak (1)
Goed (2)

Afwezig (0)
Zwak (1)
Goed (2)

Afwezig (0)
Zwak (1)
Goed (2)

Afwezig (0)
Zwak (1)
Goed (2)

Afwezig (0)
Zwak (1)
Goed (2)

Slib (0)
Zand (1)
Stenen/grint (2)

Indexscore = ∑ parameters
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Analyses werden uitgevoerd op de Visindexscores, zijn individuele
parameterscores (score 1 tot 5) en op de waterkwaliteitparameters.
Daar de meeste data geen normale verdeling vertoonden werd een niet-
parametrische Friedmann ANOVA toegepast. Voor deze analyse waarbij we de
verschillen binnen een zelfde beek analyseren, werden twee modellen toegepast.
Deze modellen bestonden elk uit twee factoren waarbij de eerste factor voor
beide modellen gemeenschappelijk was. Deze eerste factor is de regionale
variatie die leidt tot verschillen in de visfauna voor de verschillende
waterlopen, m.a.w. de verschillen van beek tot beek. Daar we niet
geïnteresseerd zijn in deze verschillen kunnen we de factor beek beschouwen
als een ‘block variabele’.
In het eerste model, waarin we de impact van de RWZI willen meten, bestaat de
tweede factor uit de locatie ten opzichte van de RWZI. Deze factor bestaat uit
drie niveaus, namelijk stroomopwaarts, ter hoogte van en stroomafwaarts het
lozingspunt.
Met het tweede model werd de impact van de habitatkwaliteit op de visindex
nagegaan. De tweede factor in dit model bestond tevens uit drie niveaus,
waarbij de drie locaties per beek gerangschikt werden op basis van hun
habitatscore.
Daarnaast werd d.m.v. de Spearman rank correlatie nagegaan of er significante
relaties bestonden tussen de visindex scores voor alle locaties met hun
respectievelijke habitatscores en waterkwaliteitswaarden. Voor de statistische
analyses werd Statistica versie 5 97 gebruikt.

��������	������	

De variaties voor de drie waterkwaliteitsparameters (zuurstofgehalte,
conductiviteit en pH), binnen een zelfde beek, blijken laag te zijn, terwijl
de variatie voor habitatkwaliteit beduidend hoger ligt (figuur 3.1.). De
Friedmann ANOVA duidt op een significante invloed van de RWZI op slechts één
van deze parameters, namelijk op de conductiviteit (tabel 3.4.). Alhoewel deze
invloed klein blijft zien we duidelijk een lichte stijging in conductiviteit
ter hoogte van het lozingspunt en een lichte doch kleinere daling meer
stroomafwaarts, waar het effluent meer en meer verdund wordt (figuur 3.1.).
Verschillen in zuurstofgehalte en pH komen voor maar ze blijven beperkt en
vertonen geen specifieke trend (figuur 3.1.). Op de Laam, de Grote Gete te
Hoegaarden, de A-beek en de Kleine Gete zien we ter hoogte van het lozingspunt
een duidelijke stijging in zuurstofgehalte, terwijl we voor de Velpe, de
Dender, de IJse en de Dommel te Peer een daling zien. De invloed van de RWZI
effluent op het zuurstofgehalte kan in twee richtingen gaan, enerzijds leidt
de sterke beluchting van het afvalwater tot een stijging in zuurstofgehalte
terwijl de aanvoer van nutriënten kan leiden tot een daling. Het is mogelijk
dat deze twee trends elkaar grotendeels compenseren. De verschillen in pH zijn
verwaarloosbaar klein.

Tabel 3.4. Resultaten Friedmann ANOVA analyse van locatie t.o.v. de RWZI voor
de abiotische parameters

Chi Square p coëfficiënt R
Zuurstofgehalte 1.42 .499 .070 -.033
PH 1.16 .558 .049 -.038
Conductiviteit 12.66 .002 .528 .485

De meeste bemonsterde locaties zijn rechtgetrokken of worden regelmatig
geruimd, hetgeen leidt tot een vrij uniform habitat. Dit wordt duidelijk
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weerspiegeld in de relatief lage habitatscores (figuur 3.1.d.). Met een range
van 0 tot 9 en een gemiddelde score van 4.15 op een schaal van 0 tot 12
blijken de onderzochte locaties bijzonder slecht te scoren voor de
habitatkwaliteit.
Uit de Friedmann ANOVA analyse blijkt dat, in tegenstelling tot onze
verwachtingen, slechts één enkele parameter van de Visindex, nl. natuurlijke
rekrutering, significant beïnvloed wordt door de inplanting van de RWZI (tabel
3.5.). De score voor natuurlijke rekrutering daalt t.h.v. het lozingspunt en
deze daling zet zich stroomafwaarts verder door. De andere parameters noch de
totale visindexscore blijken beïnvloed te worden door de lozing van de RWZI
effluent. De invloed van de RWZI blijkt dus beperkt te zijn, hetgeen een
indicatie zou kunnen zijn voor het goede functioneren van de RWZI’s.

Tabel 3.5. Invloed van de locatie t.o.v. de RWZI op de Visindex en zijn
individuele parameters, resultaten Friedmann ANOVA

Chi Square P coëfficiënt R
Aantal soorten 3.13 .209 .130 .051
Trofische samenstelling 1.21 .550 .051 -.036
1DWXXUOLMNH�UHNUXWHULQJ ����� ���� ���� ����

Gewichts% exoten 3.44 .179 .143 .066
Type soorten 1.93 .381 .080 -.003
Gemiddelde typische soorten
waarde

3.29 .193 .137 .059

Gemiddelde tolerantie 2.00 .368 .083 .000
Totale biomassa 2.67 .875 .011 -.079
Visindexscore 3.51 .173 .146 .069

a b

c d

Figuur 3.1. Waterkwaliteitsparameters en habitatscores voor de drie locaties
van de twaalf RWZI’s, gerangschikt volgens hun positie t.o.v. de RWZI (SO
stroomopwaarts, THV ter hoogte van en SA stroomafwaarts; (a) conductiviteit,
(b) pH, (c) zuurstofgehalte en (d) habitatscore)

De invloed van de habitatkwaliteit blijkt echter veel groter te zijn dan deze
van de RWZI’s. Deze grotere invloed kon reeds vermoed  worden uit de grotere
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variantie in habitatscore, die zich aldus duidelijk weerspiegelt in zowel de
samenstelling van de visgemeenschap als in de visindex. De Friedmann ANOVA
analyse duidt op een significant effect van de habitatkwaliteit op 2 van de 8
parameters alsook op de totale visindexscore (tabel 3.6.). Zowel de score voor
trofische samenstelling, voor totale biomassa als de totale visindexscore
dalen bij een lagere habitatscore.

Tabel 3.6. Invloed van de habitatkwaliteit op de Visindex en zijn individuele
parameters, resultaten Friedmann ANOVA

Chi Square P Coëfficiënt R
Aantal soorten 0.00 1.000 .000 -.090
7URILVFKH�VDPHQVWHOOLQJ ����� ���� ���� ����

Natuurlijke rekrutering 2.40 .301 .100 .018
Gewichts% exoten 3.11 .211 .130 .050
Type soorten 0.48 .785 .020 -.069
typische soorten waarde 1.88 .390 .078 -.005
Gemiddelde tolerantie 0.00 1.000 .000 -.091
7RWDOH�ELRPDVVD ���� ���� ���� ����

9LVLQGH[VFRUH ���� ���� ���� ����

Het totaal aantal soorten dat voorkomt blijkt voornamelijk afhankelijk van de
bemonsterde beek en wordt lokaal blijkbaar niet significant beïnvloed door
noch de RWZI noch door de habitatkwaliteit (figuur 3.2.). Verschillen in
waterkwaliteit tussen de beken onderling komen duidelijk tot uiting in de
significant negatieve correlatie van de conductiviteit met de score voor het
totaal aantal soorten (tabel 3.7.). Dat deze invloed niet naar voren komt bij
de Friedmann ANOVA analyse is waarschijnlijk te wijten aan de kleinere
variatie van deze parameters binnen een zelfde beek. De grootste variatie die
binnen een beek wordt aangetroffen bedraagt drie punten, dit is het geval voor
de Laambeek, waar een stijging in zuurstofgehalte ter hoogte van het
lozingspunt werd waargenomen, en voor de Dommel te Peer waar er grote
verschillen in habitatkwaliteit voorkomen. Voor de andere onderzochte locaties
blijkt de variatie binnen de beek bijzonder laag te blijven.

a b

Figuur 3.2. Score totaal aantal soorten voor de 12 onderzochte RWZI’s waarbij
de drie locaties per beek gerangschikt zijn volgens (a) enerzijds hun positie
t.o.v. de RWZI (SO stroomopwaarts, THV ter hoogte van, SA stroomafwaarts) en
(b) anderzijds volgens hun habitatscore (HS1>HS2>HS3)

De trofische samenstelling wordt significant beïnvloed door de
habitatkwaliteit, binnen een zelfde beek wordt dus een hogere trofische score
bekomen naarmate de habitatkwaliteit beter is (figuur 3.3.). Voor alle
onderzochte locaties wordt de hoogste trofische score bekomen voor de locaties
met de beste habitatkwaliteit. In vier gevallen zien we echter een daling
gevolgd door een lichte stijging. Voor zowel de A-beek, de Grote Gete te
Hoegaarden als de Dommel te Peer is deze daling het gevolg van de overmatige
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aanwezigheid van piscivore soorten zoals beekforel en snoek. Deze twee soorten
werden dan ook regelmatig uitgezet, en een overmatige aanwezigheid van
piscivoren wordt door de Visindex als negatief beoordeeld. Ook de Spearman
rank correlatie bevestigd het positief verband, weliswaar met een p-waarde van
0.059, tussen de habitatkwaliteit en de trofische score (tabel 3.7.). De
verschillende trofische niveaus zijn waarschijnlijk even gevoelig voor
vervuiling zodat de inplanting van de RWZI geen invloed heeft op deze
parameter.

Tabel 3.7. Spearman rank correlaties tussen de Visindex en zijn individuele
parameterscores met de habitatscore, de conductiviteit, de pH en het
zuurstofgehalte

Habitatscore Conductiviteit pH Zuurstofgehalte
Spearman

R
p Spearman

R
p Spearman

R
p Spearman

R
p

Aantal soorten .204 .233 ����� ���� -.165 .336 .262 .146
Trofische
samenstelling

.317 .059 .196 .252 .311 .065 .053 .771

Natuurlijke
rekrutering

.111 .517 .058 .736 .073 .673 .021 .911

Gewichts% exoten .166 .332 .038 .826 .206 .227 -.116 .525
Typische soorten
waarde

.010 .952 -.222 .192 -.242 .154 ���� ����

Type soorten .173 .311 -.290 .085 -.091 .599 .285 .113
Gemiddelde
tolerantie

.126 .463 -.017 .919 .155 .365 .150. .411

Totale biomassa ���� ���� -.256 .131 -.036 .833 .266 .141
Visindex ���� ���� -.160 .349 .098 .569 .182 .139

a b

Figuur 3.3. Score trofische samenstelling voor de 12 onderzochte RWZI’s
waarbij de drie locaties per beek gerangschikt zijn volgens (a) enerzijds hun
positie t.o.v. de RWZI (SO stroomopwaarts, THV ter hoogte van, SA
stroomafwaarts) en (b) anderzijds volgens hun habitatscore (HS1>HS2>HS3)

De natuurlijke rekrutering is de enige parameter die significant beïnvloed
wordt door de aanwezigheid van een RWZI. Ter hoogte van en nog in een grotere
mate meer stroomafwaarts van de RWZI blijken de jonge jaarklassen van de
aldaar aangetroffen vissoorten vaak afwezig te zijn. Jonge vissen zijn over
het algemeen gevoeliger voor vervuiling zodat ze op vervuilde locaties minder
overlevingskansen hebben of deze ontwijken door zich meer stroomopwaarts de
RWZI op te houden. Deze parameter blijkt dan ook een zeer gevoelige indicator
voor vervuiling, hetgeen duidelijk wordt weergegeven in figuur 3.4. De
habitatkwaliteit heeft geen significante invloed op de rekrutering, alhoewel
men toch zou verwachten dat een meer gediversifieerde habitat meer
schuilmogelijkheden en dus ook meer overlevingskansen voor de jongen zou
bieden. Daarnaast komt dan nog het gegeven dat vele soorten specifieke
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habitateisen stellen om zich te kunnen voortplanten, zo vereisen snoek en
zeelt waterplanten en andere zoals beekforel en barbeel grintbanken voor hun
voortplanting. De relatief lage scores voor de natuurlijke rekrutering kunnen
dan ook grotendeels het gevolg zijn van de lage habitatkwaliteit van de
onderzochte locaties.

a b

Figuur 3.4. Score natuurlijke rekrutering voor de 12 onderzochte RWZI’s
waarbij de drie locaties per beek gerangschikt zijn volgens (a) enerzijds hun
positie t.o.v. de RWZI (SO stroomopwaarts, THV ter hoogte van, SA
stroomafwaarts) en (b) anderzijds volgens hun habitatscore (HS1>HS2>HS3)

De score voor het gewichtspercentage aan exoten wordt noch door de
aanwezigheid van de RWZI noch door de habitatkwaliteit significant beïnvloed.
Wanneer exoten op bepaalde rivier worden aangetroffen vindt men ze bijna
steeds op de drie bemonsterde locaties en dan meestal nog in relatief grote
aantallen (figuur 3.5.).

a b

Figuur 3.5. Score gewichtspercentage exoten voor de 12 onderzochte RWZI’s
waarbij de drie locaties per beek gerangschikt zijn volgens (a) enerzijds hun
positie t.o.v. de RWZI (SO stroomopwaarts, THV ter hoogte van, SA
stroomafwaarts) en (b) anderzijds volgens hun habitatscore (HS1>HS2>HS3)

Wanneer we kijken naar de score voor type soorten dan vallen direct de
algemeen lage waarden op, de meeste locaties scoren hier slechts waarde 1
terwijl de maximumscore slechts 3 bedraagt (figuur 3.6.). Deze parameter geeft
dan ook aan dat de onderzochte wateren sterk te lijden hebben onder
antropogene stress. Voor zowel de brasem- als barbeelzone is deze parameter
opgebouwd uit de procentuele verhouding van drie vissoorten. Van deze soorten
zijn er iedere keer twee (rietvoorn en zeelt voor de brasemzone; bermpje en
kopvoorn voor de barbeelzone) die zeer gevoelig zijn voor de verstoring van de
habitatstructuur. Deze soorten zijn voor hun voortplanting sterk afhankelijk
van een slibvrij substraat onder de vorm van waterplanten of grint en stenen.
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Zoals reeds eerder aangehaald zijn de scores voor habitatstructuur bijzonder
laag, hetgeen deze algemeen lage score voor deze parameter kan verklaren.
Daarnaast speelt dan nog de factor dat deze soorten vaak volledig afwezig zijn
op de onderzochte beken. Deze parameter vertoont noch met de RWZI noch met de
habitatkwaliteit een significant verband.

a b

Figuur 3.6. Score type soorten voor de 12 onderzochte RWZI’s waarbij de drie
locaties per beek gerangschikt zijn volgens (a) enerzijds hun positie t.o.v.
de RWZI (SO stroomopwaarts, THV ter hoogte van, SA stroomafwaarts) en (b)
anderzijds volgens hun habitatscore (HS1>HS2>HS3)

Voor de gemiddelde typische soorten waarde zien we dat de scores over het
algemeen hoog liggen, de maximumscore wordt vaak gehaald (figuur 3.7.). Ook
binnen een zelfde beek wordt er voor deze parameter weinig variatie
waargenomen. Noch de RWZI noch de habitatkwaliteit hebben een significante
invloed op deze parameter.

a b

Figuur 3.7. Score typische soorten waarde voor de 12 onderzochte RWZI’s
waarbij de drie locaties per beek gerangschikt zijn volgens (a) enerzijds hun
positie t.o.v. de RWZI (SO stroomopwaarts, THV ter hoogte van, SA
stroomafwaarts) en (b) anderzijds volgens hun habitatscore (HS1>HS2>HS3)

De gemiddelde tolerantiescore wordt, hoewel ze een indicatie zou moeten geven
voor zowel water- als habitatkwaliteit, noch door de RWZI noch door de
habitatscore significant beïnvloed (figuur 3.8.). Wateren met ofwel een hoge
habitatscore of een hoog zuurstofgehalte blijken echter goed te scoren op deze
parameter, toch zien we geen correlatie tussen de gemiddelde tolerantie en
deze variabelen (tabel 3.7.).
De aangetroffen biomassa is vrij laag, het overgrote deel van de onderzochte
locaties behaalt voor deze parameter een score van 1 of 2 (figuur 3.9.). Enkel
op beken waar een hoog zuurstofgehalte gecombineerd wordt met een relatief
hoge habitatscore wordt een score 4 of 5 bekomen. Het staalname punt ter
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hoogte van de RWZI te Peer vormt hierop een uitzondering, hier wordt de hoogst
opgemeten habitatscore bekomen, een relatief laag zuurstofgehalte opgemeten en
een score 4 voor de totale biomassa bekomen.

a b

Figuur 3.8. Score gemiddelde tolerantiewaarde voor de 12 onderzochte RWZI’s
waarbij de drie locaties per beek gerangschikt zijn volgens (a) enerzijds hun
positie t.o.v. de RWZI (SO stroomopwaarts, THV ter hoogte van, SA
stroomafwaarts) en (b) anderzijds volgens hun habitatscore (HS1>HS2>HS3)

De biomassa voor de drie locaties per beek wordt dan ook significant positief
beïnvloed door een goede habitatkwaliteit. Ook de verschillen in habitatscore
tussen de verschillende beken weerspiegelt zich in de verschillen in biomassa.
Deze significante invloed wordt tevens bevestigd door de positief significante
Spearman rank correlatie van de habitatscore met de totale biomassa score
(tabel 3.7.). De RWZI heeft geen significante invloed op de aanwezige
biomassa.

a b

Figuur 3.9. Score totale biomassa voor de 12 onderzochte RWZI’s waarbij de
drie locaties per beek gerangschikt zijn volgens (a) enerzijds hun positie
t.o.v. de RWZI (SO stroomopwaarts, THV ter hoogte van, SA stroomafwaarts) en
(b) anderzijds volgens hun habitatscore (HS1>HS2>HS3)

De totale visindexscore volgt de trend zoals aangegeven door de parameters
trofische samenstelling en totale biomassa, en wordt lokaal aldus significant
beïnvloed door de habitatkwaliteit. Ook tussen de beken onderling zien we een
significant positief effect van de habitatkwaliteit op de totale visindex
score (tabel 3.7.).
Voor de RWZI vinden we echter geen significante invloed op de totale
indexscore (figuur 3.10.). We zien echter wel dat de twee beken met de hoogste
indexscores tevens deze zijn met de hoogste zuurstofgehaltes, namelijk de IJse
en de A-beek. Het behalen van een optimale score door deze twee beken wordt
waarschijnlijk belet door de relatief lage habitatscores. De overige
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indexscores liggen relatief laag. De visindex blijkt dus slechts in beperkte
mate in staat te zijn om de invloed van een RWZI te detecteren, dit wordt
hoogstwaarschijnlijk in de hand gewerkt door enerzijds de relatief kleine
invloed van de RWZI op de meestal reeds vervuilde beken (diffuse vervuiling
en/of stroomopwaarts liggende lozingspunten) en anderzijds door de
aanwezigheid van andere verstoringvormen zoals kanalisatie en baggerwerken die
blijkbaar een grotere impact hebben dan de RWZI zelf.

a b

Figuur 3.10. Visindexscore voor de 12 onderzochte RWZI’s waarbij de drie
locaties per beek gerangschikt zijn volgens (a) enerzijds hun positie t.o.v.
de RWZI (SO stroomopwaarts, THV ter hoogte van, SA stroomafwaarts) en (b)
anderzijds volgens hun habitatscore (HS1>HS2>HS3)

��������	�����

De RWZI’s in Vlaanderen kennen, met een verwijdering tot 94% voor de
biologische zuurstofvraag, 85% voor de zwevende stoffen, 52% voor het
stikstof- en 78% voor het fosfaatgehalte een hoog rendement (Annoniem, 2001).
De restvervuiling komt echter in onze beken terecht en kan een impact hebben
op de biotische integriteit. Hoewel de invloed van de RWZI’s op de
waterkwaliteit beperkt blijft, hetgeen blijkt uit de kleine invloed op de
conductiviteit, de pH en het zuurstofgehalte, is de visindex toch nog in staat
om deze beperkte invloed te detecteren. Van de 8 parameters die deel uitmaken
van de Visindex, wordt enkel de parameter ‘natuurlijke rekrutering’
significant beïnvloed door de RWZI. Deze parameter blijkt dan ook zeer
gevoelig voor vervuiling. Ook Minckittrick en Dixon (1989) wezen op het grote
belang van rekrutering als biomonitor. Zij toonden aan dat vervuiling leidt
tot een daling in conditie, waarbij de vissen een tragere groei vertoonden, op
latere leeftijd volwassen werden en minder en kleinere eitjes produceerden.
Dit geheel van invloeden leidt er toe dat er een shift in leeftijdsstructuur
plaatsvindt, waarbij er minder jonge dieren voorkomen, hetgeen zich
uiteindelijk zal uiten in lagere populatiedensiteiten. Deze parameter is dan
ook zeer gevoelig voor de waterkwaliteit en tevens van cruciaal belang voor
een gezond en zichzelf in stand houdend ecosysteem. Zo zal deze parameter in
staat zijn om zelfs lichte chronische vervuiling te detecteren en te fungeren
als een vroege waarschuwing, en dit reeds lang voor dat andere parameters een
negatieve invloed kunnen registreren. Op lange termijn zal een daling in
voortplantingssucces een grote invloed hebben op andere parameters zoals o.m.
het totaal aantal soorten, de gemiddelde tolerantiescore en de totale
biomassa.
De algemeen lage Visindexscores zijn er mogelijk verantwoordelijk voor dat de
andere parameters de ‘extra’ vervuiling veroorzaakt door de RWZI niet kunnen
detecteren, daar deze beken reeds in meer of mindere mate beïnvloed worden
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door andere vervuilingsbronnen (sluiklozingen, diffuse vervuiling, …) meer
stroomopwaarts de RWZI. Ook de lage waarden voor, en de variantie in
habitatkwaliteit binnen een zelfde beek kunnen een invloed hebben op de
resultaten.
De beperkte invloed van RWZI’s op de biotische integriteit wordt echter
bevestigd door Karr ������ (1985). Zij vermelden zelfs dat de toepassing van
tertiaire zuivering (nutriënten verwijdering) geen invloed heeft op de
biotische integriteit en dat een primaire en secundaire zuivering voldoende
zouden zijn voor het beschermen van visgemeenschappen tegen de invloed van
huishoudelijk afvalwater. De voor vervuiling uitermate gevoelige parameter
‘natuurlijke rekrutering’ maakte echter geen deel uit van de door de auteurs
gehanteerde index. De efficiëntie voor het detecteren van bepaalde
verstoringvormen is afhankelijk van de gebruikte parameters, zodat men steeds
moet oppassen bij het trekken van dergelijke conclusies.
In andere studies waarbij de invloed van effluenten op de biotische
integriteit werd nagegaan, bleken er naast de rekrutering nog een aantal
andere parameters de vervuiling te detecteren. Zo vond Mullins (1999) in 1996
een daling in het percentage aan tolerante soorten terwijl het percentage aan
invertivoren steeg, ook de totale indexscore benedenstrooms de RWZI lag lager.
Voor de door ons onderzochte beken blijken de verschillen in habitatkwaliteit
een grotere invloed te hebben dan de effluenten van de RWZI’s. Uit onze
resultaten blijkt dat de Visindex goed in staat is om habitatdegradatie te
detecteren. De trofische samenstelling blijkt sterk afhankelijk van de
habitatkwaliteit. Zo leidt kanalisatie tot een uniform habitat met een
gereduceerde invertebraten diversiteit en densiteit, hetgeen zich duidelijk
weerspiegelt in de trofische samenstelling van de visgemeenschap (Oberdorff ��
���, 1993; Schlosser, 1982).
Rechtgetrokken rivieren streven steeds weer naar een nieuw sediment evenwicht,
hetgeen leidt tot een verhoogde erosie en de ermee samengaande sedimentatie.
De steeds wederkerende slibruimingen verhinderen steeds weer het bereiken van
dit nieuw evenwicht waardoor er steeds weer erosie en sedimentatie optreden.
Deze sedimentatie heeft onder meer een invloed op het voortplantingssucces van
verschillende soorten, het substraat wordt bedekt door een sliblaag waardoor
het niet meer geschikt is als paaisubstraat, terwijl de door een sliblaag
bedekte eitjes afsterven (Oberdorff �����., 1993; Mullens, 1998; Lenat ������,
1994; Rabeni ������, 1995; Schlosser, 1982, Karr en Dudley, 1981; Oberdorff en
Hughes, 1992). In tegenstelling tot voornoemde onderzoeken vonden wij geen
verband tussen de habitatkwaliteit en de parameter ‘natuurlijke rekrutering’.
Dit is waarschijnlijk het gevolg van de algemeen lage habitatscores en van de
grotere invloed van de waterkwaliteit op deze parameter.
Ook de biomassa wordt sterk beïnvloed door de habitatkwaliteit. Vooral de
variatie in diepte en de aanwezigheid van voldoende schuilplaatsen hebben een
invloed op onder meer de groeisnelheid, de reproductie en de visabundantie,
hetgeen zich duidelijk weerspiegelt in een hogere biomassa (Poizet en Pont,
1996; Schlosser, 1982; Didier, 1997).
De verschillen in visindexscore binnen een zelfde beek blijken dus
voornamelijk het gevolg te zijn van een variatie in habitatkwaliteit, terwijl
de effluenten van de RWZI slechts in beperkte mate een invloed hebben op de
Biotische integriteit.
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Voor de analyse van de inplanting van de waterzuivering werd een dataset
samengesteld bestaande uit 38 staalnameplaatsen verspreid over 6 verschillende
waterlopen. Deze plaatsen werden iedere keer twee maal bemonsterd, namelijk
eenmaal voor de realisatie van de waterzuiveringsinfrastructuur op de
betreffende waterloop, en een tweede maal na de realisatie van de
waterzuiveringsinfrastructuur. De realisatie van de
waterzuiveringsinfrastructuur houdt in dat verschillende lozingspunten op de
waterloop worden opgeheven, het afvalwater via collectoren naar de RWZI wordt
afgevoerd, wordt gezuiverd en het effluent ten slotte in de waterloop wordt
geloosd. Een overzicht van de op de bestudeerde beken gerealiseerde
waterzuiveringswerken worden weergegeven in bijlage 16. De dataset werd
opgebouwd uit reeds gepubliceerde gegevens van het IBW (Gilson ������, 1994a,
1994b; Van Thuyne en Belpaire, 1997; Van Thuyne ������, 1997, 1998, 1999;
Breine ������, 1999a, 1999b) en recente ongepubliceerde gegevens, die het
resultaat zijn van afvissingen uitgevoerd door het IBW, Groenendaal.
De visserijopnames werden iedere keer uitgevoerd door middel van
elektrovisserij. Hierbij werd een strook van 100 m systematisch in een
stroomopwaartse richting afgevist. Afhankelijk van de waterloop werd met één,
twee of drie anoden gevist.
Bij elektrisch vissen wordt door middel van een generator een elektrisch veld
opgewekt tussen twee polen die zich in het water bevinden. De negatieve pool
(kathode) is een metalen gaaswerk dat in het water ligt. De positieve pool
(anode) wordt gevormd door een stroomgeleidend schepnet. Onder invloed van het
elektrisch veld (400 à 600 volt) worden de vissen naar de positieve pool
gedreven, raken verdoofd en kunnen worden opgeschept.

����������
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De gegevens werden geanalyseerd d.m.v. een Friedmann ANOVA analyse waarvoor
een model werd opgesteld bestaande uit twee factoren, nl. De factor ‘beek’,
die verantwoordelijk is voor de regionale verschillen en de factor ‘tijd’, wat
slaat op het tijdstip (voor of na de realisatie van de
waterzuiveringsinfrastructuur) waarop de locatie werd bemonsterd. Aangezien we
in deze studie niet geïnteresseerd zijn in de regionale verschillen kunnen we
de factor ‘beek’ beschouwen als een ‘block variabele’. De analyse werd
toegepast op zowel de individuele parameterscores alsook op de totale
Visindexscore.

��������	������	

Uit de resultaten blijkt de realisatie van de waterzuiveringsinfrastructuur
een groot effect te hebben op de visgemeenschap. We zien een stijging in de
score voor 4 van de 8 parameters die deel uitmaken van de Visindex, hetgeen
zich tevens weerspiegelt in een significante stijging van de Visindexscore
zelf (tabel 3.8.).
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Tabel 3.8. Resultaten Friedmann ANOVA analyse van de invloed van de
waterzuiveringsinfrastructuur op de Visindex en zijn individuele parameters

Chi Square P coëfficiënt R
7RWDDO�DDQWDO�VRRUWHQ ���� ������ ����� �����

*HPLGGHOGH

WROHUDQWLHVFRUH

���� ������ ����� �����

Typische soorten waarde 0.33 0.5637 0.009 -0.018
7\SH�VRRUWHQ ���� ������ ����� �����

Totale biomassa 0.33 0.5637 0.009 -0.018
Gewichtspercentage exoten 2.63 0.1048 0.069 0.044
Trofische samenstelling 1.89 0.1700 0.049 0.024
1DWXXUOLMNH�UHNUXWHULQJ ����� ������� ����� �����

9LVLQGH[VFRUH ���� ������ ����� �����

Het totaal aantal soorten wordt sterk beïnvloed door de waterzuiveringwerken,
het gemiddelde aantal soorten stijgt van 7.9 naar 10.05. De stijging in
soortenaantal komt duidelijk naar voren in de score voor het aantal soorten
(figuur 3.11.). Tijdens de tweede afvissing wordt op bijna alle locaties een
hogere score bekomen, vooral in de score voor de IJse zien we een sterke
stijging. Voor de realisatie van de werken waren drie van de bemonsterde
locaties op de IJse echter visloos. Daarnaast valt tevens de sterke
achteruitgang voor enkele locaties op de Abeek, de Laambeek en de Warmbeek op.

Figuur 3.11. Score totaal aantal soorten voor en na de inplanting van een RWZI
voor achtereenvolgens de Warmbeek (6 locaties), de Kleine Gete (2), de IJse
(5), de Laambeek (2), de Abeek (6) en de Demer (17)

Uit de analyse voor de gemiddelde tolerantiewaarde blijkt dat de stijging in
soortenaantal voornamelijk het gevolg is van het toenemend aantal gevoelige
soorten, die de rivier hebben kunnen herkoloniseren. De gemiddelde
tolerantiewaarde stijgt van een waarde 1.59 naar 2.0, hetgeen zich uit in een
sterk significante stijging in de score voor de gemiddelde tolerantiewaarde
(figuur 3.12.).
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Figuur 3.12. Score gemiddelde tolerantiewaarde voor en na de inplanting van
een RWZI voor achtereenvolgens de Warmbeek (6 locaties), de Kleine Gete (2),
de IJse (5), de Laambeek (2), de Abeek (6) en de Demer (17)

De typische soortenwaarde, die aangeeft in welke mate er een invasie optreedt
van ‘zonevreemde soorten’ wordt niet significant beïnvloed door de realisatie
van de waterzuiveringsinfrastructuur (figuur 3.13.). We zien dat 82% van de
onderzochte wateren score 3 of meer haalt. De verspreiding van de vissoorten
wordt in grote mate bepaald door geografische verschillen, waarbij de
verschillende soorten aangepast zijn aan de typische stroomsnelheid en
structurele karakteristieken (Huet, 1959). Voor de brasemzone worden andere
soorten als typisch beschouwd dan voor de barbeelzone. Deze parameter zou een
indicatie moeten geven van de mate waarin zonevreemde soorten voorkomen. De
locaties die echter laag scoren voor deze parameter zijn echter niet deze waar
een dergelijke invasie van ‘zonevreemde soorten’ heeft plaatsgevonden maar wel
de ‘soortarme’ locaties.

Figuur 3.13. Score typische soorten waarde voor en na de inplanting van een
RWZI voor achtereenvolgens de Warmbeek (6 locaties), de Kleine Gete (2), de
IJse (5), de Laambeek (2), de Abeek (6) en de Demer (17)

De type soorten waarde stijgt van 1.66 voor tot 2.22 na de realisatie van de
werken. Deze stijging uit zich in een sterk significante stijging in de
parameterscore (figuur 3.14.). Hetgeen echter opvalt is de algemeen lage score
voor deze parameter, waarbij meer dan 90% van de locaties een waarde 3 of
lager scoort, terwijl geen enkele locatie score 5 haalt. De parameter type
soorten is opgebouwd uit het gewichtspercentage van iedere keer drie soorten.
Twee van deze soorten zijn voor hun voortplanting echter sterk afhankelijk van
de habitatkwaliteit. Een verbetering in waterkwaliteit alleen, kan er niet toe
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leiden dat deze parameter voor deze, meestal sterk habitatgedegradeerde
rivieren, hoog scoort.

Figuur 3.14. Score type soorten voor en na de inplanting van een RWZI voor
achtereenvolgens de Warmbeek (6 locaties), de Kleine Gete (2), de IJse (5), de
Laambeek (2), de Abeek (6) en de Demer (17)

Voor de totale biomassa zien we geen significante invloed van de
waterzuiveringwerken. Een groot deel van de bemonsterde locaties (61%)
behaalde slechts score 1 of 2 (figuur 3.15.). Het is mogelijk dat de biomassa,
meestal vertrekkende van een lage waarde, zich pas op langere termijn kan
herstellen. Voor de meeste locaties die voorheen goed scoorden op deze
parameter zien we echter een sterke achteruitgang.

Figuur 3.15. Score totale biomassa voor en na de inplanting van een RWZI voor
achtereenvolgens de Warmbeek (6 locaties), de Kleine Gete (2), de IJse (5), de
Laambeek (2), de Abeek (6) en de Demer (17)

Het gewichtspercentage aan exoten wordt niet significant beïnvloed door de
waterzuiveringwerken. Eens exoten een bepaalde rivier bereikt hebben tijdens
de periode voor de werken, blijven ze zich ook erna in evenredige mate
handhaven. Uit de resultaten blijkt tevens dat wanneer er exoten voorkomen,
deze meestal een groot deel van de totale biomassa uitmaken. In 50% van de
gevallen bekomen we dan ook score 1 terwijl 26% van de locaties score 5
bekomen (figuur 3.16.).
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Figuur 3.16. Score gewichts% exoten voor en na de inplanting van een RWZI voor
achtereenvolgens de Warmbeek (6 locaties), de Kleine Gete (2), de IJse (5), de
Laambeek (2), de Abeek (6) en de Demer (17)

De score voor trofische samenstelling wordt niet significant beïnvloed door de
realisatie van de waterzuiveringwerken. Deze resultaten voldoen dan ook aan de
verwachting dat de verschillende trofische niveaus even gevoelig zijn voor
vervuiling. Deze conclusie kunnen we op zijn minst trekken voor de omnivoren
en de invertivoren. Piscivoren zijn zowel voor als na de realisatie van de
werken ondervertegenwoordigd, hetgeen resulteert in een algemene verlaging
voor deze parameterscore; score 5 wordt slechts 1 enkele maal behaald (figuur
3.17.).

Figuur 3.17. Score trofische samenstelling voor en na de inplanting van een
RWZI voor achtereenvolgens de Warmbeek (6 locaties), de Kleine Gete (2), de
IJse (5), de Laambeek (2), de Abeek (6) en de Demer (17)

De parameter die het sterkst beïnvloed wordt door de realisatie van de
waterzuiveringwerken is de ‘natuurlijke rekrutering’. Locaties die voorheen
hoog scoorden blijven deze hoge waarde meestal behouden, terwijl de meeste
locaties die eerst waarde 1 scoorden na de werken meestal score 4 of 5 behalen
(figuur 3.18.). Voor de Kleine Gete en de IJse blijft deze stijging beperkt
tot score 2 of 3. Een aantal van de hier aangetroffen soorten is echter als
volwassen exemplaren uitgezet (regenboogforel en beekforel) dit haalt de score
voor natuurlijke rekrutering naar beneden. Zo zien we dat deze parameter
tevens negatief reageert op herbepotingen. De hogere gevoeligheid van
juveniele individuen voor vervuiling leidt ertoe dat dit de meest gevoelige
parameter is voor de detectie van watervervuiling.
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Figuur 3.18. Score natuurlijke rekrutering  voor en na de inplanting van een
RWZI voor achtereenvolgens de Warmbeek (6 locaties), de Kleine Gete (2), de
IJse (5), de Laambeek (2), de Abeek (6) en de Demer (17)

De invloed van de waterzuiveringwerken op 4 van de 8 Visindexparameters wordt
duidelijk weerspiegeld in een significante stijging van de Visindex. De
grootste stijging voor de Visindexscore wordt gerealiseerd voor drie locaties
op de IJse en één op de Warmbeek. Voor de werken waren deze locaties echter
allen visloos. Deze locaties bekomen echter een score hoger dan 1 omwille van
de score 5 die ze bekomen voor de parameter ‘gewichtspercentage exoten’. Bij
de indeling in klassen bekomen deze locaties de quotering ‘dood viswater’.

Figuur 3.19. Totale visindexscore voor en na de inplanting van een RWZI voor
achtereenvolgens de Warmbeek (6 locaties), de Kleine Gete (2), de IJse (5), de
Laambeek (2), de Abeek (6) en de Demer (17)

De gemiddelde visindexscore stijgt van 2.4 naar 2.9 na de realisatie van de
werken. De waterzuivering zorgt dus voor een lichte stijging in de
visindexscore, doch leidt er niet toe dat de visgemeenschap volledig herstelt
(figuur 3.19.).De waterzuiveringwerken zijn echter pas vrij recent
gerealiseerd zodat het visbestand slechts een beperkte tijd de mogelijkheid
had om zich te herstellen. Mogelijk zullen deze inspanningen zich pas over een
langere periode uiten in een verdere stijging in de Visindexscore. Naast de
vervuiling door afvalwater zijn er nog een groot aantal andere antropogene
invloeden die een negatief effect hebben op het aquatische ecosysteem; zoals
diffuse vervuiling, sluiklozingen, kanalisatie, baggerwerken,
migratieknelpunten enz…
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Figuur 3.20. Waarde van de Visindex na de realisatie van de
waterzuiveringsinfrastructuur uitgezet ten opzichte van de indexwaarde voor de
realisatie langsheen  de onderzochte waterlopen

Wanneer de waarden van de visindex, bekomen voor de verschillende locaties,
sinds de realisatie van de waterzuiveringwerken enerzijds, en daterend voor de
werken anderzijds, ten opzichte van elkaar worden uitgezet, wordt een grafiek
bekomen zoals weergegeven in figuur 3.20. Hierin stelt de volle lijn de
bissectrice voor en de stippellijn de regressierechte door de puntenwolk. Uit
deze figuur blijkt dat de locaties, die voorheen gekenmerkt waren door een
lage indexwaarde, een hogere indexwaarde kennen na de waterzuiveringwerken. In
deze zone bevindt de regressierechte zich namelijk boven de bissectrice, die
een aanduiding is voor een onveranderlijke Visindex-score. Sites met een
waarde van ongeveer 3.3, blijven deze waarde ook behouden na de realisatie van
de werken. Plaatsen die echter voorheen gekenmerkt werden door een hogere
visindex, scoren erna echter iets minder goed. Uitgaande van deze resultaten
kan dus verondersteld worden dat het visbestand van de onderzochte beken een
evolutie ondergaat in richting van een bepaalde evenwichtswaarde. Deze daling
in Visindexscore voor de ‘betere’ wateren kan het gevolg zijn van een daling
in zowel water- als habitatkwaliteit. Men zou dan ook kunnen vermoeden dat de
effluenten van de RWZI’s hiervoor verantwoordelijk zijn, maar van de 7
‘betere’ locaties is enkel staalnamepunt 6 op de Abeek juist benedenstrooms de
RWZI gelokaliseerd terwijl de andere 6 locaties zich stroomopwaarts de RWZI
bevinden. Dit kan een indicatie zijn van de invloed van andere
verstoringvormen, doch uit analyses van de invloed van RWZI’s blijkt dat dit
lokaal wel een negatief effect op de biotische integriteit kunnen hebben.
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De inspanningen die de laatste jaren geleverd zijn inzake waterzuivering
hebben geleid tot een belangrijke verbetering van de waterkwaliteit. Deze
verbetering heeft duidelijk een invloed op de biologische kwaliteit van onze
oppervlaktewateren. Deze biologische kwaliteit wordt door de VMM gemeten door
middel van de Belgisch Biotische Index (BBI). In het voorbije decennium vond
een verregaande reductie van het aandeel meetplaatsen met een zeer slechte
biologische kwaliteit plaats (van 37.2% in 1990 tot 19.5% in 1999). Er is een
duidelijke verschuiving gebeurd van de klasse ‘matige kwaliteit’. In 1999 viel
41.6% van de meetplaatsen onder deze klasse; in 1990 was dit nog 31.6%. Er is
echter nog geen toename in het aandeel van de waterlopen met een (zeer) goede
kwaliteit (Maeckelberghe en Peeters, 2000).
Uit onze resultaten komt een vergelijkbare trend naar voren. Van de 8
parameters die deel uitmaken van de visindex zijn er 4 die deze verbetering
duidelijk registreren. Globaal genomen leiden de waterzuiveringwerken
(combinatie van opheffen lozingspunten, aanleggen collectoren, realisatie
rioleringswerken, en implantatie RWZI’s zie bijlage 16) tot een stijging in
biotische integriteit. De opvallende daling in Visindexscore voor de wateren
die voorheen een goede score behaalden is een belangrijke indicatie dat
waterzuiveringwerken alleen niet voldoende zijn om de biotische integriteit te
verbeteren of hoog te houden. Uit onze resultaten blijkt dat het visbestand
van de onderzochte beken een evolutie ondergaat in de richting van een
bepaalde evenwichtsituatie, waarbij de Visindex evolueert naar een bepaalde
evenwichtswaarde (in dit geval ongeveer 3.3). Dit punt is een dynamisch
evenwichtspunt dat overeenkomt met een bepaalde graad van pollutie en
structuurdegradatie. Zoals blijkt uit de grafiek, zullen naarmate de chemische
kwaliteit verbetert, steeds meer locaties de evenwichtssituatie bereiken.
Plaatsen die boven het globale evenwichtspunt uitsteken, zullen dan
vermoedelijk na verloop van tijd aan ‘biotische integriteit’ moeten inboeten,
omwille van een verslechterde waterkwaliteit en/of de teloorgang van
structuurkenmerken. De locale invloed van een RWZI op de Visindex (zie 3.2.)
is tevens een pleidooi om de inplanting van een RWZI zo te kiezen dat locaties
met een reeds hoge biotische integriteit zo min mogelijk bedreigd worden.
Hoewel de waterzuiveringwerken een duidelijk positieve invloed hebben op de
biotische integriteit, blijft de stijging in Visindexscore beperkt. Naast het
huishoudelijk afvalwater zijn er nog een groot aantal andere
vervuilingsbronnen zoals de diffuse vervuiling van o.m. de landbouw,
sluiklozingen en overstorten. Ook andere antropogene invloeden zoals
kanalisatie, slibruimingen en migratieknelpunten beletten een volledig herstel
van de biotisch integriteit. Over het algemeen bezitten de Vlaamse
oppervlaktewateren, t.g.v. een intensieve kanalisatie, een zeer lage
habitatkwaliteit. Wil men streven naar een sterke verbetering in Biotische
Integriteit dan dienen naast een verbetering in waterkwaliteit ook deze
verstoringvormen aangepakt te worden.
Deze resultaten bewijzen eens te meer dat de Visindex een goede en gevoelige
monitor is voor zowel habitat- als waterkwaliteit.
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De lokale invloed van RWZI effluenten is beperkt en uit zich slechts in een
daling voor één enkele parameter, nl. de natuurlijke rekrutering. Deze
parameter blijkt dan ook zeer gevoelig voor de waterkwaliteit en fungeert alzo
als een vroeg noodsignaal bij lichte chronische vervuiling, die op lange
termijn echter een veel grotere impact op de biotische integriteit kan hebben.
Dit resultaat onderstreept nog eens het belang van de individuele parameters,
ze zijn in staat om veel bijkomende informatie te geven, ook wanneer men geen
effect vindt voor de totale Visindexscore.
Verschillen in habitatkwaliteit komen duidelijk tot uiting in de
Visindexscore, dit levert het bewijs dat de Visindex in staat is om
verschillende vormen van menselijke verstoring te detecteren. Zowel de
parameters ‘trofische samenstelling’ en ‘totale biomassa’ als de totale
Visindexscore zelf worden significant positief beïnvloed door de
habitatkwaliteit. Over het algemeen zijn de habitatscores vrij laag, hetgeen
duidelijk naar voren komt in de lage Visindexscores.
Uit de temporele analyse blijkt dat de inspanningen die de laatste jaren
geleverd zijn ter verbetering van de waterkwaliteit van onze
oppervlaktewateren duidelijk resulteren in een stijging van de Visindexscore.
Deze stijging blijft echter beperkt en voor wateren die voorheen een hoge
Visindexscore haalden zien we een duidelijke achteruitgang.
De bouw van een RWZI kan lokaal ook een verslechtering van de biotische
integriteit met zich meebrengen, zeker op locaties met een hoge Visindexscore.
Wanneer een plaats die voorheen een goede score voor de Visindex haalde, plots
onder de invloed komt van een RWZI effluent kan dat een negatieve impact
hebben op de visgemeenschap. Hoewel deze impact beperkt is, enkel een invloed
op de rekrutering, dient men hierbij toch voorzichtig te zijn. Onze resultaten
zijn bekomen voor wateren met gemiddeld een redelijke kwaliteit en het is dan
ook mogelijk dat wateren met een hoge biotische integriteit een relatief
grotere invloed ondervinden van de RWZI effluenten. Vooral de invloed op
pollutiegevoelige soorten zoals o.a. beekprik en rivierdonderpad, zou voor een
daling kunnen zorgen van de biotische integriteit voor de ‘goede wateren’. In
wateren met een matige waterkwaliteit zal deze invloed op dergelijke soorten
niet meetbaar zijn daar deze er reeds verdwenen zijn. Tevens kunnen tijdelijke
lozingen, die het gevolg kunnen zijn van de werken voor de bouw van
collectoren en RWZI’s, een sterke invloed hebben op de biotische integriteit
van ‘goede wateren’. In dit opzicht zou de Visindex een belangrijke
richtinggevende functie kunnen vervullen tijdens de planningsfase van een
nieuw RWZI.
Waterzuiveringwerken, die een combinatie zijn van het opheffen van
lozingspunten, het aanleggen van collectoren, het realiseren van
rioleringswerken en de implantatie van RWZI’s, zijn essentieel in het herstel
van de biotische integriteit van onze waterlopen, maar zonder de aanpak van
andere menselijke verstoringvormen zullen ze niet leiden tot een volledig
herstel. Indien men de evolutie in ecologische kwaliteit, die onze waterlopen
ondergaan, wil sturen naar een hoger niveau van biotische integriteit, kan
ingespeeld worden op een aantal verschillende factoren. Een toename van de
efficiëntie van de huidige RWZI’s, het oplossen van het probleem met
overstorten, een afname van de nutriëntenaanvoer, het oplossen van
migratieknelpunten, het herstel van de vrije meandering en de relatie van de
rivier en haar vallei, enz… zullen allen een positief effect uitoefenen op de
ecologische kwaliteit van de oppervlaktewateren. De fysisch-chemische
waterkwaliteit mag hierbij wellicht beschouwd worden als de meest bepalende
factor. De biotische integriteit kan nooit hoger zijn dan de waterkwaliteit
toelaat. In tweede instantie zal de structuurkwaliteit van de waterloop
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bepalen of deze maat van biotische integriteit ook daadwerkelijk kan behaald
worden.
Onze resultaten geven duidelijk aan dat de 8 verschillende parameters elk
instaan voor de detectie van welbepaalde verstoringvormen. De helft van de
acht parameters wordt significant beïnvloed door de waterkwaliteit. We zien
dat elk van deze parameters verschilt in gevoeligheid, zo zal bij toenemende
graad van vervuiling eerst de natuurlijke rekrutering beïnvloed worden en
achtereenvolgens zal de invloed tevens waargenomen worden door de gemiddelde
tolerantiescore, de type soorten en tenslotte het aantal soorten. Hierdoor is
de Visindex in staat om een goed indeling te maken naar waterkwaliteit.
Twee parameters worden duidelijk significant beïnvloed door de
habitatkwaliteit. Hier blijkt de trofische samenstelling de meest gevoelige
parameter. Ook de totale biomassa wordt sterk beïnvloed door de
habitatkwaliteit. Daar deze resultaten echter gebaseerd zijn op één enkele
studie, waarbij dan nog locaties met een goede habitat kwaliteit ontbreken,
kan men verwachten dat nog meer parameters door de habitatkwaliteit beïnvloed
worden.
De parameters ‘gewichtspercentage exoten’ en ‘typische soorten waarde’ worden
noch door de habitatkwaliteit noch door de waterkwaliteit significant
beïnvloed. Deze parameters zijn dan ook ontwikkeld voor de detectie van andere
verstoringvormen. Wat bij deze parameters echter wel opvalt zijn de vaak hoge
scores, die dan dikwijls leiden tot een overwaardering. Dit zou eventueel op
te lossen zijn door de parameters ‘gewichtspercentage exoten’ samen te voegen
met de parameter ‘totaal aantal soorten’ tot een nieuwe parameter ‘totaal
aantal inheemse soorten’. Voor de parameter ‘typische soorten waarde’ is
gebleken dat ze bijna steeds score 4 of 5 behaalt behalve dan voor de
‘soortarme’ locaties. Hieruit zou men kunnen concluderen dat deze parameter
niet meet wat ze zou moeten meten en ze derhalve beter als parameter geschrapt
kan worden. Verder onderzoek zou deze hypothesen kunnen bevestigen en samen
met de eventuele aanpassing van andere parameters kunnen leiden tot een
verdere optimalisatie van de Visindex.
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Dit onderdeel van de studie beoogde een verdere optimalisatie en
verfijning van de visindex voor Vlaamse beken en rivieren (Belpaire ��
��, 2000) en de verdere wetenschappelijke onderbouw van deze IBI via de
analyse van seizoenale fluctuaties in het visbestand en de mogelijke
effecten van deze fluctuaties op de visindex.

Hiertoe werden vanaf november 1999 tot en met mei 2001 8 wekelijkse
visbestandopnames uitgevoerd op verschillende beken verspreid over
Vlaanderen. Een spin-off van deze studie was het onderzoek naar de
spatiale variatie van het visbestand binnen een zelfde waterloop en
naar de mogelijke korte termijn variaties in het visbestand. De analyse
van de visgemeenschap gebeurde steeds op gemeenschapsniveau.

Om verschillen beter te kunnen interpreteren en de ecologische
kwaliteit in zijn globale context te kunnen beschrijven, werden de
analysen van de visgemeenschap in relatie gebracht met de fysisch-
chemische waterkwaliteit en andere omgevingsfactoren.

Uiteindelijk zullen de resultaten moeten uitwijzen welke frequentie van
bemonsteringen nodig zullen zijn om een volledig beeld te krijgen van
de aanwezige visgemeenschap en of de voorgestelde 100 m afvissingen
waarrond de IBI werd opgebouwd effectief een adequaat beeld geven van
het monsterpunt nodig voor de opzet van monitoring studies.

Voor de uitbouw van deze monitoringssystemen is het echter belangrijk
om weten of het tijdstip van bemonsteren een belangrijke rol zal spelen
in de uiteindelijke indexscore, wat belangrijke consequenties kan
hebben naar de interpretatie van de gegevens en mogelijke lange termijn
evoluties.
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Vele zoetwatervissen, niet alleen katadrome of anadrome vissoorten,
maar ook standvissoorten vertonen in meer of mindere mate een
migratiegedrag. Deze migraties kunnen verschillende oorzaken hebben; ze
kunnen in verband staan met het zoeken naar geschikte voedsel-, paai-
en schuilgebieden, ze kunnen seizoens- of leeftijdsgebonden zijn, of ze
kunnen veroorzaakt worden door ongunstige omstandigheden zoals
watervervuiling of verdroging. Meestal neemt men enkel het gebeuren
waarbij vissoorten zich verplaatsen over een lange afstand in
beschouwing wanneer men het over vismigratie heeft. Vismigratie kan
echter ook plaats vinden in kleinere watersystemen. Hierbij is de
afstand van de migratiewegen veel kleiner. Bovendien kan een
onderscheid gemaakt worden tussen soorten die over grote afstanden
trekken en vissoorten die enkel plaatselijke migraties uitvoeren.

Pelz (1985 in Riemersma & Quak 1991) maakte hier een onderscheid tussen
vismigraties en visbewegingen. Van het eerste is sprake wanneer de trek
min of meer dwangmatig gebeurt, of wanneer er een duidelijk verschil in
habitat te zien is, zoals bij de seizoenswisseling (wisseling
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winterverblijf en paai- en opgroeigebieden). Men spreekt van een
visbeweging wanneer de trek over een kortere afstand gebeurt, zoals de
dagelijkse standplaatswisseling of een wisseling tot uitbreiding van
het leefgebied (zoals overstroomde oevers) (Semmekrot, 1993).

Vismigratie is sterk afhankelijk van de vissoort en van het
levensstadium waarin de vis zich bevindt. De verplaatsingen voor de vis
zijn functioneel voor de overleving van de soort. Vissen trekken om een
geschikt paaihabitat te vinden, om plaatsen met een beter of groter
voedselaanbod te zoeken of om zich te verschuilen tegen predatie (Raat,
in OVB 1994). Soms treden migraties op bij ongunstige omstandigheden
zoals bij waterverontreiniging of bij het droogvallen van beekdelen.
Ook tijdelijke variaties in de leefomgeving kunnen een impact hebben op
de groei, overleving en migratie van vissoorten. Zo zullen hoge
watertemperaturen, lage zuurstofconcentraties, lage afvoeren en
piekdebieten hierop een directe invloed hebben (Quack, in OVB 1994).
Wanneer er veranderingen optreden in de habitat of binnen de
migratieroute van de populatie kan het gevaar bestaan dat de vissoort
zijn levenscyclus niet kan voltooien. In dergelijke omstandigheden
zullen vissen dan ook trachten te migreren naar meer gunstige plaatsen.

Vanuit visbiologisch oogpunt gezien kunnen dus seizoenale verschillen
optreden in het visbestand, maar anderzijds kunnen deze vismigraties of
-bewegingen ook veroorzaakt worden door antropogene invloeden zoals
variaties in de waterkwaliteit of habitatkwaliteit. Daarnaast kunnen
ook seizoenale verschillen een invloed hebben op de visgemeenschap. Zo
zal de parameter temperatuur een belangrijke rol spelen in de
activiteitscyclus van vissen. Anderzijds is het echter ook mogelijk dat
eventuele (seizoenale) verschillen in de visbestandopname veroorzaakt
worden door omgevingsfactoren en daardoor variaties in de
vangstefficiëntie, waarbij dus niet zozeer verschillen in het
visbestand (visbewegingen of vismigratie) de oorzaak zijn van
wijzigingen in de vangsten dan wel de mogelijkheid tot het waarnemen
van de vis.

Figuur 4.1. geeft een duidelijk overzicht van de mogelijke seizoenale
verschillen in het visbestand en hun oorzaken.
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Figuur 4.1. Overzicht van de mogelijke oorzaken van een wisselende
visvangst
De rood omcirkelde parameters hebben een invloed op de vangst
efficiëntie. De andere hebben een invloed op de vissamenstelling.

De vangstefficiëntie zal immers afhankelijk zijn van een drietal
factoren zoals de leeftijdsdistributie van de aanwezige vissoorten, de
activiteit van de vissen en de plaatselijke omgevingsfactoren zoals de
waterdiepte, de stroomsnelheid en de turbiditeit. Afhankelijk van de
lengte van de vis en het daaruit voortvloeiende potentiaalverschil zijn
de vissen in meer of mindere mate gevoelig voor de elektrische stroom.
Grotere vissen hebben een groter potentiaalverschil tussen kop en
staart waardoor ze het elektrisch veld van op een grotere afstand
kunnen waarnemen. Kleinere vissen of vissoorten zullen dan weer minder
snel op het elektrisch veld reageren, maar eens in de nabijheid van de
anode worden ze dan weer gemakkelijker verdoofd en gevangen. Ook het
activiteitsritme van de aanwezige vissoorten is een bepalende factor.
Sommige vissoorten gaan in de winter over in een lethargische toestand,
waardoor de vangstkans zal verlagen in deze periode. Een aantal andere
vissoorten vertonen dan weer in de zomerperiode een hogere activiteit
zodat in deze maanden de vangstkans dan weer zal toenemen. Het spreekt
voor zich dat ook omgevingsfactoren een belangrijke invloed kunnen
hebben op de visvangst. De directe waarneming en het opscheppen van de
verdoofde vissen is immers rechtstreeks gerelateerd aan de turbiditeit
of doorzicht van het water en de diepte of stroomsnelheid van de
waterloop. Anderzijds kunnen zowel seizoenale als antropogene invloeden
een impact hebben op de beschikbaarheid aan voedsel, die een bepalende
of sturende rol kan spelen in de samenstelling van de vispopulatie.
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In deze studie wil men nagaan hoe het visbestand evolueert en varieert
binnen een jaar en in hoeverre deze seizoenale variaties in het
visbestand een invloed kunnen hebben op de visindex. Dit deel van het
onderzoek beoogt een verdere verruiming van de visindex door de
seizoenale fluctuaties in het visbestand te bestuderen en de invloed
hiervan op de visindex na te gaan. Indien de visindex seizoenale
fluctuaties vertoont, kan overwogen worden om de IBI verder te
verfijnen. Het gebruik van de visindex beperken tot één seizoen of het
ontwikkelen van verschillende indices, gebaseerd op overeenkomstige
seizoenale referenties kan een oplossing voor dit probleem zijn.
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Hierbij zal getracht worden om na te gaan in welke mate dagelijkse
variaties in het visbestand een mogelijke invloed hebben op de
indexscore, waarbij wordt nagegaan of 1 afvissing per periode voldoende
informatie oplevert om te kunnen spreken over de situatie van die
bepaalde periode, m.a.w. kan een zelfde visvangst verwacht worden als
men enkele dagen later dezelfde locatie zou bemonsteren.
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Het doel van dit onderzoek was om na te gaan of de 100 m afvissingen
die werden voorgesteld voor de bepaling van de visindex in de Vlaamse
binnenwateren voldoende is om een adequaat beeld te geven van het
aanwezige visbestand in de waterloop.

����������	������������
��

������������������������������!���

Teneinde de seizoenale effecten op de index te bestuderen werden door
de partners verschillende locaties geselecteerd. Hoofdcriterium voor de
locatiekeuze was de aanwezigheid van een gevarieerd visbestand en een
stabiele en goede waterkwaliteit gedurende het hele jaar. Alle locaties
zijn van het type barbeel of brasem met uitzondering van de Verrebeek
(Vlagzalm zone). Zo werden 6 locaties gekozen in de brasemzone en 9 in
de barbeelzone.

Voor het onderzoek naar de korte termijnvariatie werd een locatie op de
IJse uitgekozen, waar vroegere afvissingen wijzen op de aanwezigheid
van 8 soorten (Van Thuyne �����., 1998). Bij de studie naar de
ruimtelijke variatie in het visbestand werden 2 heterogene beken
uitgekozen met een goede habitatkwaliteit (Desselse Nete en IJse t.h.v.
Margijsbos) en 2 homogene trajecten met een uniforme en slechte
habitatkwaliteit (Witte Nete en Kleine Gete).
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De geselecteerde locaties voor de seizoenale afvissingen worden
weergegeven in tabel 4.1. en figuur 4.2. Volgende figuur geeft een
overzicht van de waterlopen per bekken voor de seizoenale afvissingen.

Fig.4.2. Situering van de geselecteerde locaties (weergegeven in het
geel) voor het onderzoek naar de seizoenale fluctuaties in het
visbestand
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Tabel 4.1. Weergave van de locaties voor de studie van de seizoenale
effecten op het visbestand

Locatie Plaats X Y te verwachten
aantal
soorten (*)

Coördinator

Laan Molen, grens Ottenburg,
Overijse

166 650 162 021 18 IBW

IJse Molen, Huldenberg 164 965 164 293 9 IBW

IJse Molen, Loonbeek 166 877 166 229 9 IBW

Itterbeek Kinrooi, voor
samenvloei met Abeek

246 700 204 460 10 IBW

Abeek Kinrooi, Woutershof,
voor monding zuurbeek,
Brandenbiezen

242 760 206 830 13 IBW

Warmbeek Watermolen, Mulken,
Achel

228 830 218 690 12 IBW

Bosbeek Aldeneikermolen,
Maaseik

250 510 200 110 14 IBW

Grote Gete Hoegaarden achter de
molen

187 350 162 725 6 KUL

Kleine Gete Eliksem Koningsmolen 195 450 163 650 6 KUL

Kleine Gete Zoutleeuw achter molen 201 600 169 400 6 KUL

Zwarte beek Monding Leigracht 198 860 186 900 13 KUL

Desselse Nete Baan Retie-Dessel 199 583 215 626 19 UIA

Desselse Nete Voor monding Zwarte
Nete

201 234 216 447 19 UIA

Merkske Hoogstraten, Schoorbrug 180 528 235 375 6 UIA

Noorder Mark Hoogstraten,
Kruidenhoeve

186.015 232.361 6 UIA

Zwalm Munkzwalm 105 900 174 530 9 RUG/IBW

Zwalm IJzerkotmolen 103 980 175 050 4 RUG/IBW

Zwalm Terbiestmolen 102 450 175 900 7 RUG/IBW

Verrebeek Opbrakel 106 680 164 080 3 RUG/IBW

* volgens resultaten voorafgaande afvissingen van de coördinator
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De meest effectieve methode voor het vangen van vis in kleine, ondiepe
en doorwaadbare waterlopen is ongetwijfeld de vangst met behulp van
elektrisch visapparatuur, o.a. omwille van volgende redenen:

-Elektrische visvangst is één van de minst selectieve methoden wat
betreft de soort en de grootte van de vis. Met deze methoden kunnen ook
juveniele en 0+-individuen gevangen worden (Copp, 1989), zodat alle
jaarklassen bemonsterd kunnen worden. Bij het gebruik van netten
daarentegen is men steeds gebonden aan de maaswijdte.

-Praktisch gezien biedt de elektrische visvangst de beste
mogelijkheden bij het bemonsteren van een water. Naast een wisselende
waterdiepte zijn er immers ook allerlei obstakels in het water
aanwezig. Met deze methode kan de vis vanuit waterplanten en holle
oevers worden weggevangen.
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-Bovendien is deze methode bijna steeds toepasbaar.

Voor het principe, de toepassingen en de gevolgen van de
elektrovisserij verwijzen we naar Jansen & Raat (1995).

Vanaf november 1999 tot maart 2001 werden voor de seizoenale
afvissingen 19 locaties om de 8 weken afgevist met elektrisch
visapparatuur, wadend of vanuit een boot naargelang de diepte van de
waterloop. Het tijdschema van de afvissingen werd afgestemd op de
staalnamedagen voor waterkwaliteitsonderzoek van de VMM. Meestal werd
de volledige breedte van de waterloop al wadend bemonsterd, enkel bij
de Itterbeek, de Munkzwalm en de Zwalm ter hoogte van de Terbiestmolen
werden beide oevers over een breedte van 2 m vanuit een boot bevist.
Elk traject werd tweemaal na elkaar afgevist en de tijd tussen 2
opeenvolgende afvissingen werd zo kort mogelijk gehouden om migratie te
beperken.

Voor het onderzoek naar de korte termijnvariaties werd de IJse ter
hoogte van Huldenberg van 22/01/01 tot 08/02/01 6 keer om de 3 dagen
eenmalig bemonsterd over een afstand van 100 meter.

In april 2001 werden 4 locaties van 1000 m afgevist over een afstand
van 100m. Om te vermijden dat een vertekend beeld wordt verkregen van
het aanwezige visbestand, door migratie en/of vlucht vanuit de
aangrenzende trajecten, werd tussen elk opeenvolgend traject een
bufferzone van 50m behouden. In totaal werden op deze wijze 7 afvissingen
per beek uitgevoerd voor het onderzoek naar de ruimtelijke variatie in
het visbestand. Elk traject werd slechts eenmalig afgevist.
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Alle gevangen vis werd gedurende de bemonstering van de verschillende
trajecten gestockeerd in een kuip met water. Meteen na de staalname
werden de vissen gedetermineerd en onderverdeeld in aparte emmers en
werd de lengte en het gewicht bepaald. Het gewicht van de vissen werd
bepaald door middel van een elektronische balans (KERN 442-43) tot op
0.1 g nauwkeurig. Het bereik van deze balans was 225 g, zodat grotere
vissen gewogen dienden te worden tot op 1 g nauwkeurig (met de METTLER
BD6000). Hun lengte werd bepaald op een speciaal meetbord, waardoor
onmiddellijk de lengte van de vissen kon afgelezen worden op de
onderliggende schaalverdeling (tot op 1 mm nauwkeurig). Deze meting
gebeurde door middel van de totale lengte procedure (snuit-staarteinde)
alsook de vorklengte van de vissen werd indien mogelijk bepaald.
Bepaling van lengte en gewicht gebeurde voor de seizoenale afvissingen
per traject per vissoort voor 100 individuen. Voor driedoornige
stekelbaars werden slechts 50 individuen per traject gewogen en
gemeten. Van de overige vissen werd per vissoort en per vangst het
aantal en de totale biomassa bepaald. Voor het onderzoek naar de
spatiale variatie werd per soort vanaf 50 exemplaren de totale biomassa
bepaald. De eerste en tweede visvangst bij het onderzoek naar de
seizoenale fluctuaties werden afzonderlijk verwerkt. Na de tweede
afvissing werden de gewogen en gemeten vissen meteen teruggeplaatst ter
hoogte van het afgeviste traject. De gegevens omtrent het aantal
gevangen exemplaren per soort op de verschillende afvissingen vindt men
terug in tabel 4.2. tot en met tabel 4.20. in bijlage 17.
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Tijdens elke seizoenale afvissing werden waterstalen genomen. Het
waterkwaliteitsonderzoek werd voor de meeste trajecten door de VMM
uitgevoerd, maar de waterstalen van de Desselse Nete, het Merkske en de
Noordermark werden geanalyseerd in het erkend laboratorium van de
onderzoeksgroep ecosysteembeheer (UIA). Het tijdsverloop tussen de
staalname en de laboratoriumanalyse wordt beschreven in het
kwaliteitshandboek van het laboratorium. Zo worden de zuurgraad en de
geleidbaarheid steeds gemeten binnen een termijn van 2 dagen. De BOD en
de anionen worden binnen de 3 dagen ingezet. Door de korte tijd tussen
de staalname en de analyse wordt de veldsituatie zo goed mogelijk
benaderd, waardoor de biologische relevantie van de resultaten sterk
wordt vergroot. De temperatuur, het zuurstofgehalte en het percentage
zuurstofverzadiging (saturatie) werden in situ bij de staalname
gemeten. Bijzondere veldomstandigheden zoals de werking van een
overstort, overstromingen, abnormale kleur van het water, enz…, die van
belang zijn voor de interpretatie van de gegevens, werden eveneens
genoteerd.

Naast de bepaling van de waterkwaliteit werden eveneens de diepte,
stroomsnelheid en doorzicht bepaald. De gemiddelde diepte van de
waterloop werd tot op 1cm nauwkeurig bepaald. Doorzicht werd bepaald
aan de hand van een Secchi-schijf eveneens tot op 1 cm nauwkeurig. De
stroomsnelheid aan het wateroppervlak werd berekend door een
gestandaardiseerde dobber twee maal achter elkaar over een afstand van
25 m te laten mee stromen. Indien de dobber zonder oponthoud de 25 m
had overbrugd, werd vervolgens de gemiddelde stroomsnelheid aan het
wateroppervlak berekend.

Van elk homogeen en heterogeen traject bij de studie naar de spatiale
variatie in het visbestand werd een schets gemaakt en werd een
gedetailleerde beschrijving van de habitat gegeven (waaronder de
gemiddelde diepte en breedte, maximale diepte en breedte,
oeverstructuur, talud, beekstructuur en substraat). De temperatuur, het
zuurstofgehalte en het percentage zuurstofverzadiging (saturatie)
werden ook hier in situ bij de staalname gemeten. Er werden echter geen
waterstalen geanalyseerd in het laboratorium.
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Voor het onderzoek naar de seizoenale variatie van de abiotische
factoren of de seizoenale variaties op soortniveau en in de
populatiesamenstelling, evenals voor het onderzoek naar de seizoenale
variatie in vangstefficiëntie werd een ranksum test uitgevoerd. Ook het
onderzoek naar het effect van de periode van afvissing op de IBI werd
nagegaan aan de hand van een Friedman ranksum test. Het
significantieniveau werd genomen op P=0.05.

Een PCA-Analyse (principale component analyse) en een Spearman rank
test werden uitgevoerd om na te gaan welke factoren een impact hadden
op de vangstefficiëntie.
Gebruik makend van de Kruskall-Wallis test werd per beek nagegaan of
het percentage gevangen vissoorten bepaald wordt door de
vangstefficiëntie
Als statistisch pakket werd S-plus 2000 voor Windows gebruikt.
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Met uitzondering van de IJse, de Verrebeek en de Grote Gete werd op
elke geselecteerde locatie dezelfde 100 m tweemaal na elkaar afgevist.
De tijd tussen 2 opeenvolgende afvissingen werd zo kort mogelijk
gehouden. Na 2 seizoenale afvisperiodes (november 1999 en januari 2000)
werd onderzocht of de tweede passage extra informatie opleverde over
het aanwezige visbestand en werd nagegaan of het interessant was om bij
de volgende afvisbeurten een tweede afvissing te blijven uitvoeren.

Tabel 4.21. illustreert per locatie het aantal soorten die tijdens de
eerste en tweede afvissing gevangen werden, alsook het totaal aantal
gevangen soorten voor beide passages.

Tabel 4.21. aantal soorten gevangen tijdens de eerste en tweede passage
(november 1999- januari 2000)

aantal soorten
Staalnamepunt november 1999 januari 2000

Passage 1 Passage 2 Totaal Passage 1 Passage 2 Totaal
Warmbeek 8 7 9 11 8 11
Laan 13 9 14 11 6 11
Itterbeek 9 7 9 10 8 11
IJse 9 6 9 7 9 9
Abeek 9 8 9 12 10 13
Bosbeek 13 9 13 10 8 10

Zwarte beek 9 9 9 4 4

Kleine Gete K 5 3 5 6 3 6

Kleine Gete Z 7 6 7 4 3 4

Desselse Nete
BRD

9 10 10 9 7 10

Desselse Nete
MZN

7 5 8 5 6 7

Merkske 5 5 5 4 5 5

Noordermark 5 4 5 4 4 4

Zwalm TB 6 6 8 4 4 5

Zwalm YK 4 2 4 2 1 2

Zwalm M 9 9 11 6 6 9

Uit deze tabel kunnen we besluiten dat niet alle vissoorten in de
eerste afvissing gevangen werden. In 5 locaties werden bij de tweede
afvissing één of twee nieuwe soorten aangetroffen ten opzichte van de
eerste visbeurt. Het ging hier iedere keer over soorten waar slechts
enkele exemplaren van gevangen werden, wat niet wegneemt dat de tweede
vangstbeurt in enkele gevallen toch bijkomende informatie kan opleveren
voor wat betreft het aantal soorten en dus de soortendiversiteit.
Bovendien ging het soms om gevoelige soorten die toch een significante
meerwaarde kunnen betekenen voor het aanwezige visbestand.
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Voor enkele waterlopen van de afvissingen in november werd voor iedere
vissoort per locatie de vangstefficiëntie berekend (tabel 4.22. zie
bijlage 18). Uit de resultaten blijkt dat sommige soorten efficiënter
gevangen worden dan andere. Het vetje en de beekprik werden
bijvoorbeeld enkel tijdens de tweede passage gevangen. Daarentegen
werden brasem, gestippelde alver, kolblei, goudvis, karper en elrits
enkel tijdens de eerste passage gevangen. De berekende
vangstefficiëntie voor deze soorten is 1. De vangstefficiëntie van
snoek, giebel, baars, blankvoorn en zeelt is redelijk goed, waarbij in
de tweede vangst merkelijk minder exemplaren werden aangetroffen dan
bij de eerste passage. Hierbij moet wel de kanttekening gemaakt worden
dat de vangstefficiëntie zeer variabel is en zoals reeds vermeld werd
sterk afhankelijk kan zijn van factoren zoals waterdiepte,
stroomsnelheid, waterdoorzicht, enz…, die zowel van plaats tot plaats
en zelfs van moment tot moment zeer sterk kunnen variëren.

Voor het verkrijgen van een meer volledig beeld van het aanwezige
visbestand in het bemonsterde beektraject werd op basis van deze
resultaten dan ook besloten om voor het verdere verloop van dit project
steeds een tweede afvissing te blijven uitvoeren
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Bij elke afvissing werd de diepte, de stroomsnelheid, de temperatuur,
de zuurstofconcentratie en het doorzicht gemeten, waardoor kon worden
nagegaan in welke mate deze parameters varieerden naargelang de
afvisperiode en of deze variatie in de 19 bemonsterde locaties in
dezelfde zin varieerden. Hierdoor konden mogelijke seizoenale trends
voor deze abiotische factoren gedetecteerd worden.

Aan de hand van een Friedman ranksum test werd een significant verschil
vastgesteld tussen de 8 verschillende afvisperiodes en de
watertemperatuur (p=0.0001), de stroomsnelheid (p=0.0124) en de
zuurstofconcentratie (p=0.0041). Geen significant verschil kon worden
aangetoond tussen de waterdiepte (p=0.764) en het doorzicht (p=0.058),
alhoewel de parameter doorzicht toch geneigd is seizoensgebonden te
zijn.

Hieruit kunnen we besluiten dat mogelijke seizoenale variaties in
Vlaamse waterlopen voornamelijk kunnen worden toegeschreven aan
veranderingen in watertemperatuur, stroomsnelheid, zuurstofconcentratie
en daglengte, maar ook aan de parameter doorzicht.

De variaties in de waterdiepte zijn anderzijds niet gelinkt met de
seizoenen, maar zijn eerder toe te schrijven aan meer toevallige, al
dan niet plaatselijke weersomstandigheden in de periodes voorafgaande
en gedurende de afvissingen.
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Om na te gaan of het verschil in vangsten per beek voornamelijk wordt
bepaald door het aanwezige visbestand of door het verschil in
vangstefficiëntie, werd nagegaan of de vangstefficiëntie significant
verschillend was tussen de 8 bemonsterde periodes. Figuur 4.3. geeft
een overzicht van de gemiddelde vangstefficiëntie voor alle bemonsterde
beken met hun standaarddeviatie in functie van de bemonsterde periode.

Figuur 4.3. Seizoenale variaties in vangstefficiëntie met hun
standaarddeviatie bepaald voor alle bemonsterde locaties

De boxplot in figuur 4.3. toont aan dat de onderlinge variatie in de
vangstefficiëntie tussen de 19 beken groter is dan tussen de
afvisperiodes. Deze bevindingen worden bevestigd na het uitvoeren van
de Friedman ranksum test, waarbij geen significante verschillen
(p=0.282) gevonden worden in vangstefficiëntie tussen de 8
afvisperiodes.

Hieruit kan men afleiden dat er wel degelijk verschillen zijn in
vangstefficiëntie tussen de beken, maar dat geen seizoenale trends op
vlak van de vangstefficiëntie gevonden werden.

Aan de hand van een PCA –analyse (Fig. 4.4.) en een Spearman's rank
test (tabel 4.23.) werd onderzocht welke factoren dan wel een impact
hebben op de vangstefficiëntie.
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Figuur 4.4. PCA van waterdiepte (de), doorzichtbaarheid (tur100) en
stroomsnelheid (vel) in functie van de vangstefficiëntie (Aeff)

Zoals verwacht kan uit de PCA-analyse worden afgeleid dat de
vangstefficiëntie positief gerelateerd is aan de waterdoorzichtbaarheid
en negatief ten opzichte van de waterdiepte. De Spearman’s rank
correlatiecoëfficiënt (2-tailed) toont aan dat deze correlaties
significant zijn (tabel 4.23.).

Tabel 4.23. Spearman’s rank correlatiecoëfficiënt (R) van de
vangstefficiëntie in relatie tot de diepte, stroomsnelheid en doorzicht

Spearman’s rank correlatiecoëfficiënt (2-tailed)
R

Diepte 0.244*
Stroomsnelheid 0.109
Doorzicht 0.303**
*=significant voor p<0.05, **=significant voor p<0.01

Uit de analyse blijkt dat voornamelijk de parameters doorzicht en
diepte bepalend zijn voor de vangstefficiëntie. De stroomsnelheid heeft
geen significante invloed op de vangstefficiëntie.
Vermits variaties in de waterdiepte en de turbiditeit voornamelijk
afhankelijk zijn van de neerslag in de voorbije dagen is het aan te
raden rekening te houden met de weersomstandigheden om vergelijkbare
staalnames uit te voeren.
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Uit de literatuur weet men dat sommige vissoorten kunnen migreren in
bepaalde periodes van het jaar, terwijl andere soorten meer
plaatselijke verschuivingen maken of zelfs ter plaatsen blijven.
Hierdoor kan worden aangenomen dat de seizoenale variatie in het
visbestand soortafhankelijk is en dat deze zal verschillen afhankelijk
van de beschouwde vissoort. Daar slechts 6 soorten (riviergrondel,
paling, bermpje, driedoornige stekelbaars, blankvoorn en baars) op
voldoende locaties in voldoende grote hoeveelheden gevangen werden,
werden enkel voor deze soorten de seizoenale vangstverschillen
nagegaan.

Op basis van een Friedman ranksum test werd aangetoond dat enkel voor
riviergrondel (p=0.0182), paling (p=0.0017) en bermpje (p=0.0103)
significant verschillende aantallen gevangen werden tijdens de 8
visbestandopnames. In de figuren 4.5. tot en met 4.7. zien we een grote
variatie van het aantal gevangen exemplaren van de betreffende soort
tussen de verschillende locaties. Vermits de afvissingen slechts werden
uitgevoerd over een periode van 1.5 jaar, is het niet mogelijk om
hieruit algemene tendensen uit af te leiden. In figuur 4.5. merken we
op dat het grootste aantal bermpjes in maart 2000 werden gevangen, maar
dat deze verhoogde vangsten niet meer werden aangetroffen in het
daaropvolgende jaar. De verhoogde gevangen aantallen van bermpjes
zouden verklaard kunnen worden door enerzijds de aanwezigheid van veel
0+-individuen en anderzijds de hogere seksuele activiteit van bermpjes
in het voorjaar (Mills ������, 1983, Sauvonsaari, 1971), waardoor ze in
deze tijd van het jaar een mindere verborgen of verdoken levenswijze
hebben en daardoor ook makkelijker kunnen worden gevangen. Sauvonsaari
(1971) toonde aan dat de paaitijd van bermpjes in 2 Finse meren normaal
gesproken in mei een aanvang neemt, bij een watertemperatuur van +8°C.
Het warme voorjaar van 2000 kan de oorzaak zijn van de hogere
vangstsuccessen in maart 2000, doordat de voortplantingsperiode met
enkele weken werd vervroegd. De watertemperatuur in maart 2001
(gemiddeld 6.6°C) lag beduidend lager dan die in 2000 (8.1°C), waardoor
de paaitijd dit jaar later op gang kwam. Dit toont aan dat de periode
van dit onderzoek naar de seizoenale invloed op het visbestand te kort
was om hierover sluitende conclusies te trekken.
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In figuur 4.6. en uit de Friedman ranksum test bleek dat het
vangstsucces voor palingen in de zomermaanden significant toeneemt, wat
vermoedelijk veroorzaak wordt door het hogere activiteitsritme van
paling in deze periode.

Figuur.4.5. Aantal gemiddeld gevangen bermpjes in de 8 periodes

Figuur.4.6. Aantal gemiddeld gevangen palingen in de 8 periodes
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Figuur 4.7. Aantal gemiddeld gevangen riviergrondels in de 8 periodes

Voor wat betreft het aantal gevangen grondels bleek de post-hoc
vergelijkingen geen significante periode aan te duiden voor het vangen
van een groter aantal grondels. De figuur wijst echter in de richting
van hogere vangstaantallen in het late voorjaar, de zomer en de herfst.
Ook Libosvarsky & Wöhlgemuth (1973) stelden een daling vast van
aantallen grondels na een strenge winterperiode. De
voortplantingsperiode van grondels begint normaal gesproken in juni en
kan enkele weken duren zodat in de zomerperiode grotere aantallen
worden aangetroffen. De lagere overleving van grondel in de
winterperiode is dan misschien een factor die de lagere vangstsuccessen
kan verklaren.
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Op niveau van populatiesamenstelling zou men ook veranderingen kunnen
verwachten afhankelijk van de seizoenen. De populatiesamenstelling kan
op verschillende manieren worden weergegeven. In dit onderzoek werd
nagegaan of het aantal gevangen soorten, het aantal gevangen exemplaren
en de gevangen biomassa medebepaald werd door het seizoen, alsook of de
trofische samenstelling (% piscivoren, % invertivoren, % omnivoren)
wijzigde afhankelijk van het seizoen. Aan de hand van een Friedman
ranksum test, waar alle beken in rekening werden gebracht kon men
seizoenale trends in deze variabelen nagaan.

Deze analyse toont aan dat enkel het aantal gevangen exemplaren
(p=0.0048) significant verschillend was tussen de verschillende
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afvisperiodes. Figuur 4.8. die de variatie binnen elke periode en de
mediaan weergeeft, toont echter aan dat de meeste exemplaren in maart
2000 gevangen werden maar dat dit niet opnieuw gebeurde het jaar
nadien.
De analyses konden anderzijds geen significant verschillen tussen de
afvisperiodes aantonen voor % omnivoren (p=0.503), % piscivoren
(p=0.134), % invertivoren (p=0.334), biomassa (p=0.092) en het aantal
gevangen soorten (p=0.189).

Hieruit blijkt dat het tijdsbestek om seizoenale trends op te sporen te
kort was, waardoor geen sluitende conclusies kunnen getrokken worden
dat men in het voorjaar de grootste kans heeft om meerdere exemplaren
aan te treffen.

Figuur 4.8. Variatie in het aantal gevangen exemplaren /100 m2 in de 8
periodes voor de 19 bemonsterde beken
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Alhoewel er geen significante verschillen gevonden werden tussen de 8
afvisperiodes voor het aantal gevangen soorten, valt het op dat voor de
meeste beken een wisselend aantal soorten gevangen werd over de 8
afvisperiodes.
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Figuur 4.9. Variaties in het aantal gevangen soorten per bemonsterde
beek

Daar het aantal gevangen soorten binnen de meeste locaties was
gewijzigd bij de verschillende staalnames werd nagegaan hoeveel soorten
er in de 8 afvisperiodes per beek gevangen werden en hoeveel soorten er
gemiddeld niet gevangen werden (tabel 4.24.). Men weet echter niet of
deze niet gevangen soorten al dan niet in de beek aanwezig zijn op de
moment van afvissing. Vele van deze niet gevangen soorten worden echter
in de literatuur beschreven als standvissoorten, waardoor kan worden
aangenomen dat misschien wel kleine “visbewegingen” worden uitgevoerd,
maar geen echte migraties. Zodat ze misschien niet meer juist in dit
traject aanwezig zijn, maar nog wel in hetzelfde beeksysteem.
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Tabel 4.24. Aantal aanwezige soorten in 8 afvisperiodes, gemiddeld
aantal gevangen soorten tijdens één afvissing, gemiddeld % niet
gevangen aantal soorten per afvissing

Beek aanwezig in
8 afvissingen

gemiddeld
gevangen

% niet
gevangen

Kleine Gete zoutleeuw 12 6.1 49.0

Abeek 17 10.3 39.7
Bosbeek 21 12.1 42.3
Desselse Nete monding 15 9.0 40.0
Desselse Nete Retie 16 9.8 39.1
Grote Gete 14 5.0 64.3
Itterbeek 18 11.1 38.2

IJse Huldenberg 13 8.0 38.5
IJse Loonbeek 20 13.3 33.8
Kleine Gete 17 6.1 64.0
Laan 23 13.4 41.8
Merkske 10 5.4 46.3
Noordermark 7 4.5 35.7

Zwalm Terbiestmolen 18 7.8 56.9
Zwalm Munckzwalm 15 8.1 45.8
Zwalm IJzekotmolen 11 2.5 77.3
Zwarte Beek 21 8.3 60.7
Warmbeek 18 11.0 38.9
Verrebeek 2 2.0 0.0
�
����
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Tabel 4.24. toont aan dat gemiddeld 46.7% van de gevangen soorten niet
gevangen wordt bij een willekeurige afvissing (= 2 passages).

Gebruik makend van de Kruskall-Wallis test werd per beek nagegaan of
het percentage gevangen vissoorten significant (tabel 4.25.) bepaald
wordt door de vangstefficiëntie. Beken die in één van de vangstperiodes
slechts éénmaal werden afgevist werden in deze tabel niet opgenomen.
Voor deze periode kon de vangstefficiëntie namelijk niet berekend
worden.
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Tabel 4.25. De p-waarden van de Kruskall-Wallis test per beek

p-waarde

Abeek 0.4289
Bosbeek 0.4289
Desselse Nete monding 0.3544
Desselse Nete Retie 0.3549
Itterbeek 0.4674
IJse Huldenberg 0.4289

Kleine Gete 0.4289
Laan 0.4289
Merkske 0.4289
Noordermark 0.4289
Zwalm Terbiestmolen 0.5884
Zwalm Munckzwalm 0.3737

Zwalm IJzerkotmolen 0.4043
Warmbeek 0.4412

Daar de oorzaak van het verschil in aantal gevangen soorten per beek en
per afvissing niet éénduidig geformuleerd kan worden, werd nagegaan
hoeveel afvissingen men gemiddeld moet uitvoeren om 80-90% van het
aantal aanwezige vissoorten te vangen. Uit de tabel 4.26. kan worden
afgeleid dat gemiddeld 3 à 4 afvissingen nodig zijn om een goed beeld
te verwerven van het aanwezige visbestand. In sommige beken werd van
een bepaalde soort slechts één exemplaar gevangen gedurende dit
onderzoek. De kans om deze soort te vangen is dus zeer klein. Ook
wanneer deze vissoorten niet in de analyse werden opgenomen, bleken
eveneens 3 à 4 afvissingen nodig te zijn voor de vangst van 80 à 90%
van het totale aantal soorten.

Tabel 4.26. Gemiddeld aantal vangsten nodig voor 90 % respectievelijk
80% van de totaal aanwezige vissoorten te vangen

Alle soorten Alle soorten
90 % 80 % 90 % 80 %

Abeek 3 2 Laan 4 3
Bosbeek 4 3 Merkske 4 4
Desselse Nete
monding

6 6 Noordermark 3 3

Desselse Nete
Retie

6 5 Zwalm
Terbiestmolen

8 6

Grote Gete 8 5 Zwalm Munckzwalm 4 2
Itterbeek 5 3 Zwalm

IJzerkotmolen
7 7

IJse Huldenberg 2 2 Zwarte beek 5 4
IJse Loonbeek 2 1 Warmbeek 6 4
Kleine Gete K. 5 4 Verrebeek 1 1
Kleine Gete Z. 4 3 gemiddelde 4.4 3.4
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Figuur 4.10. geeft per soort het aantal exemplaren weer die in de
Itterbeek tijdens de 8 afvissingen gevangen werden. Uit deze grafiek
kan worden afgeleid dat zowel de soortensamenstelling als de abundantie
tussen de verschillende perioden sterk kunnen verschillen. Ondanks deze
verschillen in het visbestand bleek de index voor Biotische
integriteit, uitgezonderd voor de vangst in november 1999 dezelfde
waarde voor het traject te berekenen. In figuur 4.11. wordt de
afzonderlijke bijdrage van elk van de 8 parameters waaruit de index is
opgebouwd, voorgesteld. Hieruit kan men afleiden dat de scores van de
verschillende parameters elkaar gedeeltelijk compenseren voor de
verschillende vangsten zodat uiteindelijk toch dezelfde
integriteitklasse wordt verkregen. Als voorbeeld worden de afvissing
van mei (8 soorten) en augustus (12 soorten) met elkaar vergeleken. We
merken op dat de vangsten sterk van elkaar verschillen maar dat de IBI
wel dezelfde klasse berekent. Op parameterniveau zien we echter wel een
verschil tussen de 2 afvissingen. De parameter “rekrutering” scoort
duidelijk beter voor de afvissing in mei en compenseert op die manier
de hogere score voor “ aantal soorten”, ”trofische samenstelling”,
“typische soortenwaarde”, “biomassa” en ”gemiddelde tolerantie waarde”
voor de afvissing in augustus.
Dezelfde tendens werd in de overige bemonsterde beken vastgesteld.
Figuur 4.12. geeft een overzicht van het verloop van de indexklassen
voor alle beken gedurende de 8 opeenvolgende monsternames.

Figuur 4.10. Weergave van het aantal exemplaren per soort gevangen
tijdens de 8 seizoenale afvissingen in de Itterbeek, met weergave van
de IBI-score
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Figuur 4.11. Weergave van de afzonderlijke bijdragen van elk van de 8
parameters waaruit de visindex is opgebouwd, met weergave van de
uiteindelijke IBI-score

Figuur 4.12. Overzicht van de IBI-klassen per beektraject voor de 8
opeenvolgende afvissingen
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Aan de hand van een Friedman ranksum test (ongelijke verdeling) werd
aangetoond dat er geen significant verschil is tussen de periodes van
afvissing en de IBI-score (p-waarde=0.3539) of de IBI-klasse (p-waarde
=0.1499).

Vermits de selectie van de beektrajecten gebeurde op basis van een
constant goede waterkwaliteit gedurende het hele jaar, waarbij werd
gekeken naar de afwezigheid van verontreinigingspieken en omdat we geen
seizoenale verschillen in het visbestand konden vaststellen, kunnen we
er vanuit gaan dat de ecologische situatie van de bemonsterde beken
gedurende het onderzoek niet is gewijzigd.

Nochtans merken we in figuur 4.12. op dat slechts 6 van de 16 beken
éénzelfde ecologische beoordeling kregen op basis van de IBI voor de 8
afvissingen. Bovendien stelden we vast dat de 8 individuele staalnames
binnen de geselecteerde beken sterk kunnen verschillen. ongeacht de
periode. Figuur 4.12. toont ook aan dat de beektrajecten op basis van
één bemonstering verkeerd kunnen worden beoordeeld doordat de
integriteitklasse voor verschillende beken in 1 of meerdere perioden
toch verschilde van de andere bemonsteringen

Vermits voordien werd aangetoond dat gemiddeld 3 à 4 afvissingen nodig
zijn om 80% respectievelijk 90% van het totaal aanwezige soortenaantal
te vangen, kan de berekening van de IBI misschien ook best gebeuren op
basis van 3 of 4 afvissingen.

�������� ����������������

Uit bovenstaand onderzoek bleek dat er geen seizoenale schommelingen in
het visbestand of de visindex werden aangetroffen. Nochtans was de
onderlinge variatie in de visvangst van een beek tussen verschillende
periodes wel sterk variabel. Dit laat vermoedens rijzen dat de
mogelijkheid bestaat dat de gestandaardiseerde 100 m afvissingen
misschien geen volledig beeld geven van het aanwezige visbestand in het
bemonsterd beektraject. De mogelijkheid bestaat dat door plaatselijke
visbewegingen bepaalde vissoorten bij een volgende afvissing niet meer
worden aangetroffen, maar toch nog wel in het beekecosysteem aanwezig
zijn. Dit gedeelte van het onderzoek tracht de representativiteit van
een 100 m bemonstering ten opzichte van het totale visbestand weer te
geven.

Tabel 4.27. toont aan dat 3 à 4 afvissingen nodig zijn om 80
respectievelijk 90% van de aanwezige soorten in deze 1000 m te vangen.
Als we de beken onderling vergelijken zien we wel een duidelijk
onderscheid tussen de Desselse Nete, waar na 1 vangst reeds 90% van de
soorten gevangen werd, en de overige 3 beken. Dit zou verklaard kunnen
worden doordat in een zeer heterogene of meanderende beek, zoals de
Desselse Nete, binnen de afgeviste 100 meters steeds verschillende
habitatstructuren voorkomen, waardoor voor alle aanwezige vissoorten
binnen elk afgevist traject de optimale habitat kan worden
teruggevonden. In homogene beken zijn vissen echter gebonden aan eerder
toevallig aanwezig habitatdiversiteitverhogende situaties of objecten
zoals de aanwezigheid van diepere kuilen, overhangende struiken of
takken, een omgevallen boomstam, enz. waardoor de vissen zich
voornamelijk rond dergelijke structuren zullen concentreren en dus ook
door verschillende vissoorten opgezocht zullen worden. In homogene
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beken is de toevallige aanwezigheid van dergelijke situaties dan ook
een cruciale factor en verschillen tussen opeenvolgende trajecten
kunnen dan ook een bepalende rol spelen voor de vangst en het aanwezige
visbestand. Bij de selectie van heterogene beken werd de IJse ook in
beschouwing genomen, maar tijdens de bemonsteringen bleek deze beek
niet zo heterogeen te zijn als oorspronkelijk werd aangenomen, waardoor
elke afzonderlijke 100 m niet alle habitatkenmerken bevatte die
voorkwamen op het 1000 m traject. Hierdoor kan het grote verschil met
de Desselse Nete verklaard worden en leunt ze eigenlijk dichter bij aan
de resultaten van de homogene beken, hoewel ze veel minder homogeen is
dan de andere twee waterlopen. Hieruit kan besloten worden dat het
aantal staalnames in een beek gedeeltelijk afhankelijk is van de
habitatstructuur.

Tabel 4.27. geeft een overzicht van het aantal gevangen soorten voor 2
homogene (Kleine Gete en Kleine Nete) en 2 heterogene beken (Desselse
Nete en IJse) met de weergave van het percentage gevangen soorten /
totaal aantal soorten gevangen op de 1000 m, waarbij bovendien het
aantal visvangsten wordt weergegeven voor de vangst van 80 en 90% van
het totaal aantal gevangen soorten.

Tabel 4.27. Aantal gevangen soorten per beek. percentage van het aantal
gevangen soorten per 1000 m na x aantal visvangsten met weergave van
het aantal visvangsten nodig voor de vangst van 80 en 90% van het
aantal soorten aanwezig op een traject van 1000 m

Beek Kleine Nete Kleine Gete Desselse Nete IJse Margijsbos
aantal
soorten

% van de
soorten
gevangen
na x
vangsten

aantal
soorten

% van de
soorten
gevangen
na x
vangsten

aantal
soorten

% van de
soorten
gevangen
na x
vangsten

aantal
soorten

% van de
soorten
gevangen
na x
vangsten

Vangst 1 11 79 3 25 10 91 6 40
Vangst 2 9 86 3 33 10 100 8 53
Vangst 3 9 86 7 58 9 100 8 67
Vangst 4 10 86 7 75 8 100 7 73
Vangst 5 11 93 6 83 9 100 6 73
vangst 6 13 100 4 83 9 100 7 93
Vangst 7 8 100 7 100 8 100 10 100
totaal #
soorten

14 12 11 15

Aantal staalnames om 80-90% van de aanwezige soorten te vangen gemiddelde

90% 5 7 1 6 4
80% 2 5 1 6 3

Figuur 4.13. toont aan dat in alle 4 de beken variaties in ecologische
beoordeling werden vastgesteld tussen de 7 opeenvolgende trajecten op
basis van de IBI-klassen. Hieruit kan worden afgeleid dat meerdere
afvissingen van 100 m moeten worden uitgevoerd om een juister en meer
volledig beeld van het aanwezig visbestand te bekomen.
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Figuur 4.13. Overzicht van de IBI-klassen voor 7 opeenvolgende
trajecten van 100 m in 2 homogene (Kleine Nete en Kleine Gete) en 2
heterogene (Desselse Nete en IJse) beken
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Tabel 4.28. Aantal gevangen exemplaren per soort, totaal aantal
soorten, totaal aantal gevangen exemplaren en indexklasse van de 6
opeenvolgende afvissingen op de IJse (100 m)
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aantal gevangen baarzen en blankvoorns lag hoger bij de eerste
afvissing ten opzichte van de daaropvolgende vangsten.
Proefondervindelijk werd vastgesteld dat baars zeer gevoelig is aan
elektrische stroom, waardoor we vermoeden dat een verhoogd
sterftecijfer de voornaamste oorzaak is voor de afname van het aantal
gevangen baarzen. Een bijkomende stressfactor vanwege het veelvuldige
afvissen kan anderzijds ook voor de andere vissoorten een belangrijke
oorzaak zijn van een verminderde visvangst.

Als we de gevangen biomassa van de 6 afvissingen met elkaar vergelijken
valt ons op dat deze in afvissing 1 en 5 duidelijk hoger ligt dan in de
overige 4 staalnames. Dit is te verklaren doordat er tijdens de eerste
afvissing één snoek gevangen werd van 1878 g, die in de overige
vangsten niet meer werd teruggevangen en doordat er één winde van 822 g
en 2 beekforellen van ongeveer 800 g in de vijfde afvissing gevangen
werd. Dit toont aan dat het vangen van grote vis een duidelijke impact
heeft op de biomassa van één afvissing, vooral als het aantal gevangen
exemplaren beperkt is. Het aantal gevangen soorten schommelt echter
weinig binnen de 6 afvissingen en volgens de IBI krijgt dit traject 6
keer dezelfde ecologische beoordeling.

Hieruit kan men besluiten dat men na enkele dagen geen identieke
visvangst kan verwachten in éénzelfde beektraject. Het is echter
moeilijk na te gaan of dit voornamelijk het gevolg is van de stress
en/of verstoring door enkele dagen voordien reeds te bemonsteren of
eerder te wijten is aan andere variabelen of louter aan het toeval.
Waarschijnlijk is het een combinatie van de verschillende factoren.
Toch kunnen we besluiten dat de 6 visvangsten sterk vergelijkbaar waren
en dezelfde biotische index klasse op basis van deze afvissingen werd
berekend.

Op basis van de gelijkaardige resultaten voor wat betreft de
uiteindelijke waardebeoordeling van de waterloop die werden bekomen in
deze deelstudie, kunnen de resultaten van de seizoenale variaties op
het visbestand op basis van een eenmalige bemonstering gebruikt worden
voor de bespreking van seizoenale variaties in het visbestand.
Vermits deze studie slechts op één locatie werd uitgevoerd onder sterk
gelijkaardige weersomstandigheden, is het ons inziens echter
noodzakelijk om verder onderzoek naar de korte termijnvariaties uit te
voeren onder verschillende weersomstandigheden of in verschillende
beeksystemen om duidelijke en eenduidige conclusies te kunnen trekken.
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Uit onze gegevens bleek dat er voor wat betreft de vissamenstelling een
slechts beperkt aantal aanwijzingen zijn voor seizoenale schommelingen
in het visbestand. Toch werden enkele significante resultaten gevonden.
Voor wat betreft het aantal gevangen exemplaren, was er een tendens
naar schommelingen in biomassa, maar er werden geen verschuivingen in
de vissamenstelling vastgesteld. Zo werden voor 3 vissoorten
significante verschillen vastgesteld in vangstaantallen tussen de 8
afvissingsperioden, wat enerzijds verklaard kan worden door rekrutering
en de aanwezigheid van grote hoeveelheden 0+-exemplaren, maar anderzijds
ook te maken kan hebben met een verhoogd activiteitsritme. Toch merken
we niet alleen voor deze vissoorten een zeer grote variatie op in de
vangstaantallen, ook voor de andere soorten werden grote schommelingen
waargenomen. Deze konden echter niet gelinkt worden met seizoenale
variaties. Ook wat betreft het aantal gevangen vissoorten werd voor de
meeste beken in de verschillende perioden, een wisselend aantal soorten
gevangen. Maar ook deze konden niet gerelateerd worden aan seizoenale
schommelingen in het visbestand

Uit dit deel van het onderzoek kan voornamelijk worden geconcludeerd
dat het tijdsbestek om seizoenale trends op te sporen te kort was,
zodat niet met zekerheid sluitende conclusies kunnen getrokken worden.
Er zijn slecht enkele indicaties dat de kans om in het voorjaar de
meeste exemplaren aan te treffen het grootst is, waardoor afvissingen
in deze periode de meeste informatie kan opleveren.

De oorzaak voor het verschil in aantal gevangen soorten per beek en per
afvissing kon niet éénduidig geformuleerd worden, vermits ze niet
afhankelijk is van seizoenale schommelingen in het visbestand of
verschillen in de vangstefficiëntie. Om toch met enige zekerheid een
goed beeld te verwerven over het aanwezige visbestand gedurende het
jaar, werd nagegaan hoeveel afvissingen gemiddeld dienen uitgevoerd te
worden om 80-90% van het totaal aantal aanwezige vissoorten te vangen.
Uit onze schattingen blijkt dat hiervoor respectievelijk 3 à 4
afvissingen nodig zijn.

Als algemene conclusie kan gesteld worden dat de periode van dit
onderzoek naar de seizoenale invloed op het visbestand te kort was om
sluitende conclusies te trekken over seizoenale schommelingen in het
visbestand. In een periode van minimum 10 opeenvolgende jaren intensief
onderzoek naar seizoenale variaties zou het eerder mogelijk zijn
jaarlijkse tendensen te kunnen detecteren.
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Vermits we er vanuit konden gaan dat de ecologische situatie van de
bemonsterde beken gedurende het onderzoek niet is gewijzigd, verwachten
we in principe ook geen verschillen in de indexscores. De weliswaar
niet seizoenale gebonden variaties in de vissengemeenschap zorgen
echter voor al dan niet kleine variaties in ecologische beoordeling van
de beektrajecten. Dit impliceert dan ook dat de beektrajecten op basis
van één bemonstering verkeerd kunnen worden beoordeeld doordat de
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integriteitklasse voor verschillende beken in 1 of meerdere perioden
toch verschilde van de andere bemonsteringen. Vermits in vorige topic
werd aangetoond dat gemiddeld 3 à 4 afvissingen nodig zijn om 80%
respectievelijk 90% van het totaal aanwezige soortenaantal te vangen,
kan de berekening van de IBI misschien ook best gebeuren op basis van 3
of 4 afvissingen zoals toegepast voor de meeste fysico-chemische
indexen.

��%����(��� ����	����

Uit vorige analyses bleek dat één enkele staalname van 100 m niet
genoeg informatie oplevert om zeker te zijn dat het traject op basis
van de IBI een juiste beoordeling krijgt. Indien de mogelijkheid
bestaat, kunnen 4 bemonsteringen worden uitgevoerd, waarbij
verschillende combinaties van staalname mogelijk zijn, zoals in figuur
4.14. wordt weergegeven. In figuur 4.15. worden de verschillende
scenario's van twee afvissingen voorgesteld.

Figuur 4.14. Opties ter verhoging van de bekomen informatie bij
verschillende scenario's van 4 afvissingen

Figuur 4.15. Opties ter verhoging van de bekomen informatie bij
verschillende scenario's van 2 afvissingen

Na het randomiseren van de gegevens wordt het gemiddeld aantal
vissoorten berekend die in de bemonsterde beken na 4 afvissen de drie
scenario's gevangen werden. Dezelfde oefening werd herhaald voor de
drie scenario's met twee afvissingen. De gegevens worden in percentages
uitgedrukt en weergegeven in figuur 4.16.

 4 verschillende periodes
zelfde trajecten

2 verschillende periodes
 tweemaal hetzelfde traject

1 periode
4 verschillende trajecten

100 m
4 keer

 2 verschillende periodes
zelfde traject

1  periode
 tweemaal hetzelfde traject

1 periode
2 verschillende trajecten

100 m
2 keer
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Figuur 4.16. Percentage gevangen soorten met hun variatie voor 3
verschillende scenario’s van afvissing

Uit figuur 4.16. blijkt dat de meeste informatie wordt bekomen bij het
afvissen van verschillende plaatsen op hetzelfde tijdstip. Hier wordt
aangetoond dat een uitbreiding van de methode voor het bepalen van de
visindex voornamelijk dient te gebeuren naar de lengte van het
afgeviste traject. Indien bij verder onderzoek naar de seizoenale
variaties in het visbestand mogelijke seizoenale schommelingen
gedetecteerd worden, kan het nuttig blijken om de afvissingen toch in
verschillende periodes van het jaar uit te voeren.

Bij afvissingen in verschillende periodes kan anderzijds wel de
beperkende factor van de omgevingsparameters zoals diepte en doorzicht
worden afgezwakt doordat een soort van gemiddelde index wordt berekend
over de verschillende periodes. Het afvissen van dezelfde locatie in
verschillende periodes is anderzijds duurder en meer tijdrovend dan een
uitbreiding van het af te vissen traject naar 3 à 400 m doordat minder
verplaatsingen moeten worden uitgevoerd. Bovendien lijkt deze methode
de meeste informatie op te leveren over het aanwezige visbestand.
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In Wenen behandelde het Internationaal symposium ‘Assessing the ecological
integrity of running waters’, symposium Workshop ‘On the harmonisation of
fish based assessment methods within the EU’ (Wenen, november 1998)de
problematiek rond het Ontwerp Europese Kaderrichtlijn Waterbeleid.

De Europese Kaderrichtlijn Waterbeleid, 2000/60/EG, tot vaststelling van
een kader van communautaire maatregelen betreffende het waterbeleid is
gepubliceerd en hiermee ook van kracht sinds 22 december 2000.

Hieronder volgt hoe de visindex ingepast kan worden in deze Europese
Kaderrichtlijn.
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Het ontwerp van de Europese Kaderrichtlijn Water van 22/10/1999 werd
aangepast in de Raad van de Europese Unie van 18 juli 2000. De aangepaste
richtlijn werd bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese
Gemeenschappen op 22/12/2000 en trad hiermee in werking vanaf deze datum.

Alvorens in te gaan op enkele voor dit project relevante aspecten van de
Kaderrichtlijn Water, worden een aantal algemeenheden ervan besproken. De
term ‘richtlijn’ houdt in dat de lidstaten gebonden zijn ten aanzien van
het te bereiken resultaat. De lidstaten kunnen enigszins vrij bepalen hoe
dit resultaat behaald wordt. De lidstaten zijn verplicht richtlijnen in hun
wetgeving op te nemen.

Het doel van de richtlijn is een kader te scheppen voor de bescherming van
oppervlaktewateren (rivieren, meren, overgangswateren, kustwater) en
grondwater. Meer bepaald wordt aandacht besteed aan aquatische ecosystemen
en de waterbehoeften van terrestrische ecosystemen en "wetlands", het
duurzaam gebruik van water en het afzwakken van de gevolgen van
overstromingen en droogtes.
De algemene milieudoelstelling voor oppervlaktewateren wordt in de tekst
beschreven als het bereiken van een goede ecologische en chemische toestand
van het natuurlijk oppervlaktewater (rivieren, meren, overgangswateren en
kustwater) en een goed ecologisch potentieel en een goede chemische
toestand van alle kunstmatige en sterk veranderde waterlichamen, uiterlijk
15 jaar na de datum van inwerkingstelling van de definitieve richtlijn
(artikel 4). Een goede chemische toestand impliceert dat de concentraties
van verontreinigende stoffen onder de milieukwaliteitsnormen liggen. Onder
een goede ecologische toestand wordt verstaan dat de waarden van de
biologische kwaliteitselementen een geringe mate van verstoring ten gevolge
van menselijke activiteiten vertonen, en er slechts een licht afwijking is
van wat normaal is voor het type oppervlaktewater in onverstoorde staat.
Een goed ecologisch potentieel wordt bereikt wanneer er slechts lichte
veranderingen zijn in de waarden van de relevante biologische
kwaliteitselementen ten opzichte van wat normaal is voor het meest
vergelijkbare type oppervlaktewater.
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Voor oppervlaktewateren betekent dit dat een maatregelenprogramma, als
onderdeel van een stroomgebiedbeheerplan moet gericht zijn op:
-het voorkomen van achteruitgang van de toestand van
oppervlaktewaterlichamen
-het beschermen, verbeteren (eventueel herstellen) van alle
oppervlaktewateren
-het geleidelijk verminderen van de vervuiling door prioriteitsstoffen en
het geleidelijk stopzetten van emissies, lozingen en verliezen van
gevaarlijke stoffen.

De basis voor de stroomgebiedbeheerplannen wordt gevormd door drie grondige
analyses van de bestaande watertoestand van elk stroomgebied (een
kenmerkenanalyse, een beoordeling van de effecten van menselijke
activiteiten op de toestand van het water, en een economische analyse van
het watergebruik), die dienen uitgevoerd te zijn uiterlijk vier jaar na de
inwerkingtreding van de richtlijn. De uitbouw van een meetnet met
monitoringsprogramma’s, die uiterlijk zes jaar na de inwerkingtreding
dienen operationeel te zijn.
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Voor dit Vlina-project zijn de artikels uit de Kaderrichtlijn Water
relevant die betrekking hebben op de kenmerkenanalyse (artikel 5), de
beoordeling van de effecten van menselijke activiteiten op de toestand van
het oppervlaktewater (artikel 5), en de monitoringsprogramma’s, (artikel
8).
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Uiterlijk vier jaar na inwerkingtreding van de richtlijn (22/12/2004)
dienen 3 analyses�en beoordelingen uitgevoerd te zijn ten behoeve van de
eerste stroomgebiedbeheersplannen. Deze analyses dienen uiterlijk 13 jaar
na inwerkingtreding en vervolgens om de zes jaar getoetst en eventueel
bijgewerkt worden.

De kenmerkenanalyse van elk stroomgebieddistrict (of op nationaal
grondgebied gelegen deel van een internationaal stroomgebieddistrict) dient
uit volgende onderdelen te bestaan:
Karakteriseren van typen oppervlaktewaterlichamen volgens descriptoren voor
twee systemen (A of B, bijlage 19 KRLW-bijlage II, 1.2):
Systeem A:
-descriptoren voor rivieren: hoogte – grootte stroomgebied – geologie;
-descriptoren voor meren: hoogte – gemiddelde diepte – oppervlakte –
geologie;
-descriptoren voor overgangswateren: jaargemiddelde zoutgehalte –
gemiddelde getijverschil;
-descriptoren voor kustwateren: jaargemiddelde zoutgehalte – gemiddelde
diepte
Vlaamse rivieren en meren behoren tot de ecoregio Westelijke vlakten(13);
Vlaamse overgangswateren en kustwateren behoren tot de ecoregio Noordzee
(4).
Systeem B:
Uitwerken van een minstens even sterke differentiatie als systeem A;
verplichte en facultatieve descriptoren worden opgegeven.
Aanmerken van kunstmatige of sterk veranderde oppervlaktewaterlichamen
(Heavily Modified Waterbodies��en differentiëren ervan met behulp van de
descriptoren van ‘meest overeenkomstige’ natuurlijke type.
Systeem aanduiden op een kaart (GIS-formaat).
Voor elk type oppervlaktewaterlichaam de systeemeigen
referentieomstandigheden vaststellen.
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De referentieomstandigheden zijn respectievelijk een zeer goede ecologische
toestand of toestand bij maximaal (toetsing om de 6 jaar) ecologisch
potentieel van het oppervlaktewaterlichaam;  met andere woorden, de
toestand van een oppervlaktewaterlichaam dat behoort tot de beste klasse
van de 5 algemene ecologische toestandsklassen, zijnde zeer goed / goed /
matig / ontoereikend / slecht (bijlage 19: KRLW-bijlage V, 1.2 beschrijft
hiervoor de normatieve definities).
De referentieomstandigheden dienen vastgesteld te worden voor de
kwaliteitselementen�vermeld in bijlage 19: KRLW-bijlage V, 1.1. De
kwaliteitselementen waarmeer rekening gehouden dient te worden werden in
drie groepen ondergebracht:
-biologische elementen (toestand van waterflora, bentische ongewervelde
fauna, ������	� en voor bepaalde groepen ook fytoplankton),
-hydromorfologische kwaliteitselementen ter ondersteuning van de
biologische elementen (hydrologisch regime – riviercontinuïteit –
morfologische elementen),
-fysisch-chemische omstandigheden ter ondersteuning van de biologische
elementen (algemene elementen – specifieke verontreinigende stoffen).

Dit ‘visindex-project’ levert een belangrijke bijdrage in het onderzoek van
de parameters die belangrijk zijn voor de Vlaamse visfauna en voor de
integratie van die parameters in een kwaliteitsindex.

De parameters die aangegeven worden in de richtlijn als belangrijk voor de
visfauna zijn: samenstelling, abundantie en leeftijdsstructuur.
Voor overgangswateren dient de abundantie als basis voor de omschrijving en
beoordeling van  de ecologische toestand (luik visfauna); voor rivieren en
meren dient naast de abundantie ook de samenstelling en de
leeftijdsstructuur in beschouwing genomen te worden. Om de ecologische
toestand van kustwateren te beschrijven is de visfauna niet opgenomen als
biologisch kwaliteitselement waarmee rekening dient gehouden te worden.
Voor rivieren, meren en overgangswateren wordt de goede ecologische
toestand voor de visfauna gedefinieerd als '�����������	��
������
���
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OPMERKING: Voor kunstmatige en sterk veranderde oppervlaktewaterlichamen
dienen de referentieomstandigheden (maximaal ecologisch potentieel) van de
kwaliteitselementen, die voor de ‘meest overeenkomstige’ categorie
natuurlijk oppervlaktewater bepaald worden, opgenomen te worden.

Systeemeigen referentieomstandigheden kunnen vastgesteld worden op basis
van tijd of modellen (of een combinatie ervan): analyse van historische,
paleologische en andere beschikbare gegevens. Als deze op ruimte gebaseerd
zijn wordt gevraagd om voor elk type oppervlaktewaterlichaam een
referentienet op te stellen met voldoende locaties met goede toestand.
Als de voorgaande vermelde methoden niet kunnen gebruikt worden, kan voor
het bepalen van referentieomstandigheden advies van deskundigen ingewonnen
worden.

Wanneer de natuurlijke variabiliteit voor een kwaliteitselement hoog is,
kan dit element eventueel niet opgenomen worden in de evaluatie (de
uitsluiting dient dan gemotiveerd te worden in het stroomgebiedbeheerplan).
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Voor de beoordeling van de effecten van menselijke activiteiten op de
toestand van het oppervlaktewater en het grondwater, wordt aan de lidstaten
gevraagd onder andere een schatting en bepaling te doen van significante
antropogene invloeden op de toestand van oppervlaktewateren. Daarbij kunnen
effecten van mogelijke milieuverzachtende ingrepen op de visfauna ter
studie�gesteld worden.

De gevraagde economische analyse van het watergebruik is voor dit Vlina-
project niet relevant.
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Monitoringsprogramma’s van de ecologische en chemische
oppervlaktewatertoestand dienen uiterlijk 6 jaar na inwerkingtreden van de
richtlijn operationeel te zijn.

Voor het opstellen van de monitoringsprogramma’s worden in elk stroomgebied
de waterlichamen van het meetnet ingedeeld in 5 klassen overeenkomstig de
normatieve definities en voorgesteld op kaart(en) in
stroomgebiedbeheerplan(nen).

Opstellen voor elke periode waarop een stroomgebiedbeheerplan betrekking
heeft van een monitoringsprogramma met het oog op toezicht (+
effectbeoordeling):
gedurende 1 jaar in elke beheerperiode (ten minste 1 keer) van 6 jaar
dienen voldoende meetpunten gekozen te worden op basis van volgende
criteria:

-waterdebiet significantie
-watervolume significantie
-grens lidstaat overschrijdend
-informatie-uitwisselingpunten volgens beschikking 77/795/EEG
(9 punten voor België – 3 punten voor Vlaanderen)
-eventueel andere punten om grensoverschrijdende
verontreiniging die in marien milieu komt te schatten

Het meetnet wordt zo opgezet dat een samenhangend, breed overzicht van de
ecologische en chemische�toestand in elk stroomgebied verkregen wordt.

Aanvullend dient een programma voor operationele monitoring opgesteld te
worden:
-voor waterlichamen die gevaar lopen de milieudoelstellingen niet te
bereiken (b.v. significante puntbronbelasting, diffuse belasting of
hydromorfologische belasting)
-om uit maatregelprogramma’s resulterende wijzigingen te beoordelen
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De te meten parameters zijn: 
�������������������������	��	 –
hydromorfologische – fysisch-chemische kwaliteitselementen – prioritaire en
andere significante verontreinigende stoffen
NB: indien de goede toestand onveranderd blijft zal eenmaal per drie
stroomgebiedbeheerplannen voldoen

Voor het operationele monitoringsprogramma is een keuze noodzakelijke van
relevante locaties, die via relevante kwaliteitselementen (eventueel

���������, ..) worden gecontroleerd (parameters die het meest gevoelig
zijn voor de belasting waaraan waterlichamen onderhevig zijn) gedurende 1
jaar om de 3 jaar.
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Men kan eventueel een programma voor opsporingsmonitoring (oog op
onderzoek) vastleggen alsook aanvullende monitoringsvoorschriften voor
beschermde gebieden
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Bij de meetfrequenties (Bijlage 19: KRLW-bijlage V, 1.3.4) dient rekening
gehouden te worden met variabiliteit in natuurlijke (������	���������, …)
en antropogene factoren zodat de resultaten een beeld geven van antropogene
belasting.

Stroomgebiedbeheerplannen bevatten schattingen van betrouwbaarheid en
precisie van de gegevens die met de monitoringsprogramma’s worden
verkregen.

De normen voor de monitoring van kwaliteitselementen dienen te worden
vastgelegd. Voor vissen desbetreffende CEN/ISO-normen na ontwikkeling.

����������������	�
���	����	�	����
	������	�	 ����
� !	���	������"��	��	�
#�$���!	
�

Resultaten worden uitgedrukt in ecologische kwaliteitscoëfficiënten die de
verhouding aangeven met referentieomstandigheden (tussen 0 en 1� met 1 als
zeer goede en 0 als slechte ecologische toestand; 5 klassen).

Ter vergelijking van de biologische monitoringsresultaten stelt de
Commissie binnen drie jaar van de inwerkingtreding (22/12/2003) een
ontwerpregister op van locaties die een interkalibratienetwerk zullen
vormen;  het definitieve locatieregister wordt vastgesteld binnen vier jaar
(22/12/2004); binnen achttien maanden na publicatie van het voltooide
register moet het interkalibratiewerk voltooid zijn (� bekendmaking van de
resultaten binnen zes maanden).
Het interkalibratienet wordt gevormd om de getalswaarde voor de grens
tussen de kwaliteitscoëfficiëntklassen vast te stellen. Het bevat ten
minste twee locaties van in elke ecoregio voorkomende typen
oppervlaktewaterlichamen die overeenkomen met de grenzen tussen de
normatieve bepalingen ‘zeer goed’, ‘goed’ en ‘matig’. Per
oppervlaktewatertype worden in elke ecoregio dus ten minste 4 punten
aangewezen waarop het monitoringssysteem van elke lidstaat wordt toegepast.
De ecologische toestand/oppervlaktewatercategorie (laagste waarde van de
resultaten van de biologische en fysisch-chemische toepasselijke
kwaliteitselementen) wordt per stroomgebieddistrict op kaart gebracht aan
de hand van een kleurcodering (klassen): blauw (zeer goed) – groen (goed) –
geel (matig) – oranje (ontoereikend) – rood (slecht).

voor kunstmatige waterlichamen:
goed en hoger: groene/lichtgrijze strepen
matig: gele/lichtgrijze strepen
ontoereikend: oranje/lichtgrijze strepen
slecht: rode/lichtgrijze strepen

voor sterk veranderde waterlichamen:
goed en hoger: groene/donkergrijze strepen
matig: gele/donkergrijze strepen
ontoereikend: oranje/donkergrijze strepen
slecht: rode/donkergrijze strepen

Zwarte stip: waterlichamen die niet voldoen aan milieukwaliteitsnormen voor
synthetische en niet-synthetische verontreinigende stoffen (nationale
regeling)
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De indeling en presentatie van de chemische toestand wordt als volgt
voorgesteld:
Per stroomgebieddistrict een kaart met kleurcodering: blauw (goed) en rood
(niet goed).
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Er werd deelgenomen aan de studiedag: “De bescherming van het water in het
intern, Europees en internationaal recht” te Antwerpen op 28/10/1999.

Voorbereiding van de implementatie van de Europese Kaderrichtlijn Water in
Vlaanderen:

In Vlaanderen wordt het integraal waterbeleid gestuurd door het Vlaams
Integraal Wateroverleg Comité (VIWC).
Wat de implementatie van de KRLW in Vlaanderen betreft, werd er binnen het
VIWC een werkgroep Kaderrichtlijn Water (KRLW) opgericht waarin VMM, AMINAL
– AW en AE&M, AWZ, VMW, VVPW, en sinds kort ook IBW en IN vertegenwoordigd
zijn. Vanuit deze werkgroep zal de coördinatie gebeuren voor de
inhoudelijke implementatie van de KRLW in Vlaanderen. Voorzitter is
Veronique Van Den Langenbergh (VMM), plaatsvervangend voorzitter is
Fabienne Vanderstraeten (AMINAL, AE&M).
De juridische implementatie daarentegen zal gebeuren via het strategisch
project “integraal waterbeheer”. De voorzitter van deze werkgroep is Jan de
Schutter (Aminal). Binnen deze werkgroep is er een juridisch team onder
leiding van Jan Heyman (VMM) dat een ontwerptekst voor het 'basisdecreet
integraal waterbeleid' voorbereidt waarbij rekening gehouden zal worden met
de juridische implementatie van de KRLW.

Eind 2000 werd in het kader van het bepalen van referentietoestanden
waterhuishoudkundige systemen (MBP, actie 51) een eindrapport opgesteld dat
een belangrijke aanzet betekent naar de bepalingen van de Kaderrichtlijn
Water inzake het bepalen van referentietoestanden. Het eindrapport geeft
een beeld van de evolutie van de natuurlijke meandering, het landgebruik,
de historische visbestanden en het voorkomen van macrofyten en diatomeeën
in een aantal waterlopen en dit ten opzichte van circa 1900.

Op 1 september 2000 is een VLINA-project (0008) gestart omtrent
"Vergelijking van bio-indicatoren voor de ecologische evaluatie van
waardevolle bovenstroomse beektrajecten".
In dit project zal een vergelijking gemaakt worden van het indicatorverloop
van diatomeeën, macrofyten (indien aanwezig) en macroinvertebraten, en zal
wordt gekoppeld aan de studie over de visindex voor biologische
integriteit. Een selectie van waardevolle bovenstroomse beektrajecten met
bronnen in bosgebieden van prioritaire zones voor natuurherstel komt
hiervoor in aanmerking.

Het VIWC stelde in maart 2001 een brochure voor die een leidraad bij de
nieuwe Europese Kaderrichtlijn Water beoogt te zijn.
Een tijdstabel, opgesteld ter implementatie van analyse- en
meetverplichtingen in uitvoering van artikels 5, 6 en 8 van de KRLW is als
bijlage (bijlage 19) te raadplegen.

Het VIWC diende een onderzoeksproject in over 'Sterk Veranderde
Waterlichamen (SVWL)' voor de Dender (Bellebeek – Mark) op Vlaams
grondgebied. De studie ging half april 2001 van start.
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In het licht van de kaderrichtlijn water werd een forum voor wateronderzoek
georganiseerd door het Vlaams Water Netwerk (VWN) op 17 mei 2001 teneinde
de samenwerking tussen overheid en academische wereld en studiebureaus en
laboratoria rond dit onderwerp te optimaliseren.
De monitoring van oppervlaktewater – facet biologie (o.a. visfauna) zoals
deze in de nieuwe kaderrichtlijn gesteld wordt, werd technisch-
wetenschappelijk toegelicht door Claude Belpaire.

���������������	�����

Er werd een onderzoeksproject in Europees verband opgestart voor het
bepalen van referentietoestanden. Ook werd de vaststelling van de grenzen
tussen de verschillende kwaliteitsklassen besproken op een vergadering in
Stockholm (Zweden) op 20 september 2000. Zweden is trekker van het project.
Negen landen namen deel aan de vergadering.
De bedoeling is dat in een voorziene periode van 2 jaar (tegen eind 2002)
een protocol zou kunnen gerealiseerd worden waarin aangegeven wordt hoe
referentietoestanden te bepalen en hoe tot een klassenindeling kan worden
overgegaan.

Een meeting in het kader van dit REFCOND-project (Zweden, 14-15 mei 2001)
werd, op vraag van het VIWC, bijgewoond door Anik Schneiders (IN).
Een aantal afgevaardigden van de Europese gemeenschap lichtten de
resultaten toe van Europese projecten die de voorbije jaren rond
referentiecondities zijn uitgevoerd. Elke deelnemende lidstaat rapporteerde
over de stand van zaken in zijn land en stelde de methoden voor die
gehanteerd werden om een typologie op te bouwen.

Een referentiebeeldendag werd georganiseerd door de Nederlands-Vlaamse
vereniging voor ecologie (NecoV) , Sectie Aquatische Ecologie i.s.m. RIZA–
Leiden (Nl) – 14/11/2000.
De bedoeling was om na te gaan in welke mate in Nederland en Vlaanderen
rond referentietoestanden gewerkt wordt en wat de gehanteerde methoden
zijn.
���������
�����: Zijn er nog referentietoestanden binnen Europa? Waar? In
welke mate kan men daar gebruik van maken?
��������:  De noordelijke gebieden van de Balkanlanden van Polen tot de
Zwarte Zee: de Pechora in het noorden van Europees Rusland, de Biebrza in
N.O.-Polen, de Pripyat in Rusland, Lake Peipsi (Rusland, Estland). Op basis
van hun ontstaansgeschiedenis, klimaatsinvloeden of (hydro-)morfologische
kenmerken kunnen vergelijkingen worden gemaakt met bestaande watersystemen
in Vlaanderen en Nederland en misschien kunnen zij inzicht geven over hoe
op een verantwoorde wijze gelijkaardige watersystemen kunnen bijgestuurd
worden. Deze gebieden zijn voorwerp van beschrijvende studies.
��������	��:  Bij afwezigheid van referenties en historische gegevens kan
men een visindex ontwikkelen waarmee biotische integriteitklassen of
kwaliteitsklassen afgelijnd kunnen worden.
������	�:  Globaal gezien is de ecologische kennis i.v.m.
referentietoestanden nog in grote mate beschrijvend en weinig
gekwantificeerd.

Een Europees project ‘Development , evaluation  and implementation  of a
Fish-based Assessment Method for the Ecological Status of European Rivers
(FAME)�– A contribution to the Water Framework Directive’��waaraan elf
Europese landen deelnemen, zal van start gaan in het najaar van 2001.
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Karakterisatie typen oppervlaktewaterlichamen:
Descriptoren die volgens dit Vlina-project voor de visindex (IBI) in
�	
	���� relevant zijn en worden vermeld als descriptoren in zowel systeem
A (vaste typering) als systeem B (verplicht) voor de indeling van de
oppervlaktewaterlichamen in typen zijn:

-  Hoogte
-  Grootte (oppervlakte) stroomgebied (watershed surface)

Descriptoren die volgens dit Vlina-project voor de visindex (IBI) in
�	
	���� relevant zijn en worden vermeld als descriptoren in systeem B
(facultatieve) voor de indeling van de oppervlaktewaterlichamen in typen
zijn:

-  Waterbreedte
-  Helling of waterverval
-  Afstand van de bron van de rivier

Daar dezelfde descriptoren gebruikt worden, zal de visindex als
vanzelfsprekend toegepast kunnen worden om het biologisch kwaliteitselement
’visfauna’ aan te duiden voor Vlaanderen.

�� ����!��	����"

Kiezen van meetplaatsen in functie van de monitoringsprogramma’s,

-voorstellen van meetplaatsen voor het interkalibratienetwerk (waarvoor het
ontwerpregister tegen 22/12/2003 dient opgesteld te worden), en

-uitwerken van jaarschema’s betreffende meetfrequentie, zullen door de
ervaringen uit dit Vlina-project beter gericht en ondersteund kunnen
worden.

De relevante parameters voor de visfauna (als biologisch kwaliteitselement)
zijn volgens de Kaderrichtlijn Water ‘samenstelling, abundantie en
leeftijdsstructuur’, variabelen die, onder andere, in beschouwing genomen
worden bij het bepalen van de visindex.
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De 5 ecologische toestandsklassen voor rivieren en meren (en
overgangswateren) zoals beschreven in de Europese Kaderrichtlijn Water,
2000/60/EG, kunnen als beschreven in deelopdracht 1 (hoofdstuk
2.4.3.4.1.1.) in overeenstemming gebracht worden�met de ecologische
waardebeoordeling uitgaande van de visindexklassen.
Toegepast op de gegevens die in dit Vlina-project verwerkt werden in de
gemeenschappelijke dataset geeft dit volgend beeld:

Tabel 5.1. Locaties in Vlaanderen en hun respectievelijke integriteitklasse
voor de periode 1992 tot en met 2000

t.e.m.
1992
(96)

’93/’94
(57)

’95/’96
(220)

1997
(182)

1998
(220)

1999
(163)

2000
(52)

gemiddeld

% rood (slecht) 10 11 24 33 20 12 2 16

% oranje
(ontoereikend)

23 32 31 25 30 37 31 30

% geel (matig) 50 42 35 30 35 46 56 42

% groen (goed) 17 16 11 13 15 5 12 13

����

Figuur 5.1. Overzicht van de verdeling van integriteitklassen voor de
periode 1992 tot en met 2000

Algemeen kan vastgesteld worden dat uit deze gegevens blijkt dat de jaren
1995 tot en met 1997 minder goede resultaten geven: de matige (geel) en
goede (groen) visscores samen geven hier het laagste percentage
(respectievelijk 46% en 43%). Voor het jaar 2000 maken de locaties met
matige en goede visscores samen 68% uit van het totaal aantal beviste
plaatsen. Gezien er hier bepaalde locaties meerdere malen werden afgevist
kan men een tendens vaststellen. Een algemene tendens blijkt te zijn dat
het aantal locaties met matige visscores percentsgewijs toeneemt.
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De visindexen zoals die nu bestaan beantwoorden aan de voorstellen van de
Europese Kaderrichtlijn Water. De voorgestelde parameters worden inderdaad
gemeten. De meetfrequentie is zoals voorgesteld en de nieuwe criteria voor
het bepalen van de integriteitklasse geven een correcter beeld van de
biotische integriteit van de waterlopen.
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De kenmerken van visgemeenschappen weerspiegelen op adequate wijze de
biotische integriteit van aquatische ecosystemen (Lyons �����., 1996).
Daar het voorkomen van vissen niet alleen afhankelijk is van de
waterkwaliteit maar ook bepaald wordt door de aanwezigheid van
geschikte habitatstructuren, zijn ze geschikte indicator organismen om
de ecologische toestand van een waterloop te definiëren.

De Estuarine Visindex resulteerde in zeven (waarvan drie samengestelde
tien) parameters, die een integraal beeld van de waterkwaliteit geven.
Deze werd ontwikkeld op basis van historische gegevens (Poll, 1945;
Poll, 1947) en recente gegevens (Maes, KU.Leuven,) van de Beneden-
Zeeschelde en tevens aan de hand van onderzoeksgegevens van Europese
estuaria, in zover dit een vergelijkbaar ecosysteem was met dat van het
Schelde-estuarium. De afbakening van de spieringzone in Vlaanderen, die
dus het estuarium omvat, werd arbitrair vastgesteld namelijk ter hoogte
van Burcht (Antwerpen), maar er moet een mogelijkheid openblijven voor
het toepassen van zowel de 'Visindex voor de brasemzone' als de
'Estuarine Visindex' in de overgangszone tussen brak en zoet water. De
betrouwbaarheid van de parameters van de Estuarine Visindex als
gevoelige kwaliteitsmeters voor een estuarium werd nagegaan en
mogelijke alternatieven werden besproken. De argumentering bij de
parameters zorgt ervoor dat parameters gewijzigd kunnen worden, wanneer
nieuwe onderzoeksresultaten voor nieuwe inzichten in het estuarien
systeem zorgen.

Uit de data van visgemeenschappen werden 147 locaties in Vlaanderen
(1994-2000) geselecteerd. Daarenboven werden er nog 54 extra data voor
locaties in Vlaanderen uit andere data sets, weerhouden. Alle locaties
behoorden tot de vlagzalm- of forelzone. De vismethodologie werd
uitgevoerd zoals beschreven in Belpaire �����., 2000.

Omwille van deze bestaande breuk betreffende de vissamenstelling tussen
waterlopen �������������	���	�����
������������	����	����������
����	
zijn voor de kleinere waterlopen werd geopteerd om enkel met deze
locaties te werken die �������������
������
�������������������������
totaal werden er op deze locaties 26 vissoorten gevangen waarbij het
aantal per locatie varieerde van 0 tot maximaal 12.

Uit een eerste selectie van kandidaat variabelen werden er 11
weerhouden. Deze behoren tot verschillende biologische criteria en
worden door antropogene verstoring beïnvloed.
Gezien de actuele situatie in Vlaanderen besloten we om de grenswaarden
van onze variabelen vast te leggen op een gestandaardiseerde en
wiskundige manier waarbij we gebruik maken van de actuele data. Het
principe is een variatie op de trisectie methode (Didier, 1979, Life 97
ENV/B/000419, 2001). Met deze methode worden de parameter criteria
aangepast aan beschrijvende factoren.
De Index voor Biotische Integriteit wordt berekend als een gemiddelde
van de score van een aantal parameters. De IBI score kan variëren
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tussen 0 en 5. Aan deze score werd een waarderingsklasse toegekend
gaande van dood naar uitstekend viswater (Belpaire �����., 2000).
Analoog met andere indices werden deze waarderingsklassen teruggebracht
tot vijf. De intervallen voor het bepalen van deze integriteitklassen
werden aangepast zodat overwaardering vermeden wordt.

Besluit

Volgens de Ontwerp Kaderrichtlijn Oppervlaktewater dient bij de keuze
van meetfrequenties rekening gehouden worden met de variabiliteit van
beoordelingssystemen ten gevolge van natuurlijke en antropogene
factoren. Tevens dient de invloed van seizoensvariaties op de
resultaten zo klein mogelijk te zijn om ervoor te zorgen dat de
resultaten een beeld geven van veranderingen in de waterloop t.g.v.
veranderingen door antropogene belasting (Raad van de Europese Unie,
1999). Dit werd nagegaan aan de hand van literatuur en aan de hand van
visdata uit de Beneden-Zeeschelde en vormde tevens de basis bij de
validatie van de voorgestelde estuarine IBI. De jaarklassensterkte, de
bemonsteringsmethode en de seizoenen bleken het grootste aandeel in
variatie, die niet te wijten was aan antropogene verstoring, te
veroorzaken in de visdata. Het betreft hierbij slechts een initiële
exploratie van de gegevens. Door verder onderzoek en het gebruik van
grotere datasets zou dit kunnen resulteren in een bemonsteringsprotocol
voor de bepaling van de Visindex in de Beneden-Zeeschelde. Pas dan kan
een betrouwbaar scoresysteem opgesteld worden.
Uit de eerste analyses blijkt de index voor bovenstroomse gebieden op
aanvaardbare wijze de biotische integriteit te evalueren. Uit de eerste
statistische analyses blijken de gekozen parameters relevant te zijn en
dragen ze op een redelijk coherente wijze bij aan de index. We kunnen
stellen dat het voorgestelde doel werd bereikt.

��"�� ����������
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De laatste jaren zijn er grote inspanningen geleverd om de
waterkwaliteit in onze rivieren te verbeteren. Lozingspunten werden
opgeheven, het effluent wordt via collectoren naar
waterzuiveringsinstallaties (RWZI) afgevoerd en gezuiverd waarna het
tenslotte in de waterloop wordt geloosd. In dit onderzoek wordt
nagegaan in welke mate deze verbetering in waterkwaliteit zich
weerspiegelt in een herstel van het visbestand, tevens wordt lokaal de
impact van het effluent op de rivier geanalyseerd.
Voor de analyse van de lokale impact van het RWZI-effluent werden
twaalf RWZI’s geïmplanteerd op 10 laaglandrivieren bemonsterd door
middel van elektrovisserij. Voor elk RWZI werden er drie 100m stroken
bemonsterd, één 500m stroomopwaarts het lozingspunt, één ter hoogte van
het lozingspunt en één 500m stroomafwaarts het lozingspunt. Vismigratie
tussen deze drie locaties was steeds mogelijk en er waren geen
tussenliggende lozingspunten. De Visindex alsook een habitatindex
werden voor alle locaties berekend.
De RWZI’s hebben een geringe impact op de Visindex, van de acht
parameters die deel uitmaken van de Visindex is er slechts één die
significant beïnvloed wordt door de RWZI’s. Deze parameter, de
natuurlijke rekrutering, daalt in waarde ter hoogte van het lozingspunt
en deze daling zet zich meer stroomafwaarts verder door. De natuurlijke
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rekrutering blijkt dan ook zeer gevoelig voor de waterkwaliteit en
fungeert als een vroeg noodsignaal bij lichte chronische vervuiling,
die op lange termijn echter een veel grotere impact op de biotische
integriteit kan hebben. Dit resultaat onderstreept nog eens het belang
van de individuele parameters, ze zijn in staat om veel bijkomende
informatie te geven, ook wanneer men geen effect vindt op de totale
Visindexscore.
Verschillen in habitatkwaliteit, tussen de drie locaties per beek,
komen duidelijk tot uiting in de Visindexscore, dit levert het bewijs
dat de Visindex in staat is om verschillende vormen van menselijke
verstoring te detecteren. Zowel de parameters 'trofische samenstelling’
en ‘totale biomassa’ als de totale Visindexscore zelf worden
significant positief beïnvloed door de habitatkwaliteit.
De verschillen in visindexscore binnen een zelfde beek blijken dus
voornamelijk het gevolg te zijn van een variatie in habitatkwaliteit,
terwijl de effluenten van de RWZI slechts in beperkte mate een invloed
hebben op het visbestand.
Voor de temporele analyse van de inplanting van de RWZI werd een
dataset samengesteld bestaande uit 38 staalnameplaatsen verspreid over
6 verschillende waterlopen. Deze plaatsen werden iedere keer twee maal
bemonsterd, namelijk eenmaal voor de realisatie van de
waterzuiveringinfrastructuur op de betreffende waterloop, en een tweede
maal na de in gebruikname van de RWZI.
De waterkwaliteit voor de onderzochte waterlopen is sinds de realisatie
van de waterzuiveringwerken duidelijk verbeterd. Van de 8 parameters
die deel uitmaken  van de visindex zijn er 4 die deze verbetering
duidelijk registreren. Globaal genomen leiden de waterzuiveringwerken
tot een stijging van de Visindexscore. Locaties die voorheen echter een
hoge score haalden gaan echter achteruit. De opvallende daling in
Visindexscore voor de wateren die voorheen een goede score behaalden is
een belangrijke indicatie dat waterzuiveringwerken alleen niet
voldoende zijn om de biotische integriteit te verbeteren of hoog te
houden.
Hoewel de waterzuiveringwerken een duidelijk positieve invloed hebben
op de biotische integriteit, blijft de stijging in visindexscore
beperkt. Naast het huishoudelijk afvalwater zijn er nog een groot
aantal andere vervuilingsbronnen zoals de diffuse vervuiling van o.m.
de landbouw, sluiklozingen en overstorten. Ook andere antropogene
invloeden zoals kanalisatie, slibruimingen en migratieknelpunten
beletten een volledig herstel van de Visbestanden. Over het algemeen
bezitten de Vlaamse oppervlaktewateren, t.g.v. een intensieve
kanalisatie, een zeer lage habitatkwaliteit. Wil men streven naar een
sterke verbetering in Biotische Integriteit dan dienen naast een
verbetering in waterkwaliteit ook deze verstoringvormen aangepakt te
worden.

Besluit

Deze resultaten bewijzen eens te meer dat de Visindex een goede en
gevoelige monitor is voor zowel habitat- als waterkwaliteit. Hij is in
staat om temporele effecten van RWZI's te kwantificeren.
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Vele zoetwatervissen vertonen in meer of mindere mate een
migratiegedrag. Deze migraties kunnen verschillende oorzaken hebben; ze
kunnen in verband staan met het zoeken naar geschikte voedsel-, paai-
en schuilgebieden, ze kunnen seizoens- of leeftijdsgebonden zijn, of ze
kunnen veroorzaakt worden door ongunstige omstandigheden zoals
watervervuiling of verdroging. In deze deelopdracht werd onderzoek
verricht naar de seizoenale variaties in de visfauna binnen een
beekecosysteem en wordt de invloed van eventuele seizoenale variaties
in het visbestand op de visindex na gegaan, met de bedoeling deze
variaties op de index zoveel mogelijk uit te sluiten en op die manier
de juistheid van de ecologische beoordeling op basis van de IBI te
optimaliseren.

Voor deze studie werd vanaf november 1999 tot en met mei 2001
8wekelijkse visbestandopnames (100 meter) uitgevoerd op 19
verschillende beken verspreid over Vlaanderen. Deze geselecteerde beken
gelegen in het Maas- en Scheldebekken, behoorde tot de brasem-,
barbeel- of vlagzalmzone.

Uit onze gegevens bleek dat er wat betreft de vissamenstelling slechts
een beperkt aantal aanwijzingen zijn voor seizoenale schommelingen in
het visbestand. Wel werd een duidelijke variatie in de staalnames
tussen de 8 vangsten binnen één beek vastgesteld, onafhankelijk van de
afgeviste periode

De oorzaak voor het verschil in aantal gevangen soorten per beek en per
afvissing kon niet éénduidig geformuleerd worden, vermits ze niet
afhankelijk is van seizoenale schommelingen in het visbestand of
verschillen in de vangstefficiëntie. Om toch met enige zekerheid een
goed beeld te verwerven over het aanwezige visbestand gedurende het
jaar, werd nagegaan hoeveel afvissingen gemiddeld dienen uitgevoerd te
worden om 80-90 % van het totaal aantal aanwezige vissoorten te vangen.
Uit onze schattingen blijkt dat hiervoor respectievelijk 3 à 4
afvissingen nodig zijn.
Daar de informatie verkregen uit 3 à 4 vangsten een juister beeld geeft
van de aanwezige populatie in een beektraject is het ook aangeraden
deze informatie te gebruiken voor de IBI te berekenen.

In een aansluitend onderzoek werd eveneens de spatiale variatie van de
staalnames op 4 beken nagegaan. Hieruit kon men eveneens afleiden dat 3
à 4 vangsten van 100 m een juister beeld geeft van de aanwezige
populatie in een beektraject van 1000 meter. Hieruit kan besloten
worden dat het afvissen van 300 meter aan te raden is voor een juister
beeld te krijgen van de aanwezige soorten in de beek.

Besluit

Om een correcter beeld te krijgen van het visbestand in een waterloop
dienen meerdere afvissingen te gebeuren op verschillende tijdstippen.
Frequentie en aantal vangstplaatsen per locatie worden bepaald door de
haalbaarheid van de oefening.
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De Europese Kaderrichtlijn Waterbeleid, 2000/60/EG, tot vaststelling
van een kader van communautaire maatregelen betreffende het waterbeleid
is gepubliceerd en hiermee ook van kracht sinds 22 december 2000.
De noodzaak om een breed kader te scheppen voor de bescherming van
oppervlaktewateren en grondwater heeft de Europese Unie ertoe gebracht
om evaluatiemethodes voor ecologische integriteit van waterlopen als
onderwerp voor internationale symposia aan te reiken, als belangrijk
element voor het verwezenlijken van de ’Europese Kaderrichtlijn
Waterbeleid’
De visindex (IBI) is één die evaluatiemethodes, die gebaseerd is op
visfauna onderzoek.
Voor dit Vlina-project zijn de artikels uit de Kaderrichtlijn Water
relevant die betrekking hebben op de kenmerkenanalyse (artikel 5), de
beoordeling van de effecten van menselijke activiteiten op de toestand
van het oppervlaktewater (artikel 5), en de monitoringsprogramma's,
(artikel 8).

Artikel 5

Uiterlijk vier jaar na inwerkingtreding van de richtlijn (22/12/2004)
dienen 3 analyses�en beoordelingen uitgevoerd te zijn ten behoeve van
de eerste stroomgebiedbeheerplannen. Dit ‘visindex-project’ levert een
belangrijke bijdrage voor het onderzoek van de parameters die
belangrijk zijn voor de Vlaamse visfauna en voor de integratie van die
parameters in een kwaliteitsindex.

De parameters die aangegeven worden in de richtlijn als belangrijk voor
de visfauna zijn: samenstelling, abundantie en leeftijdsstructuur. Deze
parameters zitten in de ontwikkelde indexen. Verder worden de nodige
parameters voor de karakterisatie van de waterlopen gemeten en gebruikt
bij het toekennen van de grenswaarden van de parameters.

Artikel 8

Monitoringsprogramma’s van de ecologische en chemische
oppervlaktewatertoestand dienen uiterlijk 6 jaar na inwerkingtreden van
de richtlijn operationeel te zijn. Een meetnet in samenspraak met
verschillende instanties werd opgemaakt.

Meetfrequentie

Bij de meetfrequenties (bijlage 19: KRLW-bijlage, 1.3.4) dient rekening
gehouden te worden met variabiliteit in natuurlijke (seizoenvariaties,
…) en antropogene factoren zodat de resultaten een beeld geven van
antropogene belasting. Dit project heeft onderzoek gedaan (deelopdracht
3) naar de seizoenale effecten en stelt een aangepaste methodologie
voor. De meetfrequentie van afvissingen is in overeenstemming met de
voorstellen van de Europese Kaderrichtlijn Water.

Voor de presentatie van de ecologische toestand worden 5 klassen
gebruikt zoals beschreven in deelopdracht 1.
Besluit
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In dit project werd de visindex verder bestudeerd en ontwikkeld.
Aangezien er een overeenkomst blijkt in descriptoren en parameters die
belangrijk zijn voor zowel de visindex als voor de evaluatiemethode op
basis van visfauna zoals in de KRLW gevraagd, kan de visindex ook
gebruikt worden om bij te dragen aan het uitvoeren van de KRLW. Met dit
project werd ook ervaring opgedaan die benut kan worden bij het
uitvoeren van monitoringsprogramma’s wat betreft het biologisch
kwaliteitselement ’visfauna’, en werden in functie van de voorstellen
van de Europese Kaderrichtlijn Water de criteria voor het bepalen van
de integriteitklassen aangepast. De visindexen zoals die nu bestaan
beantwoorden aan de voorstellen van de Europese Kaderrichtlijn Water.
De voorgestelde parameters worden inderdaad gemeten. De meetfrequentie
is zoals voorgesteld en de nieuwe criteria voor het bepalen van de
integriteitklasse geven een correcter beeld van de biotische
integriteit van de waterlopen. Toegepast op de gegevens die in dit
Vlina-project verwerkt werden, geeft de ontwikkelde visindex (IBI) een
algemeen verwachte tendens aan voor de kwaliteit van de Vlaamse
oppervlaktewateren.
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Het doel van het onderzoek was de Visindex te ontwikkelen tot een
volwaardig instrument dat op adequate manier de biotische integriteit van
de Vlaamse binnenwateren weergeeft. Er werd aandacht geschonken aan de
wetenschappelijke onderbouwing van de methodologie (afstemming
verschillende watertypes en nagaan van eventuele invloed van seizoenale
fluctuaties). Er werd gepoogd enkele toepassingsmogelijkheden van het
gebruik van de visindex aan te tonen, alsook de inpasbaarheid in het
Europees beleidskader na te gaan. Daarom werd het onderzoek gespitst op
volgende thema’s:
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����: de visindex methodologie voor waters van de Brasem- en
Barbeelzone en voor de Stilstaande Wateren werd reeds vastgelegd. Om een
totaaloverzicht te krijgen van de biotische integriteit van alle Vlaamse
binnenwateren dienen ook voor de Brakwater- (of spiering-), Vlagzalm- en
Forelzone Visindexen opgesteld en statistisch getest te worden.
Onderlinge afstemming van de verschillende procedures is noodzakelijk.
Eens dit gerealiseerd zullen de gegevens van visbestandopnames van de
laatste jaren kunnen gebruikt worden om ook voor deze plaatsen de IBI te
berekenen. Op die manier kan men komen tot een geïntegreerd beeld van de
biotische integriteit van de Vlaamse binnenwateren. De finaliteit is het
definiëren van een éénduidige en wetenschappelijk onderbouwde IBI
methodologie.

������
���������
�������� ��������������: de Visindex zal gebruikt worden
om het effect van milieuverzachtende ingrepen als de werking van RWZI,
het uitvoeren van NTMB-projecten, integraal waterbeheer, te kwantificeren
en op te volgen in de tijd. Enkele sites waar ingrepen gepland zijn,
dienen weerhouden te worden.

!��"������
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�������	: nagegaan zal worden hoe visbestanden evolueren
en variëren binnen één jaar, en in hoeverre deze seizoenale variaties in
het visbestand een invloed kunnen hebben op de Visindex.

#��$����	����������������������
���������: het Europese beleid en
onderzoek inzake de bepaling van de ecologische waterkwaliteit zal
opgevolgd worden, en ook zal nagegaan worden hoe de Visindex in te passen
is binnen het kader van gewestelijke, nationale en internationale
initiatieven op het vlak van ecologische waterkwaliteit. Specifieke
aandacht zal gaan naar het Ontwerp Kaderrichtlijn Waterbeleid en naar de
besluiten van het internationaal symposium ‘Assessing the ecological
integrity of running waters’ en (het actieprogramma van) de workshop ‘On
the harmonisation of fish based assessment methods within the EU’(Wenen,
Nov 98).
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Een volledige dataset van visbestand opnames in Vlaanderen werd opgemaakt.
Deze dataset diende als basis voor de ontwikkeling van een kaart met
gegevens van de biotische integriteit voor iedere bemonsterde locatie.

Het opstellen van de Index voor Biotische Integriteit voor een bepaalde
ecologische regio gaat vaak gepaard met problemen en verscheidene auteurs
leggen hierbij dan enkele onvolkomenheden van deze index bloot. Weisberg ��
��� (1997) wijst erop dat natuurlijke variaties in levensgemeenschappen
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vaak dezelfde resultaten voor een parameter veroorzaken dan antropogene
verstoringen. Bij het opstellen van hun Estuarine Benthic Index of Biotic
Integrity (B-IBI) voor Chesapeake Bay (Verenigde Staten) kregen zij
tegenwind van enkele auteurs die beweerden dat hypoxische condities in
bepaalde delen van Chesapeake Bay veroorzaakt worden door natuurlijke
seizoenale stratificatie van de waterkolom en dat dit niet veroorzaakt
wordt door antropogene invloeden, waarop Weisberg �����. (1997) zich
baseerden. Bij nader onderzoek observeerden Weisberg ������ (1997) dezelfde
biotische responsen op hypoxia onafhankelijk van de oorzaak van hypoxia.
Zij konden dus besluiten dat op dit punt de index de natuurlijke stress
niet kon onderscheiden van antropogene stress. Dit discussiepunt werd al
eerder aangehaald binnen de parameter ’totaal aantal soorten’ van de
Estuarine Visindex. De Verenigde Staten, voorloper op vlak van ecologische
indexen voor waterkwaliteit, kent de Index voor Biotische Integriteit
nochtans een grote populariteit en wordt deze nog verder aangepast aan
nieuwe ecologische regio’s en nieuwe groepen organismen. Berribi �����.
(1998) duidt de zwaktes van de IBI voor toepassing in Europese waterlopen
aan en wijst erop waarom dat de IBI in Europa minder toepasbaar zou zijn
dan in Noord-Amerika. Zij onderzochten visgemeenschappen op 74 licht
verstoorde en 133 sterk vervuilde plaatsen in het Seinebekken aan de hand
van 23 IBI parameters. 15 parameters toonden geen enkel verschil tussen de
staalnameplaatsen die zwak en deze die sterk antropogeen beïnvloed waren.
Hiervoor werden drie redenen aangegeven. Een eerste tendens is het contrast
tussen de biologische strategieën van Europese en Noord-Amerikaanse
visgemeenschappen (Mahon, 1984). Europa beschikt namelijk over een visfauna
die gekenmerkt wordt door de aanwezigheid van generalisten die in staat
zijn belangrijke verplaatsingen uit te voeren binnen een waterbekken. Dit
kan een oorzaak zijn van het succes van de IBI in Noord-Amerika en de
problemen met de betrouwbaarheid van de IBI in Europa. Een tweede mogelijke
oorzaak bestaat erin dat de verschillende IBI-variabelen gevoelig zijn voor
verschillende niveaus van degradatie. Het is mogelijk dat de sensitiviteit
van een variabele bij een te sterke antropogene beïnvloeding te laag is en
de veranderingen in kwaliteit dus niet meer detecteert. Een derde mogelijke
oorzaak houdt in dat door een zwakke soortenrijkdom van de waterloop,
bepaalde variabelen samengesteld zijn uit een onvoldoende aantal soorten
zodat de gevoeligheid van vissoorten gemaskeerd kan worden door hun
natuurlijke variabiliteit (Berribi �����., 1998). Dit werd ook reeds in de
Estuarine Visindex aangegeven bij de klasse trofische samenstelling. Ook de
toekenning van de finale scores laat relatief veel vrijheid bij de
indexontwikkelaars, afhankelijk van de strategie die ze volgen met
betrekking tot natuurherstel- of behoud. Verder onderzoek is zeker
aangewezen om de robuustheid en duurzaamheid van het scoresysteem te
verbeteren, vooral wanneer men deze index wil integreren in een
evaluatiesysteem passend binnen de Vijfde Kaderrichtlijn.

Er werd een visindex ontwikkeld voor snelstromende waters met een
rivierbreedte van 3 m of minder en met een helling van tenminste 3‰. Deze
index is opgebouwd uit 11 parameters of variabelen die elk een bepaald
aspect van de ecologische kwaliteit van een waterloop definiëren. Omwille
van het streven naar uniformisering op Europees niveau is het belangrijk
dat overwaardering vermeden wordt. De terminologie inzake kwaliteitsklassen
(integriteitklassen) werd afgestemd op de richtlijnen van de Europese
Kaderrichtlijn Water.
Daarom wordt hier voorgesteld om:

-de terminologie van de IBI klassering werd aangepast ('zeer goed', 'goed',
'matig', 'ontoereikend' en 'slecht' en voorgesteld door kleurcodes
overeenkomstig de kaderrichtlijn)
-de negen Vlaamse IBI waarderingsklassen werden behouden, voor 'intern'
gebruik in het Vlaamse milieubeleid
-de klassengrenzen werden aangepast
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De ontwikkelde index is een bruikbaar instrument om goede en slechte
locaties te onderscheiden. Uit een validatie test op externe data blijken
88 % van de locaties goed gescoord te worden.
Uit de correlatietesten en multivariaat analyses blijken de geselecteerde
parameters zich meestal te gedragen zoals verwacht. Ze geven elk
verschillende maar min of meer coherente informatie.
We kunnen stellen dat we de voorgestelde doelstellingen bereikt hebben.
Een verdere verfijning van de index is misschien nodig om goede van zeer
goede locaties te onderscheiden. Een meer gedetailleerde studie van de
habitatkwaliteit zou een preciezer beeld geven van de locaties.
Verder onderzoek is nog noodzakelijk voor het verwijderen van blijkbaar
twee redundante parameters en voor het eventueel behoud van de parameter
aantal limnofiele soorten.
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Twaalf RWZI’s geïmplanteerd op 10 laaglandrivieren behorende tot het
Schelde- en Maasbekken werden, in het kader van dit project, in de periode
1999 tot 2001 bemonsterd door middel van elektrovisserij�
De lokale invloed van RWZI effluenten is beperkt en uit zich slechts in een
daling voor één enkele parameter, nl. de natuurlijke rekrutering. Deze
parameter blijkt dan ook zeer gevoelig voor de waterkwaliteit en fungeert
alzo als een vroeg noodsignaal bij lichte chronische vervuiling, die op
lange termijn echter een veel grotere impact op de biotische integriteit
kan hebben. Dit resultaat onderstreept nog eens het belang van de
individuele parameters, ze zijn in staat om veel bijkomende informatie te
geven, ook wanneer men geen effect vindt voor de totale Visindexscore.
Verschillen in habitatkwaliteit komen duidelijk tot uiting in de
Visindexscore, dit levert het bewijs dat de Visindex in staat is om
verschillende vormen van menselijke verstoring te detecteren. Zowel de
parameters ‘trofische samenstelling’ en ‘totale biomassa’ als de totale
Visindexscore zelf worden significant positief beïnvloed door de
habitatkwaliteit. Over het algemeen zijn de habitatscores vrij laag,
hetgeen duidelijk naar voren komt in de lage Visindexscores.
Uit de temporele analyse blijkt dat de inspanningen die de laatste jaren
geleverd zijn ter verbetering van de waterkwaliteit van onze
oppervlaktewateren duidelijk resulteren in een stijging van de
Visindexscore. Deze stijging blijft echter beperkt en voor wateren die
voorheen een hoge Visindexscore haalden zien we een duidelijke
achteruitgang.
De bouw van een RWZI kan lokaal ook een verslechtering van de biotische
integriteit met zich meebrengen, zeker op locaties met een hoge
Visindexscore. Wanneer een plaats die voorheen een goede score voor de
Visindex haalde, plots onder de invloed komt van een RWZI effluent kan dat
een negatieve impact hebben op de visgemeenschap. In dit opzicht zou de
Visindex een belangrijke richtinggevende functie kunnen vervullen tijdens
de planningsfase van een nieuw RWZI.
Waterzuiveringwerken zijn essentieel in het herstel van de biotische
integriteit van onze waterlopen, maar zonder de aanpak van andere
menselijke verstoringvormen zullen ze niet leiden tot een volledig herstel.
Indien men de evolutie in ecologische kwaliteit, die onze waterlopen
ondergaan, wil sturen naar een hoger niveau van biotische integriteit, kan
ingespeeld worden op een aantal verschillende factoren. Een toename van de
efficiëntie van de huidige RWZI’s, het oplossen van het probleem met
overstorten, een afname van de nutriëntenaanvoer, het oplossen van
migratieknelpunten, het herstel van de vrije meandering en de relatie van
de rivier en haar vallei, enz… zullen allen een positief effect uitoefenen
op de ecologische kwaliteit van de oppervlaktewateren. De fysisch-chemische
waterkwaliteit mag hierbij wellicht beschouwd worden als de meest bepalende
factor. De biotische integriteit kan nooit hoger zijn dan de waterkwaliteit
toelaat. In tweede instantie zal de structuurkwaliteit van de waterloop
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bepalen of deze maat van biotische integriteit ook daadwerkelijk kan
behaald worden.
Onze resultaten geven duidelijk aan dat de 8 verschillende parameters elk
instaan voor de detectie van welbepaalde verstoringvormen. De helft van de
acht parameters wordt significant beïnvloed door de waterkwaliteit. We zien
dat elk van deze parameters verschilt in gevoeligheid, zo zal bij
toenemende graad van vervuiling eerst de natuurlijke rekrutering beïnvloed
worden en achtereenvolgens zal de invloed tevens waargenomen worden door de
gemiddelde tolerantiescore, de type soorten en tenslotte het aantal
soorten. Hierdoor is de Visindex in staat om een goed indeling te maken
naar waterkwaliteit.
Twee parameters worden duidelijk significant beïnvloed door de
habitatkwaliteit. Hier blijkt de trofische samenstelling de meest gevoelige
parameter. Ook de totale biomassa wordt sterk beïnvloed door de
habitatkwaliteit. Daar deze resultaten echter gebaseerd zijn op één enkele
studie, waarbij dan nog locaties met een goede habitat kwaliteit ontbreken,
kan men verwachten dat nog meer parameters door de habitatkwaliteit
beïnvloed worden.
De parameters ‘gewichtspercentage exoten’ en ‘typische soorten waarde’
worden noch door de habitatkwaliteit noch door de waterkwaliteit
significant beïnvloed. Deze parameters zijn dan ook ontwikkeld voor de
detectie van andere verstoringvormen. Wat bij deze parameters echter wel
opvalt zijn de vaak hoge scores, die dan dikwijls leiden tot een
overscorering. Dit zou eventueel op te lossen zijn door de parameters
‘gewichtspercentage exoten’ samen te voegen met de parameter ‘totaal aantal
soorten’ tot een nieuwe parameter ‘totaal aantal inheemse soorten’. Voor de
parameter ‘typische soorten waarde’ is gebleken dat ze bijna steeds score 4
of 5 behaalt behalve dan voor de ‘soortarme’ locaties. Hieruit zou men
kunnen concluderen dat deze parameter niet meet wat ze zou moeten meten en
ze derhalve beter als parameter geschrapt kan worden. Verder onderzoek zou
deze hypothesen kunnen bevestigen en samen met de eventuele aanpassing van
andere parameters kunnen leiden tot een verdere optimalisatie van de
Visindex.
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Voor dit onderdeel werd vanaf november 1999 tot en met mei 2001 8
wekelijkse visbestandopnames uitgevoerd op 19 verschillende beken verspreid
over Vlaanderen. Deze geselecteerde beken gelegen in het Maas- en
Scheldebekken, behoorde tot de brasem-, barbeel- of vlagzalmzone.

Uit onze gegevens bleek dat er wat betreft de vissamenstelling slechts een
beperkt aantal aanwijzingen zijn voor seizoenale schommelingen in het
visbestand. Wel werd een duidelijke variatie in de staalname tussen de 8
vangsten binnen één beek vastgesteld, onafhankelijk van de afgeviste
periode.

De oorzaak voor het verschil in aantal gevangen soorten per beek en per
afvissing kon niet éénduidig geformuleerd worden, vermits ze niet
afhankelijk is van seizoenale schommelingen in het visbestand of
verschillen in de vangstefficiëntie. Om toch met enige zekerheid een goed
beeld te verwerven over het aanwezige visbestand gedurende het jaar, werd
nagegaan hoeveel afvissingen gemiddeld dienen uitgevoerd te worden om 80-90
% van het totaal aantal aanwezige vissoorten te vangen. Uit onze
schattingen blijkt dat hiervoor respectievelijk 3 à 4 afvissingen nodig
zijn.

Vermits we er vanuit konden gaan dat de ecologische situatie van de
bemonsterde beken gedurende het onderzoek niet gewijzigd is, verwachten we
in principe geen verschillen in de indexscores. Op voorwaarde dat de index
niet seizoen afhankelijk is. De weliswaar niet seizoenaal gelinkte
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variaties in de visgemeenschap zorgen echter voor al dan niet kleine
variaties in ecologische beoordeling van de beektrajecten. Dit impliceert
dan ook dat de beektrajecten op basis van één bemonstering verkeerd kunnen
worden beoordeeld doordat de integriteitklasse voor verschillende beken in
1 of meerdere perioden toch verschillen van de andere bemonsteringen.
Vermits voordien werd aangehaald dat gemiddeld 3 à 4 afvissingen nodig zijn
om 80% resp. 90% van het totaal aanwezige soortenaantal te vangen, kan de
berekening van de IBI misschien ook best gebeuren op basis van 3 of 4
afvissingen zoals toegepast voor de meeste fysico-chemische indexen.

Uit dit deel van het onderzoek kan eveneens worden geconcludeerd dat het
tijdsbestek om seizoenale trends op te sporen te kort was, zodat niet met
zekerheid sluitende conclusies kunnen getrokken worden over invloed van de
seizoenale vangstperiode op de staalname.
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Er werd deelgenomen aan verschillende internationale symposia om de
evolutie betreffende de Kaderrichtlijn Water op te volgen en te integreren
in ons onderzoek.
De visindexen voor de verschillende watertypes zoals die nu bestaan
beantwoorden aan de voorstellen van de Europese Kaderrichtlijn Water.
De parameters die door de Europese Kaderrichtlijn Water worden voorgesteld
zijn opgenomen in de verschillende indexen.
De meetfrequentie is zoals voorgesteld en de nieuwe criteria voor het
bepalen van de integriteitklassen geven een correcter beeld van de
biotische integriteit van de waterlopen.
De voorgestelde doelstellingen werden bereikt.
Er zal worden samengewerkt met andere Europese landen om de regionale en
nationale indexen te intercallibreren.

����� ����������� ���� ��� ��������� ��	�������� ����
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De Visindex laat toe met één getal de kwaliteit van een visbestand, en dus
ook de biotische integriteit van een binnenwater, weer te geven. Niet
alleen voor visserijbiologen, maar ook voor andere beleidsondersteunende
instanties is dit aspect van een zeer groot nut. Het is immers mogelijk om
op vrij eenvoudige wijze een overzicht te verkrijgen van de kwaliteit (van
het visbestand) van onze waters, hetgeen vanzelfsprekend een belangrijke
toepassing heeft voor verschillende beleidsniveaus (o.a. visserijwetgeving,
visstandsbeheer, waterkwantiteitsbeheer, NTMB, aanduiding
reservaatgebieden, ecologisch waardevolle waterlopen, GHS,
waterkwaliteitsbeheer, waterzuiveringbeleid, inplanting van
overstorten,...).
- Een overzicht van het verloop van de IBI over 861 meetpunten verdeeld
over stilstaande waters, waters van de brasemzone en waters van de
barbeelzone staat voorgesteld het Mira-T rapport (Maeckelberghe ������
(1998). Voor 12% van de meetpunten betrof het stilstaande waters, terwijl
58 en 28% van de meetpunten gesitueerd waren op stromende wateren van
respectievelijk brasem- en barbeelzone. Uit de resultaten blijkt dat meer
dan 35% van de meetpunten (299 op 861 meetpunten) biologisch dood zijn. De
meeste meetpunten waar wel vis voorkomt krijgen een beoordeling matig
(12%), kritisch (14%), kritisch slecht (15%) of slecht (15.5%). Slechts
6.5% van de meetpunten (56 op 861 meetpunten) verdienen de
waardebeoordeling goed, zeer goed of uitstekend. De resultaten werden ook
op bekkenniveau voorgesteld, waarbij de algemene onderlinge
kwaliteitsverschillen tussen de bekkens duidelijk waren.
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- Een ander voorbeeld van de relevantie van het gebruik van de IBI in het
beleid was de vergelijking van de IBI scores op monsterpunten op de IJse
van 1993 versus 1998 waarbij een duidelijk herstel aangetoond kon worden
hetgeen als het onmiddellijke resultaat kan gezien worden van de
recentelijk gerealiseerde en in bedrijf genomen zuiveringsinfrastructuur
(Belpaire en Hartgers, 1998).

Binnen het Vlaams Impulsprogramma Natuurontwikkeling is het concept van de
Visindex perfect inpasbaar binnen Thema 1 (Indicatoren voor biodiversiteit
en natuurgerichte normstelling) waar men behoefte heeft aan ‘relatief
eenvoudige variabelen die de natuurwaarde, de biodiversiteit en de toestand
van de natuur in Vlaanderen in tijd en ruimte beschrijven’. De Visindex
gebruikt relatief eenvoudige variabelen om de visbiodiversiteit en
visbestandkwaliteit van binnenwateren te kwantificeren, maar daarnaast
wordt ook de algemene toestand van de natuur (hier het aquatische milieu)
weergegeven. Door een bepaalde Visindex-score te beschouwen als
basiskwaliteitseis, kan de Visindex gebruikt worden binnen het kader van
natuurgerichte normstelling. Het uitvoeren van de afvissingen die voor dit
project noodzakelijk zijn, leveren daarenboven een bijzondere bijdrage aan
het uitbouwen en verbeteren van de bestaande meetnetten en het aanvullen
van statistisch materiaal met betrekking tot verspreiding, waarde en
evolutie van het visbestand in Vlaanderen.
Ook voor de andere thema's vertoont dit voorstel enige relevantie. Zo kan
binnen Thema 2 de Visindex bijdragen tot het afbakenen van waardevolle
gebieden (beekvalleien,...), die als lijnvormige elementen
(verbindingsgebieden) kunnen ingepast worden binnen het VEN.
Ook binnen Thema 3 (Habitatfragmentatie) kan de Visindex ingepast worden om
‘... migratiemogelijkheden die een landschap aan organismen biedt ...’ te
evalueren. Ook hier draagt het onderzoek bij tot het afbakenen van
waardevolle natuurverbindingen. Binnen de doelstellingen van het onderzoek
worden migratiemogelijkheden specifiek geanalyseerd binnen het onderdeel
‘invloed van milieuverzachtende maatregelen’, waarbij het effect van o.a.
vistrappen op de visstand zal nagegaan worden.
Thema 4 richt zich op de ecohydrologische aspecten van natuurbehoud en -
ontwikkeling. De Visindex kan gebruikt worden als instrument voor het
opmaken van integrale bekkenbeheersplannen, en als beleidsindicator van
hydrologische systemen.
Binnen Thema 5 (Maatschappelijke aspecten van natuurontwikkeling) is de
Visindex toepasbaar, daar de Visindex gebruikt kan worden om ‘economische
effecten, de benadering van doelgroepen, de overlegstructuren en verdeling
van bevoegdheden in onderzoeksprojecten te bestuderen waar natuur een
hoofd- of een nevenfunctie vervult’. De Visindex in Vlaanderen werd reeds
gebruikt in het kader van de natuurgerichte normstelling in het Mira-T
rapport Maeckelberghe �����. (1998)� waarbij de index als één van de
(deel)indicatoren kan aangewend worden om de graad van functievervulling
van de functies ecologie en recreatie m.b.t. de hulpbron water te
evalueren.
Tevens vindt het idee vissen te gebruiken als indicatoren voor de
milieukwaliteit makkelijk ingang bij de publieke opinie.

 Ook in het Milieubeleidsplan 1997-2001 (Vlaamse Regering, 1997 Mina-plan 2)
kan de Visindex toegepast worden in het kader van verschillende
voorgestelde acties. Zo wordt binnen actie 51 (een bindende actie) verwezen
naar ‘de referentietoestand van waterhuishoudkundige systemen bepalen’.
Hierbij wordt een referentietoestand bepaald aan de hand van historische
gegevens, en later gevisualiseerd aan de hand van een set van indicatoren.
Dit is exact de methode die gevolgd wordt bij het opstellen en toepassen
van de Visindex. Actie 52 richt zich op het toekennen van functies en
kwaliteitsdoelstellingen voor rivierbekkens. In het kader van dit actiepunt
is de Visindex direct inpasbaar binnen het afbakenen van de
kwaliteitsdoelstellingen voor de Vlaamse waterlopen. Binnen de CEM
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(Commissie Evaluatie Milieu-uitvoeringsreglementering) van de VMM is de
Visindex al voorgedragen als aanvullend instrument. Voor actie 74 (verder
ontwikkelen en toepassen van technieken voor NTMB bij inrichting en beheer
van waterlopen) is 1 miljard BEF voorzien. Zoals in de doelstellingen van
dit project is weergegeven, zullen een aantal van deze ingrepen
geanalyseerd worden aan de hand van de Visindex, zodat de efficiëntie
bepaald kan worden. Deze visgerichte analyse van NTMB kan een belangrijke
bijdrage leveren tot het verhogen van de efficiëntie van de uitgevoerde
projecten. Ook actie 93 (een bindende actie waarvoor 100 miljoen BEF
voorzien is) heeft soortgelijke doelstellingen. Binnen actie 105
(Ecosysteemvisie uitwerken voor bepaalde rivier- en beekvalleien en voor de
Natuurlijke Structuur in functie van de beheersplannen) kan de Visindex
gebruikt worden binnen het afbakenen van ecologisch waardevolle gebieden,
uitgaande van een visgerichte benadering. Actie 116 duidt op de bevordering
van de ecologische inpasbaarheid van de binnenvisserij. De Visindex kan
gebruikt worden om waardevolle biotopen af te bakenen, en eventueel
‘visreservaten’ aan te duiden. Tenslotte is voor de uitbouw van een
monitoringssysteem van aquatische ecosystemen (actie 121) de werkelijke
behoefte aan de Visindex reëel.
De ontwikkeling van de Visindex voor de Brakwater-, Vlagzalm- en Forelzone
sluit rechtstreeks aan bij actie 102 van het MBP (Vlaamse Regering, 1997),
waarbij een systematiek uitgewerkt moet worden op basis van de beschrijving
van de natuurtypen voor waterlopen en stilstaande oppervlaktewateren.
Actie 151 van het MBP betreft het “beleidsvoorbereidend onderzoek naar de
vereenvoudiging van de bestaande milieu-uitvoeringsreglementering”, waarmee
de herziening van Vlarem II wordt bedoeld door de CEM (Commissie Evaluatie
Milieu-uitvoeringsreglementering). De reeds geformuleerde aanbevelingen
hebben onder meer betrekking op de uitbreiding naar het fysisch
compartiment ‘waterloop’ als geheel (naast waterkolom en waterbodem), de
uitbreiding van onder meer biologische en ecotoxicologische variabelen en
met indexen als integrerende variabelen. Deze uitbreidingen sluiten aan bij
de bepalingen van “ecologische kwaliteit” zoals momenteel door de Europese
Unie binnen het Ontwerp Kaderrichtlijn Waterbeleid gesteld. Op elk van de
genoemde aanbevelingen is de Visindex van toepassing.

Bij de Raad van de Europese Unie werd op 15/04/97 een voorstel ingediend
voor een richtlijn inzake communautaire maatregelen betreffende het
waterbeleid (P.B.97/C 184/02). Ecologische kwaliteit werd hierin
gedefinieerd als:
‘��	
�����
���������	������������	��		�������������	�������������
��	�����������������������������������
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����������
���������	������������������������������������������������.’
(Publicatieblad 1997, 1998).

Deze definitie loopt parallel met de opzet van de Visindex. Zowel habitat-
als waterkwaliteit worden benadrukt, samen met het functioneren van het
aquatische ecosysteem als een geheel, waarbij de nadruk gelegd wordt op de
toestand van de biologische elementen van het ecosysteem. In het
discussiestuk ‘Geharmoniseerde monitoring en classificatie van de
ecologische kwaliteit van de oppervlaktewateren in de Europese Unie’ van de
Europese Commissie (Nixon �����., 1996) wordt ecologische kwaliteit, net
zoals bij de Visindex, vastgesteld aan de hand van vergelijking met andere
(minimaal beïnvloede) referentieplaatsen of aan de hand van gegevens uit
het verleden. De diversiteit en de aanwezigheid van typische vissoorten
wordt hierin beschouwd als één van de belangrijke variabelen die de
ecologische kwaliteit van waterlopen weergeeft.
Hieruit moet blijken dat binnen het Europese waterkwaliteitsbeleid een
sterke nadruk ligt op de ecologische kwaliteit van waterlopen.
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Tenslotte kunnen de resultaten gebruikt worden binnen de jaarlijkse
rapportage van de toestand van de natuur in Vlaanderen, zoals vereist wordt
door het voorstel van het Decreet op het Natuurbehoud en het natuurlijk
milieu. Verscheidene zoetwatervissoorten zijn bedreigd en zij verdienen de
nodige aandacht vanuit natuurbehoudoogpunt. Het project levert hieraan ook
een bijdrage.

��������������������	
�������		���������������	�������
De Visindex is een onontbeerlijk instrument in de benadering van
‘ecologische kwaliteit’, m.b.t. de visstand

Jaarlijkse wordt er gerapporteerd over de toestand van de waterkwaliteit
(binnen het VMM-jaarverslag ‘Waterkwaliteit’) en van de toestand van de
natuur in Vlaanderen (cfr ‘Decreet op het Natuurbehoud en het natuurlijk
milieu’).

Het gebruik van de visindex is complementair met het project
‘Visbestandsopnamen’ van de aanvrager in opdracht van de Vlaamse
Gemeenschap.

De Visindex is een belangrijk aanvullend element voor de
Visdatabank/Meetdatabank/Milieudatabank.

�����������������		���������������	�������
De Visindex is een onontbeerlijk instrument in de benadering van
‘ecologische kwaliteit’, m.b.t. de visstand in Europese context. Vooral nu
de Europese Kaderrichtlijn Water vissen als indicator groep heeft
aangeduid.

De resultaten zijn inpasbaar binnen ‘A Biotic Index of Fish Integrity
(IBIP) to evaluate the ecological quality of lotic ecosystems - application
to The Meuse River basin’, een LIFE-project uitgaande van de Universiteit
van Namen met Vlaamse, Waalse, Franse en Nederlandse onderzoekers (LIFE 97
ENV/B/000419, 2001)

Het project sluit aan bij het op te starten Europees project FAME (januari
2002) waar 11 landen aan deelnemen (Development, evaluation and implication
of a Fish-based Assessment Method for Ecological status of European rivers)
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Onderstaande tabel geeft het een overzicht van de toegekende budgettering
voor iedere partner

Tabel 7.1 Toegekende budgettering

Totale begroting: 12.454.000 BEF
Verdeling begroting Aanvrager Partner

1
Partner 2 Partner 3 Partner 4

1. Personeelskosten 4.473.000 1.800.00
0

1.800.000 1.800.000 865.000

2. Werkingskosten (totaal) 200.000 210.000 220.000 220.000 20.000
     * Reis- en
verblijfskosten

200.000 120.000 40.000 100.000 20.000

     * Diensten door
derden (max. 10
        % budget per
contractant)

/ / / / /

     * Kosten voor gebruik

computerinfrastructuur

/ 40.000 60.000 40.000

     * Overige
werkingskosten

/ 50.000 120.000 80.000

3. Uitrustingskosten (per
toestel)
     * elektrisch
visserijtoestel
     * snelheidsmeter
     * uitbreiding
veldapparatuur

/
130.000

48 000

4. Centrale beheerskosten / 214.000 207.000 202.000 45.000
5 Totaal 4.673.000 2.354.000 2.275.000 2.222.000 930.000

Aanvrager

Personeelskosten 4.474.164 Bef, voorzien 4.473.000 Bef
Werkingskosten 273.274 Bef, voorzien 200.000 Bef.
De overschrijding van de werkingskosten worden betaald door het I.B.W.

Partner 1

Niet ontvangen

Partner 2

1. Werkingskosten

Reis- en Verplaatsingskosten:

Reiskosten vliegticketten ABC Travel: 12321 BEF
Inschrijving congres Portugal: 19840 BEF
Afrekening congres Portugal (vervoerskosten van en naar de luchthaven,
taxikosten, …): 4478 BEF
Bankkosten 1101 BEF
Totaal bedrag: 37740 BEF

Computer- en telefoonkosten:

Telefoonkosten 6042 + 10224 = 16266 BEF
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Andere kosten:
Onder werkingskosten (andere kosten) worden de analysekosten verstaan die
in het labo uitgevoerd zullen worden, evenals eventuele herstellingen van
veld- en laboapparatuur die gebruikt wordt t.b.v. het project.

Door verlies van 1 anode werd ter vervanging een ander aangekocht
zodat verdere afvissingen mogelijk bleven: Elektracatch 1 anode 335 £
(27658.5 BEF)
Laboanalyses: 40 stalen aan 3000 BEF = 120000 BEF
Andere onkosten: 5000 BEF + 7147 BEF = 12147 BEF

De totale werkingskosten bedroegen 213811.5 BEF en overschrijden de
geraamde 220.000 BEF niet.

2. Uitrustingskosten

Uitbreiding veldapparatuur
• Elektracatch: Kuipen 5 stuks 9638 BEF
Deze kuipen werden gebruikt voor het stockeren van de gevangen vis. Door
stockage in verschillende kuipen, wordt een lager sterftepercentage
verwacht doordat minder zuurstofstress zal optreden. Vermits er ook
afvissingen in de zomerperiode plaatsvonden en alle vis gewogen en gemeten
diende te worden was de aankoop van extra kuipen te verantwoorden.
• Elektracatch: 1 kathode 105£  (8669 BEF)
Een kathode met een 10m lange begeleidende kabel werd aangekocht voor de
bemonstering van beekjes die te smal waren voor afvissingen met een boot.
De kabel diende lang genoeg te zijn om contact met de waterloop te kunnen
maken voor het genereren van een elektrisch veld.
• Elektracatch: 1 anode aan 335 £ (27658.5 BEF)
1 Reserve-anode werd aangekocht om bij defecten steeds de afvissingen te
kunnen verder zetten. Bovendien werden voor de ruimtelijke variatie van het
visbestand enkel waterlooptrajecten uitgekozen, waarbij 2 anodes gebruikt
dienden te worden voor een afvissing van de volledige breedte van de
waterloop om zo te komen tot een meer volledig beeld van het aanwezige
visbestand.
• Elektronische Balans Fiers BB2278 kostprijs 6262 BEF
Doordat het gewicht van de vissen voor de bepaling van de IBI tot op 0.1g
nauwkeurig bepaald diende te worden, werd een nieuwe balans aangekocht
omdat de onderzoeksgroep ecosysteembeheer enkel in het bezit was van
balansen met een nauwkeurigheid van 1g.

Totaal bedrag = 52227.5 BEF
Geraamd bedrag = 48000 BEF
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Partner 3

Werkingskosten partner 3: 220.000 BEF voorzien, 219.718 gebruikt en
verantwoord.

Voorzien Gebruik (met motivatie)
verplaatsing en
verblijf

100.000 90.769
2.262
3.718
6.195
2.564
570
14.468
4.000
6.000
3.600
2.200
45.192

Verplaatsing naar vergadering
Groenendaal
Staalnames
Staalnames
Staalnames
Verplaatsing voor staalname
Deelname studiedag Ned./Vl. Ver.
Ecologie
Staalnames
Staalnames
Vergaderingen Groenendaal
Vergaderingen Groenendaal
Opleiding en stage inzake kennis
extractietechnieken uit databanken
(Slovenie – Prof. S. Dzeroski)

computergebruik 40.000 52.800
22.800
30.000

Herstel en upgraden computer
Monitor en randapparatuur

overige
werkingskosten

80.000 76.149

11.114
6.626
4.488

Hangmappen, cartridges, tabbladen,
...
A4-papier en nieten

26.065
5.692
2.575
5.528
1.843
642
164
2.839
660
6.122

Boek ‘Managment of Fisheries’
Boek ‘Stream ecology’
Boek ‘Percid fishes’
Boek ‘World resources’
Copyen rapporten ‘EU-kaderrichtlijn’
Copyen publicities in bibliotheek RUG
Boek ‘Limnoecology’
Copyeren en inbinden van rapporten
inz. Visindex
Boek data-analyse (neurale netwerken)

12.156
1.994
1.450
3.025
3.025
2.662

Cartridges
Herstel printer
Poster
Poster
Poster

administratie

documentatie

druk

laboratorium

26.814
16.468
10.346

Analytisch materiaal
Staalnamemateriaal (emmers)

TOTAAL 220.000 219.718

Met betrekking tot de component ‘verplaatsing en verblijf’ werden
voornamelijk verplaatsingen voor staalnames en vergaderingen aangerekend.
Hierbij moet opgemerkt worden dat verschillende staalnames met de labo-
wagen uitgevoerd werden en dat die niet doorgefactureerd werden. Daarnaast
werd het voorziene geld gebruikt voor deelname aan symposia en een
opleiding rond gegevensanalyse in Slovenië.
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De kosten computergebruik worden beschouwd als bijdrage in de algemene
werking van de computer- en printerinfrastructuur van het laboratorium. In
dit kader werd een computer hersteld en geüpgraded en in een tweede fase
werd een nieuwe computer aangekocht, waarvan de helft met dit project
betaald werd (de andere helft werd betaald met het VLINA0008 project).

Onder administratiekosten worden hier allerhande dagdagelijkse activiteiten
zoals het maken van kopieën, telefoonkosten, administratieve uitrusting
e.d. verstaan. Verschillende componenten (gebruik en herstel kopieermachine
kleine bureelmateriaal zoals balpennen, stiften, klevers, ...) konden niet
rechtstreeks doorgefactureerd worden gezien de administratie hier met
standaardrekeningen werkt voor heel de onderzoeksgroep en een opsplitsing
praktisch niet haalbaar is.

De aangekochte documentatie bestond zowel uit verschillende boeken
gerelateerd tot vis- en algemene ecologie en data-analyse, als uit het
aankopen (en kopiëren) van overdrukken en rapporten gerelateerd tot de IBI.

De kostencomponent ‘druk’ bestond uit cartridges, het herstel van een
printer en de afdruk van 3 posters voor symposia.

De laboratoriumkosten hebben met name betrekking op chemicaliën,
bemonsteringsrecipiënten, courant te vervangen glaswerk e.d., dat gebruikt
werd voor allerhande analysen en monsternames.

Partner 4

1. Personeelskosten zijn volledig benut.

2. Werkings- en uitrustingskosten:
- reis- en verblijfkosten (vergaderingen, symposia): 10.000 BEF
- kosten voor computergebruik en maken van 40-tal kaarten: 40.000 BEF

��#��$����������������������������
Om de ecologische kwaliteit van de waterlopen in Vlaanderen te bepalen kan
men de index voor biotische integriteit (IBI) gebruiken. Door de aard van
de parameters die de index opmaken, worden verschillende aspecten van de
ecologische kwaliteit geëvalueerd. Naast de ecologische kwaliteit geeft de
index ook een maat voor de habitatkwaliteit.

De index is in staat om antropogene invloeden te detecteren.

Het is aan te raden om bepaalde locaties te selecteren voor regelmatige
afvissingen om trends in het verloop van de ecologische kwaliteit van de
waterlopen te bepalen.

De ontwikkelde visindexen kunnen verder gebruikt worden voor de
biomonitoring van waterlopen om op die manier:
-de uitwerking van beheersplannen te evalueren
-de uitvoering en opvolging van NTMB-projecten te evalueren
-de uitvoering en opvolging van kleinschalige waterzuivering te evalueren
-de opvolging van de impact van MER-plichtige activiteiten te evalueren
-de gerealiseerde meerwaarde van talrijke rioleringswerken te evalueren
-de herwaardering van grachtenstelsels te evalueren
-de impact van vervuiling te evalueren
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Een eerste discussiepunt betreft het opstellen van een referentiesituatie
voor de Beneden-Zeeschelde. Een belangrijk knelpunt hierbij is het gebrek
aan kwantitatieve historische gegevens over de Schelde in zijn meest
natuurlijke toestand. Tevens zijn er binnen het beleid twee contrasterende
visies omtrent ‘referentiesituatie’: de ene visie omvat de idee dat moet
uitgegaan worden van de meest natuurlijke, oorspronkelijke, historische
situatie terwijl de andere de referentiesituatie beschouwt als een zo
realistisch mogelijk streefbeeld. Het vastleggen van de referentiesituatie
kan niet zonder het in beschouwing nemen van de doelstellingen van de
Visindex, namelijk een instrument dat de ecologische toestand van de
oppervlaktewateren weergeeft. Bij verbeteringen of verslechteringen van de
ecologische toestand, zou dit zich moeten uiten in een respectievelijk
verhoogde of verlaagde score van de Visindex. Indien men als
referentiesituatie de meest oorspronkelijke, natuurlijke toestand van het
Schelde-estuarium gebruikt zou worden, zou de mogelijks verbeterde
ecologische kwaliteit weinig of niet duidelijk worden uit de score van de
Visindex. Dit komt door de huidige slechte ecologische kwaliteit van de
Beneden-Zeeschelde, zodat bij het gebruik van een dergelijk veeleisend
referentiebeeld, steeds lage scores verkregen worden. Wanneer daarentegen
van het meest realistische streefbeeld gebruik zou gemaakt worden, zal een
verbetering van de ecologische toestand van het Schelde-estuarium tot de
basiskwaliteit een bijna maximale score opleveren, wat ons niet in staat
stelt deze toestand op Europees niveau te beoordelen en is op deze manier
de doelstelling van de Europese Kaderrichtlijn Waterbeleid
voorbijgestreefd. Een goed uitgewerkte visie op het begrip
referentiesituatie is dus noodzakelijk. Momenteel werken AMINAL afdeling
Water en het Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer (IBW) samen om via een
grondige literatuurstudie historische gegevens over de visstand van onze
binnenwateren te achterhalen, zodat hieruit referentiebeelden kunnen worden
afgeleid.

Ten tweede kan, omwille van het feit dat een estuarien systeem een complex
systeem is met, zoals eerder beschreven, vele beïnvloedingsfactoren die
niet veroorzaakt worden door antropogene verstoring, de vraag gesteld
worden in hoeverre het ontwikkelde indicatorsysteem een betrouwbaar beeld
geeft van de kwaliteit van het estuarium. Een eerste voorstel ter
verbetering van de betrouwbaarheid van dit indicatorsysteem is de
ontwikkeling van standaard bemonsteringsprotocollen en een berekening van
de ‘Estuarine Visindex’ afhankelijk van de saliniteit. Vervolgens dient
voor de metrics die gebaseerd zijn op evoluties van mariene vispopulaties,
rekening gehouden te worden met de jaarlijkse wisselende rekrutering.

Een derde discussiepunt is de toepassing van de IBI op Europees niveau
volgens de Europese Kaderrichtlijn Waterbeleid. Als concept voldoet de IBI
aan de eisen die door deze richtlijn gesteld worden. Doch, een
vergelijkbaarheid van ecologische toestand van de waterlopen tussen de
verschillende lidstaten is noodzakelijk. Het feit dat de IBI modificeerbaar
is voor elke ecoregio waarin deze van toepassing dient te zijn, houdt ook
indirect een nadeel in. Het concept van de IBI is vrij pragmatisch in te
vullen en dit verhindert in vele gevallen een vergelijkbaarheid tussen de
IBI’s van de verschillende ecoregio’s. Intercallibratie is dus een
noodzakelijke voorwaarde. Een intercallibratienet wordt opgesteld door een
Commissie zoals bepaald volgens Richtlijn 2000/60/EG. Het net zal bestaan
uit locaties gekozen uit een reeks van in elke ecoregio voorkomende typen
van oppervlaktewaterlichamen. Het monitoringssysteem van elke lidstaat
wordt toegepast op de locaties in het intercallibratienet die in de
ecoregio liggen en tot een type oppervlaktewaterlichaam behoren waarop het
systeem zal worden toegepast. De resultaten van deze toepassing zullen dan
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gebruikt worden voor de betrokken klassengrenzen in het monitoringssysteem
van elke lidstaat te bepalen (EU, 2000).

Andere aandachtslijnen voor verder onderzoek zijn:

-monitoring van waterlopen om trends van het verloop van de ecologische
kwaliteit te bepalen
-monitoring van de temporele variatie betreffende de visstand en de index
over een langer tijdsbestek op geselecteerde locaties
-op Europees niveau een staalname methodologie uitwerken, aangepast aan het
waterlooptype
-ontwikkelen van een protocol om de fysische terreingegevens om te zetten
in indices
-verder analytisch onderzoek ter verfijning van de ontwikkelde indexen en
om de intercallibratie met andere Europese indexen te verwezenlijken
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De invloed van de mens op het milieu is in Vlaanderen erg groot. De hoge
bevolkingsdichtheid, gekoppeld aan een sterke agrarische en industriële
activiteit resulteert in een hoge druk op de nog resterende natuur in
Vlaanderen. Vooral voor binnenwateren, met als voornaamste macro-organismen
de zoetwatervissen, is deze invloed duidelijk merkbaar. Vervuiling en
habitatdegradatie hebben een rechtstreekse invloed op het aquatisch milieu
als ecosysteem wat een weerslag op o.a. het visbestand kan hebben. Om van
een gezond beekecosysteem te kunnen spreken voldoet het echter niet alleen
de waterkwaliteit te controleren. Ook habitatdegradatie,
migratiebelemmeringen e.a. hebben een negatieve invloed op gezonde
beekecosystemen met hun verscheidenheid aan ecologische niches en hun
rijke, diverse (vis)fauna en flora. Ook op Europees niveau is er een grote
behoefte aan het ontwikkelen en toepassen van een index voor biotische
integriteit op basis van de visstand.

Omdat vissen gevoelig zijn voor verschillende verstoringvormen is de
samenstelling van visgemeenschappen een maat voor de ecologische kwaliteit
(zoals hierboven beschreven). Om te komen tot een integraal beeld van de
visgemeenschap werden bepaalde karakteristieken van een visbestand verwerkt
in een Visindex (Index voor Biotische Integriteit). Hiermee beschikken
visserijbiologen en beleidsinstanties over een bruikbaar instrument om de
impact van antropogene invloeden op de aquatische biodiversiteit en het
ecosysteem te evalueren.

Met dit onderzoek beogen wij het verder verruimen van de IBI methodiek naar
meer watertypes, de wetenschappelijke en statistische onderbouw ervan te
garanderen en optimaliseren en een aantal toepassingen voor te stellen. Op
Europees niveau willen wij deze Vlaamse methodiek afstemmen op het Europees
beleid.

Op de benedenlopen (brakwaterzone) en op de bovenlopen behorende tot de
vlagzalm- en beekforelzone werd nog geen onderzoek verricht omtrent de IBI.
Het opstellen van visindex procedures voor de wateren van de brakwater-,
vlagzalm- en beekforelzone was daarom een eerste doelstelling. Er werd
aandacht geschonken worden aan het vergelijken en afstemmen van de
verschillende procedures onderling (meer specifiek de score procedures) en
via statistische analyse werd deze afstemming onderbouwd.
Zowel de temporele als spatiele impact van waterzuiveringwerken en de
implantatie van RWZI’s worden geanalyseerd. Deze toepassing laat toe de
invloed van milieuverzachtende ingrepen op de Visindex te onderzoeken en
geeft extra informatie betreffende de gevoeligheid van de individuele
parameters.
Via de analyse van eventuele seizoenale fluctuaties in het visbestand
worden mogelijke effecten van deze eventuele fluctuaties op IBI variaties
ingeschat hetgeen de wetenschappelijke onderbouwing van de IBI zal
verhogen.
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Het onderzoek spitste zich toe op volgende deelopdrachten:

1. Het opstellen van een Visindex voor de brakwater-, vlagzalm- en
forelzone. De finaliteit is het definiëren van een éénduidige en
wetenschappelijk onderbouwde IBI methodologie.

2. Invloed van milieuverzachtende ingrepen meer bepaald de impact van
rioolwaterzuiveringsinstallaties (RWZI's).

3. Seizoenale fluctuaties: er werd nagegaan hoe visbestanden evolueren en
variëren binnen één jaar en in hoe deze seizoenale variaties in het
visbestand een invloed kunnen hebben op de Visindex.

4. De Visindex in de internationale context: het Europese beleid en
onderzoek inzake de bepaling van de ecologische waterkwaliteit werd
opgevolgd en de Visindex werd aangepast binnen het kader van
gewestelijke, nationale en internationale initiatieven op het vlak van
ecologische waterkwaliteit.
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Een dataset werd opgemaakt die alle gegevens bevat van afvissingen voor de
periode 1994 tot heden. Alleen de resultaten van elektrische afvissingen
werden beschouwd.

Gegevens van fuikvangsten en van de wateropvang te Doel werden door de
KU.Leuven, tot onze beschikking gesteld.

Op basis van statistische en ecologische criteria werden variabelen voor
het ontwikkelen van een visindex voor de vlagzalm- en forelzone
geselecteerd. Via een gestandaardiseerde trisectie methode werden
grenswaarden vastgelegd.

Twaalf RWZI’s geïmplanteerd op 10 laaglandrivieren behorende tot het
Schelde- en Maasbekken werden in de periode 1999 tot 2001 elektrisch
bevist. De temporele impact van RWZI’s werd geanalyseerd op basis van een
dataset waarvoor elke locatie twee maal was bemonsterd. De spatiele en
temporele impact werd bestudeerd via statistische verwerking van de
resultaten.

19 locaties behorend tot het Schelde- of Maasbekken werden geselecteerd en
om de 8 weken afgevist op een gestandaardiseerde manier vanaf november 1999
tot en met mei 2000. Statische analyses werden uitgevoerd om seizoenale
schommelingen in het visbestand en in de visindex na te gaan.

Het Europese beleid en onderzoek inzake de bepaling van de ecologische
waterkwaliteit werd opgevolgd en de relevante ontwikkelingen werden
weerhouden.
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Een volledige dataset van visbestand opnames in Vlaanderen werd opgemaakt.
Deze dataset diende als basis voor de ontwikkeling van een kaart met
gegevens van de biotische integriteit voor iedere bemonsterde locatie.

Als eerste stap werd een referentietoestand vastgelegd, gebaseerd op
historische en recente gegevens van de Beneden-Zeeschelde en
onderzoeksgegevens van Europese estuaria. Vervolgens werd nagegaan welke
factoren de visdata van een estuarium beïnvloeden. Het is namelijk
noodzakelijk de antropogene invloeden te kunnen detecteren om een
betrouwbaar beeld te hebben van de toestand van het estuarium. Hieruit
bleek dat een estuarium een complex systeem is, waarbij de
visbemonsteringsmethode, de frequentie van afvissen, de jaarklassensterkte
van de verschillende vissoorten en de ruimtelijke en temporele
variabiliteit in verdeling van de vissen in het estuarium, de visdata en
dus ook de IBI-waardebeoordeling in grote mate kunnen beïnvloeden.
Vervolgens werden de zeven variabelen (parameters), onderverdeeld in vier
categorieën, vastgelegd die een beeld kunnen weergeven van de integrale
kwaliteit van een estuarium. De Estuarine Visindex bevat in de categorie
soortensamenstelling: 'totaal aantal soorten' en 'type soorten', in de
categorie trofische samenstelling: 'omnivoren en piscivoren', in de
categorie tolerantie: ’Tolerantiescores', in de categorie ecologische
groepen met estuarine vereisten: 'estuarien residente soorten', 'diadrome
soorten' en 'marien juveniel migrerende soorten'. Nadat de scores voor de
verschillende parameters vastgelegd waren, werd een validatie gedaan op
bekomen Estuarine IBI-waarden van de beschikbare gegevens.

Er werd een visindex ontwikkeld voor snelstromende waters met een
rivierbreedte van 3 m of minder en met een helling van tenminste 3‰. Deze
index is opgebouwd uit 11 parameters of variabelen die elk een bepaald
aspect van de ecologische kwaliteit van een waterloop definiëren.
De integriteitklassen werden aangepast als volgt:

-de terminologie van de IBI klassering werd aangepast ('zeer goed', 'goed',
'matig', 'ontoereikend' en 'slecht' en voorgesteld door kleurcodes
overeenkomstig de kaderrichtlijn)
-de negen Vlaamse IBI waarderingsklassen werden behouden, voor 'intern'
gebruik in het Vlaamse milieubeleid
-de klassengrenzen werden aangepast

De ontwikkelde index is een bruikbaar instrument om goede en slechte
locaties te onderscheiden.
We kunnen stellen dat we de voorgestelde doelstellingen bereikt hebben.
Een verdere verfijning van de index is misschien nodig om goede van zeer
goede locaties te onderscheiden. Een meer gedetailleerde studie van de
habitatkwaliteit zou een preciezer beeld geven van de locaties.
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De lokale invloed van RWZI effluenten is beperkt en uit zich slechts in een
daling voor één enkele parameter, nl. de natuurlijke rekrutering. Dit
resultaat onderstreept nog eens het belang van de individuele parameters,
ze zijn in staat om veel bijkomende informatie te geven, ook wanneer men
geen effect vindt voor de totale Visindexscore.
Verschillen in habitatkwaliteit komen duidelijk tot uiting in de
Visindexscore, dit levert het bewijs dat de Visindex in staat is om
verschillende vormen van menselijke verstoring te detecteren.
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Uit de temporele analyse blijkt dat de inspanningen die de laatste jaren
geleverd zijn ter verbetering van de waterkwaliteit van onze
oppervlaktewateren duidelijk resulteren in een stijging van de
Visindexscore. Deze stijging blijft echter beperkt en voor wateren die
voorheen een hoge visindexscore haalden zien we een duidelijke
achteruitgang.
De bouw van een RWZI kan lokaal ook een verslechtering van de biotische
integriteit met zich meebrengen, zeker op locaties met een hoge
Visindexscore. Wanneer een plaats die voorheen een goede score voor de
Visindex haalde, plots onder de invloed komt van een RWZI effluent kan dat
een negatieve impact hebben op de visgemeenschap. In dit opzicht zou de
Visindex een belangrijke richtinggevende functie kunnen vervullen tijdens
de planningsfase van een nieuw RWZI.
Waterzuiveringwerken zijn essentieel in het herstel van de biotische
integriteit van onze waterlopen, maar zonder de aanpak van andere
menselijke verstoringvormen zullen ze niet leiden tot een volledig herstel.
Onze resultaten geven duidelijk aan dat de 8 verschillende parameters elk
instaan voor de detectie van welbepaalde verstoringvormen.
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Vele zoetwatervissen vertonen in meer of mindere mate een migratiegedrag.
Deze migraties kunnen verschillende oorzaken hebben; ze kunnen in verband
staan met het zoeken naar geschikte voedsel-, paai- en schuilgebieden, ze
kunnen seizoens- of leeftijdsgebonden zijn, of ze kunnen veroorzaakt worden
door ongunstige omstandigheden zoals watervervuiling of verdroging. In deze
deelopdracht werd onderzoek verricht naar de seizoenale variaties van de
visfauna in een beekecosysteem en wordt de invloed van eventuele seizoenale
variaties in het visbestand op de visindex na gegaan, met de bedoeling deze
variaties op de index zoveel mogelijk uit te sluiten en op die manier de
juistheid van de ecologische beoordeling op basis van de IBI te
optimaliseren.

Uit de studie bleek dat de visstaalnames niet bepaald werden door het
seizoen van afvissing maar dat de vangstefficiëntie wel significant
gekoppeld is met de diepte en de doorzichtbaarheid van het water. Ook werd
aangetoond dat 1 afvissing van 100 m onvoldoende informatie bevat over het
visbestand van dat bepaald traject. Er wordt dan ook aangeraden meerdere
keren per jaar te bemonsteren in periodes van weinig neerslag om een juist
overzicht van het visbestand en eveneens de ecologische kwaliteit van een
traject te bekomen. Aansluitend aan dit onderzoek werden spatiale
afvissingen uitgevoerd om na te gaan of 100 m voldoende is om de
vispopulatie van het aansluitend beektraject te kennen. Uit dit onderzoek
bleek dat gemiddeld 300 meter moeten bevist worden om 80% van de aanwezige
soorten te vangen. Uit de combinatie van beide studies kan men besluiten
dat een éénmalige visvangst van 100 meter onvoldoende informatie levert
over de visfauna van het betreffende beektraject en dat het bemonsteren van
één beek over een minimum van 3 periodes of 300 m in dezelfde periode een
juister beeld geeft van de aanwezige soorten.
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Er werd deelgenomen aan verschillende internationale symposia om de
evolutie betreffende de Kaderrichtlijn Water op te volgen en te integreren
in ons onderzoek.
De visindexen voor de verschillende watertypes zoals die nu bestaan
beantwoorden aan de voorstellen van de Europese Kaderrichtlijn Water.
De parameters die door de Europese Kaderrichtlijn Water worden voorgesteld
zijn opgenomen in de verschillende indexen.
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De meetfrequentie is zoals voorgesteld en de nieuwe criteria voor het
bepalen van de integriteitklassen geven een correcter beeld van de
biotische integriteit van de waterlopen.
De voorgestelde doelstellingen werden bereikt.
Er zal worden samengewerkt met andere Europese landen om de regionale en
nationale indexen te intercallibreren.
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De Visindex laat toe met één getal de kwaliteit van een visbestand, en dus
ook de biotische integriteit van een binnenwater, weer te geven. Niet
alleen voor visserijbiologen, maar ook voor andere beleidsondersteunende
instanties is dit aspect van een zeer groot nut.
- Een overzicht van het verloop van de IBI over 861 meetpunten verdeeld
over stilstaande waters, waters van de brasemzone en waters van de
barbeelzone staat voorgesteld het Mira-T rapport (Maeckelberghe ������
(1998). De resultaten werden ook op bekkenniveau voorgesteld, waarbij de
algemene onderlinge kwaliteitsverschillen tussen de bekkens duidelijk
waren.
- Een ander voorbeeld van de relevantie van het gebruik van de IBI in het
beleid was de vergelijking van de IBI scores op monsterpunten op de IJse
van 1993 versus 1998 waarbij een duidelijk herstel aangetoond kon worden
hetgeen als het onmiddellijke resultaat kan gezien worden van de
recentelijk gerealiseerde en in bedrijf genomen zuiveringsinfrastructuur
(Belpaire en Hartgers, 1998).

Binnen het Vlaams Impulsprogramma Natuurontwikkeling is het concept van de
Visindex perfect inpasbaar binnen Thema 1 (Indicatoren voor biodiversiteit
en natuurgerichte normstelling) waar men behoefte heeft aan ‘relatief
eenvoudige variabelen die de natuurwaarde, de biodiversiteit en de toestand
van de natuur in Vlaanderen in tijd en ruimte beschrijven’. De Visindex
gebruikt relatief eenvoudige variabelen om de visbiodiversiteit en
visbestandkwaliteit van binnenwateren te kwantificeren, maar daarnaast
wordt ook de algemene toestand van de natuur (hier het aquatische milieu)
weergegeven.
Ook voor de andere thema's vertoont dit voorstel enige relevantie. Zo kan
binnen Thema 2 de Visindex bijdragen tot het afbakenen van waardevolle
gebieden (beekvalleien,...), die als lijnvormige elementen
(verbindingsgebieden) kunnen ingepast worden binnen het VEN.
Ook binnen Thema 3 (Habitatfragmentatie) kan de Visindex ingepast worden om
‘... migratiemogelijkheden die een landschap aan organismen biedt ...’ te
evalueren. Ook hier draagt het onderzoek bij tot het afbakenen van
waardevolle natuurverbindingen.
Thema 4 richt zich op de ecohydrologische aspecten van natuurbehoud en -
ontwikkeling. De Visindex kan gebruikt worden als instrument voor het
opmaken van integrale bekkenbeheersplannen, en als beleidsindicator van
hydrologische systemen.
Binnen Thema 5 (Maatschappelijke aspecten van natuurontwikkeling) is de
Visindex toepasbaar, daar de Visindex gebruikt kan worden om ‘economische
effecten, de benadering van doelgroepen, de overlegstructuren en verdeling
van bevoegdheden in onderzoeksprojecten te bestuderen waar natuur een
hoofd- of een nevenfunctie vervult’. De Visindex in Vlaanderen werd reeds
gebruikt in het kader van de natuurgerichte normstelling in het Mira-T
rapport Maeckelberghe �����. (1998)� waarbij de index als één van de
(deel)indicatoren kan aangewend worden om de graad van functievervulling
van de functies ecologie en recreatie m.b.t. de hulpbron water te
evalueren.
Tevens vindt het idee vissen te gebruiken als indicatoren voor de
milieukwaliteit makkelijk ingang bij de publieke opinie.
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 Ook in het Milieubeleidsplan 1997-2001 (Vlaamse Regering, 1997 Mina-plan 2)
kan de Visindex toegepast worden in het kader van verschillende
voorgestelde acties. Zo wordt binnen actie 51 (een bindende actie) verwezen
naar ‘de referentietoestand van waterhuishoudkundige systemen bepalen’.
Hierbij wordt een referentietoestand bepaald aan de hand van historische
gegevens, en later gevisualiseerd aan de hand van een set van indicatoren.
Dit is exact de methode die gevolgd wordt bij het opstellen en toepassen
van de Visindex. Actie 52 richt zich op het toekennen van functies en
kwaliteitsdoelstellingen voor rivierbekkens. In het kader van dit actiepunt
is de Visindex direct inpasbaar binnen het afbakenen van de
kwaliteitsdoelstellingen voor de Vlaamse waterlopen. Binnen de CEM
(Commissie Evaluatie Milieu-uitvoeringsreglementering) van de VMM is de
Visindex al voorgedragen als aanvullend instrument. Voor actie 74 (verder
ontwikkelen en toepassen van technieken voor NTMB bij inrichting en beheer
van waterlopen) is 1 miljard BEF voorzien. Zoals in de doelstellingen van
dit project is weergegeven, zullen een aantal van deze ingrepen
geanalyseerd worden aan de hand van de Visindex, zodat de efficiëntie
bepaald kan worden. Deze visgerichte analyse van NTMB kan een belangrijke
bijdrage leveren tot het verhogen van de efficiëntie van de uitgevoerde
projecten. Ook actie 93 (een bindende actie waarvoor 100 miljoen BEF
voorzien is) heeft soortgelijke doelstellingen. Binnen actie 105
(Ecosysteemvisie uitwerken voor bepaalde rivier- en beekvalleien en voor de
Natuurlijke Structuur in functie van de beheersplannen) kan de Visindex
gebruikt worden binnen het afbakenen van ecologisch waardevolle gebieden,
uitgaande van een visgerichte benadering. Actie 116 duidt op de bevordering
van de ecologische inpasbaarheid van de binnenvisserij. De Visindex kan
gebruikt worden om waardevolle biotopen af te bakenen, en eventueel
‘visreservaten’ aan te duiden. Tenslotte is voor de uitbouw van een
monitoringsysteem van aquatische ecosystemen (actie 121) de werkelijke
behoefte aan de Visindex reëel.
De ontwikkeling van de Visindex voor de Brakwater-, Vlagzalm- en Forelzone
sluit rechtstreeks aan bij actie 102 van het MBP (Vlaamse Regering, 1997),
waarbij een systematiek uitgewerkt moet worden op basis van de beschrijving
van de natuurtypen voor waterlopen en stilstaande oppervlaktewateren.
Actie 151 van het MBP betreft het “beleidsvoorbereidend onderzoek naar de
vereenvoudiging van de bestaande milieu-uitvoeringsreglementering”, waarmee
de herziening van Vlarem II wordt bedoeld door de CEM (Commissie Evaluatie
Milieu-uitvoeringsreglementering). De reeds geformuleerde aanbevelingen
hebben onder meer betrekking op de uitbreiding naar het fysisch
compartiment ‘waterloop’ als geheel (naast waterkolom en waterbodem), de
uitbreiding van onder meer biologische en ecotoxicologische variabelen en
met indexen als integrerende variabelen. Deze uitbreidingen sluiten aan bij
de bepalingen van “ecologische kwaliteit” zoals momenteel door de Europese
Unie binnen het Ontwerp Kaderrichtlijn Waterbeleid gesteld. Op elk van de
genoemde aanbevelingen is de Visindex van toepassing.

Bij de Raad van de Europese Unie werd op 15/04/97 een voorstel ingediend
voor een richtlijn inzake communautaire maatregelen betreffende het
waterbeleid (P.B.97/C 184/02). Ecologische kwaliteit werd hierin
gedefinieerd als:
‘��	
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���������	������������������������������������������������.’
(Publicatieblad 1997, 1998).
Deze definitie loopt parallel met de opzet van de Visindex. In het
discussiestuk ‘Geharmoniseerde monitoring en classificatie van de
ecologische kwaliteit van de oppervlaktewateren in de Europese Unie’ van de
Europese Commissie (Nixon �����., 1996) wordt ecologische kwaliteit, net
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zoals bij de Visindex, vastgesteld aan de hand van vergelijking met andere
(minimaal beïnvloede) referentieplaatsen of aan de hand van gegevens uit
het verleden. De diversiteit en de aanwezigheid van typische vissoorten
wordt hierin beschouwd als één van de belangrijke variabelen die de
ecologische kwaliteit van waterlopen weergeeft.
Hieruit moet blijken dat binnen het Europese waterkwaliteitsbeleid een
sterke nadruk ligt op de ecologische kwaliteit van waterlopen.

Tenslotte kunnen de resultaten gebruikt worden binnen de jaarlijkse
rapportage van de toestand van de natuur in Vlaanderen, zoals vereist wordt
door het voorstel van het Decreet op het Natuurbehoud en het natuurlijk
milieu.
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De Visindex is een onontbeerlijk instrument in de benadering van
‘ecologische kwaliteit’, m.b.t. de visstand

Jaarlijkse wordt er gerapporteerd over de toestand van de waterkwaliteit
(binnen het VMM-jaarverslag ‘Waterkwaliteit’) en van de toestand van de
natuur in Vlaanderen (cfr ‘Decreet op het Natuurbehoud en het natuurlijk
milieu’).

Het gebruik van de visindex is Complementariteit met het project
‘Visbestandsopnamen’ van de aanvrager in opdracht van de Vlaamse
Gemeenschap.

De Visindex is een belangrijk aanvullend element voor de
Visdatabank/Meetdatabank/Milieudatabank.
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De Visindex is een onontbeerlijk instrument in de benadering van
‘ecologische kwaliteit’, m.b.t. de visstand in Europese context. Vooral nu
de Europese Kaderrichtlijn Water vissen als indicator groep heeft
aangeduid.

De resultaten zijn inpasbaar binnen ‘A Biotic Index of Fish Integrity
(IBIP) to evaluate the ecological quality of lotic ecosystems - application
to The Meuse River basin’, een LIFE-project uitgaande van de Universiteit
van Namen met Vlaamse, Waalse, Franse en Nederlandse onderzoekers (LIFE 97
ENV/B/000419, 2001)

Het project sluit aan bij het op te starten Europees project FAME (januari
2002) waar 11 landen aan deelnemen (Development, evaluation and implication
of a Fish-based Assessment Method for Ecological status of European
rivers).
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Om de ecologische kwaliteit van de waterlopen in Vlaanderen te bepalen kan
men de index voor Biotische Integriteit (IBI) gebruiken. Door de aard van
de parameters die de index opmaken, worden verschillende aspecten van de
ecologische kwaliteit geëvalueerd. Naast de ecologische kwaliteit geeft de
index ook een maat voor de habitatkwaliteit.
De index is in staat om antropogene invloeden te detecteren.
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Het is aan te raden om bepaalde locaties te selecteren voor regelmatige
afvissingen om trends in het verloop van de ecologische kwaliteit van de
waterlopen te bepalen.

De ontwikkelde visindexen kunnen verder gebruikt worden voor de
biomonitoring van waterlopen om op die manier:
-de uitwerking van beheersplannen te evalueren
-de uitvoering en opvolging van NTMB-projecten te evalueren
-de uitvoering en opvolging van kleinschalige waterzuivering te evalueren
-de opvolging van de impact van MER-plichtige activiteiten te evalueren
-de gerealiseerde meerwaarde van talrijke rioleringswerken te evalueren
-de herwaardering van grachtenstelsels te evalueren
-de impact van vervuiling te evalueren
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Aandachtslijnen voor verder onderzoek zijn:

-monitoring van waterlopen om trends van het verloop van de ecologische
kwaliteit te bepalen
-monitoring van de temporele variatie betreffende de visstand en de index
over een langer tijdsbestek op geselecteerde locaties
-op Europees niveau een staalname methodologie uitwerken, aangepast aan het
waterlooptype
-ontwikkelen van een protocol om de fysische terreingegevens om te zetten
in indices
-verder analytisch onderzoek ter verfijning van de ontwikkelde indexen en
om de intercallibratie met andere Europese indexen te verwezenlijken
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IBW van Gils
Machteld
(technicus)

50 02/657 03 86
0478/28 03 97

Machteld.van.gils@lin.vlaanderen.be

IBW Simoens Ilse
(bioloog)

50 02/657 03 86
0478/28 03 97

Ilse.Simoens@lin.vlaanderen.be

IBW Breine Jan
(bioloog)

50 02/657 03 86
0478/28 03 97

Jan.Breine@lin.vlaanderen.be

UIA Van
Liefferinge
Chris
(bioloog)

100 03/820 22 75 Chrisvl@uia.ua.ac.be

RUG Goethals
Peter (bio-
ingenieur)

50 0477/613 627
09/264 37 76

Peter.goethals@rug.ac.be

KUL Ercken Dirk
(bioloog)

50 016/32 38 56 Dirk.Ercken@ bio.Kuleuven.ac.be

VMM Verhaegen
Gaby
(bioloog)

50 053/72 66 46 G.verhaegen@vmm.be

2. Ander wetenschappelijk personeel actief op het project
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Claude.Belpaire@lin.vlaanderen.be
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Variabelen

Bekken

Waterloop

Gemeente

Locatie nummer

VMM-nummer

Locatie nummer

Vhag

Afvisnummer

Datum

Lambert coördinaten

Afvissingstechniek

Methodologie

Fishing effort

Lengte transect

Breedte transect

Oppervlakte van transect

Rivier breedte

Helling

Huet zonatie

Afstand tot bron

Hoogte locatie

Gemiddelde diepte

Stroomsnelheid (ms-1)

Watertemperatuur (°C)

O2
BOD520
COD

pH

Totaal-P

PO4
3-

NO3
-

NO2
--

NH4
+

Zwevende stof

Doorzicht

Conductiviteit

Aantal passages

Prati index

BBI

Habitatstructuur
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Indeling in ecologische groepen naargelang het estuariumgebruik:
CA: diadrome (katadroom of anadroom) migrerende soorten, die het estuarium
gebruiken om zich te bewegen naar zout of zoet water om er te paaien of
zich te voeden;
ER: echte estuarine residente soorten, die hun gehele leven in het
estuarium doorbrengen;
FW: zoetwatersoorten, die zich occasioneel van zoetwater naar brakwater
bewegen, maar geen duidelijke estuarine vereisten hebben;
MA: mariene bezoekers, die onregelmatig in het estuarium verschijnen, maar
geen duidelijke estuarine vereisen hebben;
MJ: marien juveniel migrerende soorten, die het estuarium voornamelijk
gebruiken als kraamkamer; verblijven en paaien een groot deel van hun leven
in zee, maar keren vaak seizoenaal terug naar het estuarium;
MS: marien seizoenale migrerende soorten, die regelmatig seizoenaal het
estuarium bezoeken, voornamelijk als adult.

Indeling in ecologische groepen naargelang de verticale distributie
(habitat):
B: bentische soorten, leven op of in het substraat;
D: demersale soorten, leven in de waterlaag net boven het substraat;
P: pelagische soorten, leven in de waterkolom.

Estuariumgebruik Habitat
Anadrome soorten
���������	
�
��	�

Zeeprik CA B
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Rivierprik CA B

�����	�������� Steur CA D
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 Elft CA P
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� Fint CA P
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Houting CA P
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� Zalm CA P
Katadrome soorten
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 Paling CA B

Zoetwatersoorten
�
�����
���
	��� Beekprik CA B
����
�����
�
 Brasem FW D
�����
�������	
 Kolblei FW P
�����	��
����	� Alver FW P
�
�����
��� Barbeel FW D
�
�
��
�
�
��

Kroeskarper FW P

�
�
���
��
�� Giebel FW P
�����	���
���� Karper FW D
����������� Riviergrondel FW D
�������
����
��

Kopvoorn FW P

�������
�������

Serpeling FW P

 ��!��������� Bittervoorn FW B
 ������������ Blankvoorn FW P
��
�!�	��
�����������
���

Ruisvoorn/Rietvoorn FW P



"�	�
���	�
 Zeelt FW P
#����	�
�����

Grote modderkruiper B

��������
�	�
 Kleine modderkruiper FW B
$���
������
�
��
����

Bermpje FW B

%�������� Snoek FW D
���
����
 Kwabaal
�
�������

����
��

Driedoornige
stekelbaars

CA P

��	�����
��	�����

Tiendoornige
stekelbaars

FW P

����������� Rivierdonderpad FW B
������������� Zonnebaars B
���	�����
��
���	��

Pos FW P

����
������
���� Baars FW P
�������!��	
���������


Snoekbaars FW D

Mariene soorten
��������	�
�
	����


Hondshaai MA D

#������������ Gladde haai of
Toonhaai

MA D

�&�
���
�
	���
 Doornhaai MA B
�&�
��	
�&�
��	
 Zee-engel MA B
 
�
��
�� Vleet MA B
 
�
���
�
�
 Stekelrog MA B
'
�
��
�
��	
�


Pijlstaartrog MS B

��	������	��� Congeraal MA B
�����
��
��	�� Haring MJ P
���
������
��� Sprot MS P
%	��
���
�	��
�����

Ansjovis MS P

#
�������
��������

Lichtend sprotje MA P

(����������
	� Spiering CA P
�
���������
 Zeeforel CA P
�
!�������
 Kabeljauw MJ D
#���
	���
����
	��

Wijting MJ D

#��
	���
���

������	�

Schelvis MA D

����
����
����
����

Pollak MJ D

����
���������	 Koolvis MA D
"��������
����

Steenbolk MJ D

 
	������
	�	� Vorskwab ER B
������	
�������
 ��

Kleine koornaarvis ER P

������	

��������

Koornaarvis MJ P

�����
�
������
 Vijfdradige meun MS B
����	������	� Geep MS P
����������

���

Makreelgeep MA P

���	
����
�� Grote zeenaald ER B



��	�	
���
�����
��

Kleine zeenaald ER B

%	������

�&�����

Adderzeenaald MA D

)�����
���
�
�����

Zeepaardje ER D

"����
������	
 Rode poon MJ D
%������
����	
!� Grauwe poon MS B
"���������
�
������


Gestreepte poon B

"����
����
 Stekelpoon B
#��������
��
������

Zeedonderpad ER B

"
���������
�� Groene zeedonderpad MA B
���	�
�
�
���
���

Harnasmannetje ER B

����������
�����

Snotolf MS B

���
������
�� Slakdolf ER B
'���	��
����
�
��
�

Zeebaars MJ D

"�
�����
��
�����

Horsmakreel MA D

"�
���	���
��
��

Gaffelmakreel MA P

���	!������

�
	��
��

Zeekarper MJ B

��
�
���
�
 Braam MA P
#������������� Mul MA B
���
��
�
!
 Dunlipharder CA P
�����	��
���� Diklipharder MS D
*�
���������
�� Puitaal ER B
"�
���	��!�
�� Grote pieterman MA B
%���������
�����


Kleine pieterman MA B

��������		��� Botervis ER B
����!���
����
	�

Zandspiering ER B

)�������
�
	����
��

Smelt MA B

�
����	�������
 Pitvis MA B
������	���� Zwarte grondel ER B
���
�������
������

Brakwatergrondel ER B

���
�������
��	���

Dikkopje ER B

���
�������
���
	��

Lozano’s grondel MA B

���
�������
�����

Kleurige grondel MA B

����
���	��
 Glasgrondel ER P
�������������� Makreel MA P
��	�����
�
���	


Schurftvis MA B

�������
���
�
����

Tarbot MJ B

�������
���
������

Griet MJ B

������	����
��
��


Schol MJ B



���
	!
����
	!
 Schar MJ B
������	����
����

Bot ER B

#������������� Tongschar MA B
����
����
 Tong MJ B
������!���
������

Dwergtong MA B

+����
���
!�� Zwaardvis MA P
�
����
�
����	�	�

Trekkersvis MA D
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De beoordeling wordt in twee scores opgesplitst: een eerste score geeft per
soort de tolerantie voor degradatie van waterkwaliteit weer en een tweede
score geeft per soort de tolerantie voor degradatie van habitatkwaliteit
weer. De scores zijn zo bepaald dat score 1 tolerantie en score 5
intolerantie weergeeft.

Tabel Tolerantiescores van estuarine vissoorten met betrekking tot
waterkwaliteit en structuurkwaliteit

Referentielijst Score
waterkwaliteit

Score
habitatkwaliteit

Totale score

Brasem 1 1,67 1,33
Blankvoorn 1,20 1,33 1,27
Rietvoorn 3,67 3,50 3,58
Karper 1,14 2,50 1,82
Grote modderkruiper 1,57 4,40 2,99
Snoek 3,67 5,00 4,33
Driedoornige stekelbaars 1,20 2,67 1,93
Tiendoornige stekelbaars 1,20 2,75 1,98
Baars 2,20 2,00 2,10
Snoekbaars 2,75 1,80 2,28
Pos 2,33 1,20 1,77
Zeeprik 5,00 5,00 5,00
Rivierprik 5,00 5,00 5,00
Elft 4,50 4,40 4,45
Fint 3,00 4,00 3,50
Zeeforel 5,00 5,00 5,00
Spiering 4,50 3,00 3,75
Zalm 5,00 5,00 5,00
Paling 1,00 2,40 1,70
Dunlipharder 5,00 >3,50
Haring
Sprot
Ansjovis 3,00 3,00 3,00
Kabeljauw
Wijting
Steenbolk
Grote zeenaald
Kleine zeenaald 1,00 3,00 2,00
Rode poon
Zeedonderpad 1,00 3,00 2,00
Harnasmannetje
Snotolf
Slakdolf 3,00
Zeebaars
Horsmakreel
Puitaal
Kleine pieterman
Zandspiering
Smelt
Pitvis
Brakwatergrondel 1,00 3,00 2,00
Dikkopje 3,00 3,00 3,00
Lozano’s grondel 3,00 4,00 3,50
Glasgrondel
Schurftvis
Tarbot
Griet 3,00 4,00 3,50
Schol 3,00 5,00 4,00
Schar
Bot 1,75 3,00 2,38
Tong 3,00 5,00 4,00
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Figuur 2.19. Factorscore PCA op geokenmerken voor alle locaties in beide
zones (V= vlagzalmzone; F= forelzone). De beschouwde parameters zijn:
afstand tot bron, hoogteligging, rivierbreedte, helling,
zuurstofconcentratie, pH en conductiviteit.
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Figuur 2.20. Vissamenstelling voor vlagzalmzone (FCA op vissamenstelling)

Figuur 2.21. Vissamenstelling voor forelzone (FCA op vissamenstelling)
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Figuur 2.22. Factorscores voor vlagzalmzone (FCA op vissamenstelling)

Figuur 2.23. Factorscores voor forelzone(FCA op vissamenstelling)
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Figuur 2.24. Factorscores voor beide zones (V =vlagzalm, F = forel)FCA op
vissamenstelling

Figuur 2.25. Factorscores voor beide zones (FCA op vissamenstelling)
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Figuur 2.28. Factorscores voor beide zones (FCA op vissamenstelling)�����

Figuur 2.29. Factorscores voor beide zones (FCA op vissamenstelling)�����

REGR factor score   1 for analysis    1

86420-2

R
E

G
R

 fa
ct

or
 s

co
re

   
2 

fo
r 

an
al

ys
is

   
 1

8

6

4

2

0

-2

-4

V

V

V
F

V

F

F

V

V

V

V

F

F

FF

V
V

V

V

FF
V
F

FVVVV
V
V
V
VVV
FFFVFFVVVFFFFVVFFFVVVVVVFFFF

REGR factor score   1 for analysis    1

86420-2

R
E

G
R

 fa
ct

or
 s

co
re

   
2 

fo
r 

an
al

ys
is

   
 1

8

6

4

2

0

-2

-4

IJse

IJse

Itterbeek
Molenbeek (= Kapitte

Molenbeek

Voer

Gulp

IJse

Woluwe

Arebeek

Zijpbeek 3

Steenputbeek (Kapitt

Terkleppenbeek

VerrebeekVoer

Kleine Beek
Itterbeek
Gulp

Molenbeek

VoerTerkleppebeek
Itterbeek

Molenbeek
NoorbeekWoluweMolenbeekBeverbeekBeverbeek

Molenbeek
Gielisbeek

Asbeek-Molenbeek
BosbroekbeekLabbeekZijpbeek

Dorenbosbeek (ZwalmbVeursVerrebeekMolenbeekVeursVoerKottembeekKipsteekbeekMolenbeekVoerVoerLinkebeekLinkebeekKakebeekWaterloop
Kikbeek 2PrindaalbeekZevenborrebeekWitvenloopOliemeersbeekBeverbeekKetelbergbeekMolenbeekScheutenbeek

SassegembeekGulpSompelskouterbeekMolenbeek



��������	
�������������������������������������

Tabel 2.16. Vissoorten in Vlaanderen met hun gebruikte afkortingen (* niet aangetroffen in dataset)

Afkorting Nederlandse naam Latijnse naam Akorting Nederlandse naam Latijnse naam

�������� brasem Abramis brama �������� kwabaal* Lota lota

�������� alver Alburnus alburnus �������� grote modderkruiper Misgurnus fossilis

������ � gestippelde alver Alburnoides bipunctatus ����! !� spiering* Osmerus eperlanus

�"#��"#� paling Anguilla anguilla  !����$� baars Perca fluviatilis

�� ��� � roofblei* Aspius aspius  %�� %�� elrits Phoxinus phoxinus

�������� barbeel Barbus barbus  $"� $"� tiendoornige stekelbaars Pungitus pungitus

�����$�� bermpje Barbatula barbatula �%���!�� bittervoorn Rhodeus sericeus

�����&�� kolblei Blicca bjoerkna �$���$�� blankvoorn Rutilus rutilus

'���'��� kroeskarper Carassius carassius �������� beekforel Salmo trutta

'����$�� giebel Carassius auratus gibelio ������"� bronforel Salvelinus fontinalis

'%��'%�� Donau alver* Clacalburnus chalcoides �������� atlantische zalm* Salmo salar

'%��"��� sneep Chondrostoma nasus ������$� zee forel Salmo trutta

'�����!� kleine modderkruiper Cobitis taenia �'��!�(� rietvoorn Scardinius erythrophthalus

'���#��� rivierdonderpad Cottus gobio ����#��� Europese meerval* Siluris glanis

'�!��)!� graskarper* Ctenopharyngodon idella �����$'� snoekbaars Stizostedion lucioperca

'( �'��� karper Cyprinus carpio �%(��%(� vlagzalm* Thymallus thymallus

!����$'� snoek Esox lucius ��"���"� zeelt Tinca tinca

#����'$� driedoornige stekelbaars Gasterosteus aculeatus �������� blauwneus* Vimba vimba

#���#��� riviergrondel Gobio gobio  ��� ��� breedkop elrits* Pimephalis promenas

#(��'!�� pos Gymnocephalus cernuus  �!� ��� blauwbandgrondel Pseudorasbora parva

������$� rivierprik Lampetra fluviatilis �"'��(*� regenboogforel Oncorhynchus mykiss

���� ��� beekprik Lampetra planeri �! �#��� zonnebaars Lepomis gibbosus



�!$�'! � kopvoorn Leuciscus cephalus �'�� $"� Amerikaanse meerval* Ictalurus punctatus

�!$�)!�� vetje Leucaspius delineatus ��!��!�� zwarte Amerikaans meerval* Ameiurus nebulosus

�!$��)!� winde Leuciscus idus ��!�"!�� bruine Amerikaanse meerval Ameiurus melas

�!$��!$� serpeling Leuciscus leuciscus $��� (#� Amerikaanse hondsvis Umbra pygmaea
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Tabel 2.18. Kenmerken van vissoorten op basis van literatuurstudie

�������� �������� �������� �������� �������� �������� �������� ��������  ��� ���  �������  !�� !��

inheems x x x x x x x x

exoot x x x

bentisch x x x x

tolerantie score 1 2 5 2 1 4 3 2 2 1 0

intolerant x x

tolerant x x x x x x x x

omnivoor x x x x x x ?

herbivoor

invertivoor x x x x x x x x x

piscivoor x

rheofiel x x x

limnofiel x x

eurytoop x x x x x

gespecialiseerde paaiers x x x x

niet gespecialiseerde paaiers x x x x x x

lithofiel x x x

phytophilic x x

overal x

phyto-lithophilic x x x

psammophilic x

ostracophilic

ariodnofielen(lijmnestpaaiers)

plantsubstraat nesten

nestbewakers

typische soortenwaarde

vlagzalmzone

1 2 4 1 1 4 5 1 1 1 1

typische soortenwaarde

forelzone

1 1 3 1 1 2 4 1 1 1 1



Tabel 2.18. Kenmerken van vissoorten op basis van literatuurstudie (vervolg)

 !������  ���"�#�  �"�����  "#��$#�  %�� ��� #����� � ����� �� �������� �%&� #�� ��&�'��� ��&�����

inheems x x x x x x x x x x

exoot x

bentisch x x x x x x x x

tolerantie score 4 3 5 1 2 4 2 3 2 5 5

intolerant x x x x x

tolerant x x x x x x

omnivoor x x x x

herbivoor x x x x

invertivoor x x x x x

piscivoor x

rheofiel x x x x x

limnofiel x x x

eurytoop x x x

gespecialiseerde paaiers x x x x x x x

niet gespecialiseerde paaiers x x x

lithofiel x x x x

phytophilic x x

overal x

phyto-lithophilic x

psammophilic x x

ostracophilic

ariodnofielen(lijmnestpaaiers) x

plantsubstraat nesten

nestbewakers x

typische soortenwaarde

vlagzalmzone

4 1 4 1 1 2 2 4 1 4 4

typische soortenwaarde

forelzone

4 1 5 1 1 1 1 2 1 3 4



Tabel 2.18. Kenmerken van vissoorten op basis van literatuurstudie (vervolg)

�#�� #�� �#��$#�� �#���$#� �#���#�� ��"���"� &���'��� ��&�#�#� �#��'��� �!���!�� �������� �!���#��

inheems x x x x x x x x x x x

exoot

bentisch x x

tolerantie score 4 3 4 4 4 3 4 2 5 2 4

intolerant x x x x x x x

tolerant x x x x

omnivoor x x x x x

herbivoor x

invertivoor x x x x x <10 cm x <20 cm x x

piscivoor x x x

rheofiel x x x x x x

limnofiel x x x x

eurytoop x

gespecialiseerde paaiers x x x x x x

niet gespecialiseerde paaiers x x x x x

lithofiel x x x x

phytophilic

overal

phyto-lithophilic x x x

psammophilic x

ostracophilic x

ariodnofielen(lijmnestpaaiers) x

plantsubstraat nesten x

nestbewakers x x

typische soortenwaarde

vlagzalmzone

4 1 3 4 3 1 1 2 4 1 1

typische soortenwaarde

forelzone

3 1 2 3 2 1 1 1 5 1 1



Tabel 2.18. Kenmerken van vissoorten op basis van literatuurstudie (vervolg)

��&����� ��#����� �� �&%�� �#������ � "����� �&#�&#�� �&#��#�� �&���%��

inheems

exoot x x x x x x x x

bentisch x x x x

tolerantie score 1 1 3 1 1 1 1 1

intolerant

tolerant x x x x x x x x

omnivoor x x x x x

herbivoor x

invertivoor x <20cm x x x x x

piscivoor x >20cm

rheofiel x

limnofiel x x x x

eurytoop x x x

gespecialiseerde paaiers x

niet gespecialiseerde paaiers x x x x x x

lithofiel x

phytophilic

overal x

phyto-lithophilic

psammophilic

ostracophilic

ariodnofielen(lijmnestpaaiers)

plantsubstraat nesten x

nestbewakers x x x x x x

typische soortenwaarde

vlagzalmzone

1 1 1 1 1 1 1 1

typische soortenwaarde

forelzone

1 1 1 1 1 1 1 1

Bronnen:

Didier, 1997

Fishbase

LIFE 97 ENV/B/000419

OVB, 1988b

Verneaux, 1981
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Tabel 2.19. Waterlopen en locaties van de vlagzalm- en forelzone weerhouden in de dataset, met berekende waarden van de geselecteerde parameters

Waterloop datum X Y mnsben mnstot mpigesp mpiomnv manbiom
(g100m²)

Mantyps Mpiinvt Mnslimn Manswi Mangkw Manmigw

Mollebeek 24-03-97 140,780 155,320 0 0 0,00 0,0 0,00 0,00 0,0 0,0 0,00 0 0

Remistebeek 29-04-97 110,788 164,218 0 0 0,00 0,0 0,00 0,00 0,0 0,0 0,00 0 0

Zijbeek Steenborrebeek 29-04-97 119,778 163,395 0 0 0,00 0,0 0,00 0,00 0,0 0,0 0,00 0 0

Dorenbeek 25-10-00 106,096 167,731 0 0 0,00 0,0 0,00 0,00 0,0 0,0 0,00 0 0

Bodembeek 24-04-97 117,413 170,471 0 0 0,00 0,0 0,00 0,00 0,0 0,0 0,00 0 0

Binchebeek 29-04-97 108,016 160,475 0 0 0,00 0,0 0,00 0,00 0,0 0,0 0,00 0 0

Grote Wijtsbeek 25-04-97 135,651 178,014 0 0 0,00 0,0 0,00 0,00 0,0 0,0 0,00 0 0

Honscallebeek 30-04-97 123,822 155,726 0 0 0,00 0,0 0,00 0,00 0,0 0,0 0,00 0 0

Keurebeek 25-04-97 134,788 168,800 0 0 0,00 0,0 0,00 0,00 0,0 0,0 0,00 0 0

Molenbeek 29-04-97 108,751 163,800 0 0 0,00 0,0 0,00 0,00 0,0 0,0 0,00 0 0

Overnellebeek 25-04-97 135,764 177,433 0 0 0,00 0,0 0,00 0,00 0,0 0,0 0,00 0 0

Prindaalbeek 24-04-97 129,517 166,541 0 0 0,00 0,0 0,00 0,00 0,0 0,0 0,00 0 0

zonder naam, zijbeek
van de Terkleppebeek

29-04-97 108,608 161,823 0 0 0,00 0,0 0,00 0,00 0,0 0,0 0,00 0 0

Molenbeek 25-04-97 131,656 164,517 0 1 0,00 100,0 3,70 1,00 0,0 0,0 0,00 0 0

Verrebeek 29-05-96 107,000 163,900 2 2 100,00 0,0 181,20 4,50 46,6 0,0 0,69 0 0

Verrebeek 21-04-86 107,000 163,900 3 4 100,00 0,0 248,00 4,25 52,6 0,0 1,13 0 3

Roosmeerbeek 25-10-00 104,981 165,420 0 0 0,00 0,0 0,00 0,00 0,0 0,0 0,00 0 0

Parkbosbeek 30-04-97 113,409 169,826 0 0 0,00 0,0 0,00 0,00 0,0 0,0 0,00 0 0

Plankebeek 30-04-97 112,147 170,901 0 0 0,00 0,0 0,00 0,00 0,0 0,0 0,00 0 0

Steenputbeek 6-11-00 143,013 154,810 0 1 0,00 100,0 50,17 1,00 0,0 0,0 0,00 3 0

Maasdalbeek 24-03-97 140,530 156,000 0 0 0,00 0,0 0,00 0,00 0,0 0,0 0,00 0 0

Stasbeek 24-03-97 138,960 155,740 0 0 0,00 0,0 0,00 0,00 0,0 0,0 0,00 0 0

Sassegembeek 25-10-00 104,637 163,782 2 2 100,00 0,0 206,25 4,00 92,9 0,0 0,26 5 0

Verrebeek 24-10-00 106,974 163,755 2 2 100,00 0,0 1037,78 4,00 65,4 0,0 0,64 5 0

Bassevillebeek 22-11-00 51,515 169,748 0 0 0,00 0,0 0,00 0,00 0,0 0,0 0,00 0 0

Sulferbergbeek 22-11-00 39,952 166,049 0 0 0,00 0,0 0,00 0,00 0,0 0,0 0,00 0 0

Wingebeek 30-09-99 186,950 177,260 0 0 0,00 0,0 0,00 0,00 0,0 0,0 0,00 0 0

Wingebeek 30-09-99 185,750 177,740 0 0 0,00 0,0 0,00 0,00 0,0 0,0 0,00 2,142857 0

Kleine Maalbeek 14-08-98 156,950 172,650 0 0 0,00 0,0 0,00 0,00 0,0 0,0 0,00 3 0

Maalbeek 25-03-97 149,100 180,240 0 0 0,00 0,0 0,00 0,00 0,0 0,0 0,00 0 0

Amelvonnebeek 25-03-97 144,090 178,300 0 0 0,00 0,0 0,00 0,00 0,0 0,0 0,00 0 0

Amelvonnebeek 25-03-97 146,130 179,310 0 0 0,00 0,0 0,00 0,00 0,0 0,0 0,00 1,5 0

Molenbeek 25-03-97 155,560 187,340 0 0 0,00 0,0 0,00 0,00 0,0 0,0 0,00 0 0

Waerbeek 24-04-97 122,778 162,355 0 0 0,00 0,0 0,00 0,00 0,0 0,0 0,00 0 0

Grote Molenbeek 24-04-97 129,032 165,508 0 0 0,00 0,0 0,00 0,00 0,0 0,0 0,00 0 0

Elbeek 25-04-97 131,526 169,656 0 0 0,00 0,0 0,00 0,00 0,0 0,0 0,00 0 0

Muggenbeek 25-04-97 134,045 173,545 0 0 0,00 0,0 0,00 0,00 0,0 0,0 0,00 0 0

Terlindebeek 30-04-97 137,829 172,525 0 0 0,00 0,0 0,00 0,00 0,0 0,0 0,00 0 0

Vogelzangbeek 24-04-97 121,706 172,216 0 0 0,00 0,0 0,00 0,00 0,0 0,0 0,00 0 0

Wiezebeek 20-03-98 132,330 185,440 0 0 0,00 0,0 0,00 0,00 0,0 0,0 0,00 0 0

Nijverzeelbeek 20-03-98 135,610 184,680 0 0 0,00 0,0 0,00 0,00 0,0 0,0 0,00 0 0

Ezelsbeek 15-05-96 229,460 162,800 0 0 0,00 0,0 0,00 0,00 0,0 0,0 0,00 0 0

Kattebeek 7-03-97 238,360 194,870 0 0 0,00 0,0 0,00 0,00 0,0 0,0 0,00 0 0

Broekebeek 25-04-97 136,031 177,480 0 0 0,00 0,0 0,00 0,00 0,0 0,0 0,00 0 0

Klapscheutbeek 25-04-97 135,156 169,516 0 0 0,00 0,0 0,00 0,00 0,0 0,0 0,00 0 0

Lembeekbosbeek 24-03-97 140,800 154,190 0 0 0,00 0,0 0,00 0,00 0,0 0,0 0,00 0 0

Maalbeek 25-03-97 142,730 174,690 0 0 0,00 0,0 0,00 0,00 0,0 0,0 0,00 0 0



Molenbeek 24-04-97 121,172 164,512 0 0 0,00 0,0 0,00 0,00 0,0 0,0 0,00 0 0

Nellebeek 3/04/’98 162,948 164,983 0 0 0,00 0,0 0,00 0,00 0,0 0,0 0,00 0 0

Okaaibeek 25-04-97 132,073 175,723 0 0 0,00 0,0 0,00 0,00 0,0 0,0 0,00 0 0

Terkleppenbeek 29-04-97 107,846 161,446 0 0 0,00 0,0 0,00 0,00 0,0 0,0 0,00 0 0

Zibbeek 30-04-97 138,836 171,004 0 0 0,00 0,0 0,00 0,00 0,0 0,0 0,00 0 0

Scheutenbeek 24-03-99 210,677 199,793 0 1 0,00 100,0 6,90 1,00 0,0 1,0 0,00 0 0

Sompelskouterbeek 30-04-97 111,864 168,728 0 1 0,00 100,0 7,24 1,00 0,0 0,0 0,00 0 0

Molenbeek 24-03-97 138,880 168,320 0 1 0,00 100,0 42,80 1,00 0,0 0,0 0,00 0 0

Beverbeek 30-04-97 123,518 162,678 0 1 0,00 100,0 17,00 1,00 0,0 0,0 0,00 0 0

Oliemeersbeek 25-04-97 125,166 172,399 0 1 0,00 100,0 20,86 1,00 0,0 0,0 0,00 0 0

Witvenloop 22-10-96 196,970 233,200 0 1 0,00 100,0 3,10 1,00 0,0 0,0 0,00 0 0

Zijpbeek 9-04-’98 120,443 182,541 0 2 0,00 100,0 60,50 1,00 0,0 1,0 0,54 0 0

Bosbroekbeek 24-04-97 123,548 163,153 0 2 0,00 100,0 10,40 1,00 0,0 1,0 0,69 0 0

Gielisbeek 15-04-98 228,900 201,270 0 2 0,00 36,8 34,50 1,00 63,2 1,0 0,66 0 0

Ketelbergbeek 30-04-97 128,129 160,178 0 1 0,00 100,0 3,80 1,00 0,0 1,0 0,00 2 0

Labbeek 24-03-97 140,290 160,020 0 2 0,00 100,0 462,20 1,00 0,0 1,0 0,18 3 0

Molenbeek 28-05-96 106,100 164,800 1 2 9,52 90,5 63,00 3,00 9,5 0,0 0,31 0 0

Itterbeek 12-03-96 237,360 199,680 1 3 21,43 78,6 40,70 2,67 21,4 1,0 0,89 0 0

Noorbeek 17-08-94 249,430 162,170 1 3 6,67 80,0 73,40 2,67 13,3 0,0 0,63 1 1

Dorenbosbeek
(Zwalmbeek)

3-06-96 106,050 163,600 1 2 0,90 99,1 20,40 2,50 0,0 0,0 0,05 3 0

Molenbeek 29-01-97 105,140 164,280 2 3 17,02 83,0 24,50 3,33 16,0 0,0 0,50 1 0

Asbeek-Molenbeek 20-10-95 239,520 178,350 1 2 75,00 25,0 0,00 3,00 0,0 0,0 0,56 0 0

Molenbeek 24-04-86 106,100 164,800 4 6 9,74 87,7 520,00 2,83 7,1 1,0 0,56 0 2

Veurs 17-08-94 251,840 160,930 1 2 67,71 32,3 67,83 3,00 67,7 0,0 0,63 5 0

Bezoensbeek 19-09-00 234,250 178,300 2 7 16,85 67,4 811,70 2,29 15,7 2,0 1,46 4 0

Terkleppenbeek 29-04-97 108,558 161,564 2 4 32,50 67,5 111,26 2,50 26,5 0,0 0,82 4 0

Gulp 05-10-94 258,250 159,300 1 1 100,00 0,0 1,10 4,00 100,0 0,0 0,00 1 0

Sassegembeek 29-01-97 104,530 163,080 1 1 100,00 0,0 0,30 5,00 100,0 0,0 0,00 1 0

Broekbeek 30-04-97 112,405 168,431 0 0 0,00 0,0 0,00 0,00 0,0 0,0 0,00 0 0

Laarbeek 24-03-97 138,930 167,170 0 0 0,00 0,0 0,00 0,00 0,0 0,0 0,00 0 0

Molenbeek-Sassegembeek 24-10-00 104,123 163,972 1 3 25,00 25,0 29,48 2,33 75,0 1,0 1,04 1 0

Broekbeek 24-03-97 143,410 169,840 0 0 0,00 0,0 0,00 0,00 0,0 0,0 0,00 3 0

Tangebeek 25-03-97 151,610 178,760 0 0 0,00 0,0 0,00 0,00 0,0 0,0 0,00 0 0

Dorenbosbeek 24-10-00 107,073 164,767 1 2 0,38 99,6 198,24 3,00 0,4 0,0 0,02 2 0

Terkleppebeek 3-06-96 109,200 161,680 2 3 58,70 41,3 50,08 3,00 40,2 0,0 1,04 0 0

Hollandsebeek 30-04-97 128,310 160,577 0 0 0,00 0,0 0,00 0,00 0,0 0,0 0,00 0 0

zonder naam 30-04-97 113,588 171,520 0 0 0,00 0,0 0,00 0,00 0,0 0,0 0,00 0 0

zonder naam 25-04-97 122,124 176,599 0 0 0,00 0,0 0,00 0,00 0,0 0,0 0,00 0 0

Vaanbuikbeek 24-10-00 104,937 164,622 0 0 0,00 0,0 0,00 0,00 0,0 0,0 0,00 0 0

Wijshagenbeek 12-09-00 233,863 200,174 0 3 0,00 90,9 86,79 1,00 9,1 1,0 0,88 1 0

Bellewaerde beek 22-11-00 49,544 172,003 1 2 0,00 75,0 89,47 1,50 25,0 0,0 0,56 0 0

Steenputbeek 6-11-00 143,385 155,455 0 1 0,00 100,0 75,93 1,00 0,0 0,0 0,00 3 0

Kapittelbosbeek 6-11-00 144,212 156,955 1 2 100,00 0,0 403,00 4,50 100,0 0,0 0,32 4 1

Veurs 18-09-00 253,326 160,389 0 1 100,00 0,0 2151,72 5,00 93,7 0,0 0,00 5 1

Bijlokebeek 8-04-’98 113,619 180,596 0 0 0,00 0,0 0,00 0,00 0,0 0,0 0,00 3 0

Smoorbeek 9-04-’98 118,555 179,555 0 0 0,00 0,0 0,00 0,00 0,0 0,0 0,00 0 0

Groebengracht 24-03-97 138,050 158,840 0 0 0,00 0,0 0,00 0,00 0,0 0,0 0,00 3 0

Pedegracht 24-03-97 138,190 167,640 0 0 0,00 0,0 0,00 0,00 0,0 0,0 0,00 0 0

Wijsbeek 12-03-98 117,800 155,040 0 0 0,00 0,0 0,00 0,00 0,0 0,0 0,00 0 0

Porrebeek 25-04-97 125,531 186,482 0 0 0,00 0,0 0,00 0,00 0,0 0,0 0,00 0 0

Waterloop 30-04-97 128,497 160,139 0 1 0,00 100,0 6,80 1,00 0,0 1,0 0,00 0 0

Kikbeek 2 20-10-95 240,300 183,370 0 1 0,00 100,0 2,91 1,00 0,0 1,0 0,00 0 0



Prindaalbeek 24-04-97 128,678 166,539 0 1 0,00 100,0 2,01 1,00 0,0 0,0 0,00 0 0

Zevenborrebeek 24-03-97 146,100 157,200 0 1 0,00 100,0 0,27 1,00 0,0 0,0 0,00 0 0

Kapittelbosbeek 6-11-00 144,179 155,980 0 1 0,00 100,0 0,93 1,00 0,0 0,0 0,00 1 0

Kakebeek 20-03-98 115,680 167,370 0 1 0,00 100,0 61,00 1,00 0,0 0,0 0,00 0 0

Steenputbeek 6-11-00 143,685 156,148 0 1 0,00 100,0 19,60 1,00 0,0 0,0 0,00 3 0

Zijpbeek 3 20-10-95 239,670 180,900 1 4 25,49 0,0 140,00 2,00 74,5 1,0 1,37 0 0

Steenputbeek
(Kapittelbeek)

4-06-96 144,093 156,970 2 4 85,66 14,3 161,73 3,75 21,7 0,0 1,06 0 1

Perlinkbeek 25-10-00 104,055 168,817 1 2 0,00 95,2 187,56 1,00 0,0 1,0 0,19 3 0

Itterbeek 12-09-00 237,340 199,705 2 5 18,75 68,8 112,65 2,80 31,3 1,0 1,14 3 0

wellebeek 9-04-’98 119,908 184,148 0 0 0,00 0,0 0,00 0,00 0,0 0,0 0,00 0 0

Beverbeek 12-03-98 123,010 161,320 0 2 0,00 100,0 213,43 1,00 0,0 1,0 0,09 0 0

Linkebeek 24-03-97 147,760 162,270 0 1 0,00 100,0 6,63 1,00 0,0 0,0 0,00 0 0

Beverbeek 24-04-97 123,518 162,678 0 2 0,00 100,0 44,75 1,00 0,0 1,0 0,35 0 0

Molenbeek of Meerbeek 24-03-97 145,480 157,800 0 0 0,00 0,0 0,00 0,00 0,0 0,0 0,00 3 0

Molenbeek 24-03-97 141,970 168,720 0 0 0,00 0,0 0,00 0,00 0,0 0,0 0,00 0 0

Eisbroekbeek 12-03-98 120,440 156,620 0 0 0,00 0,0 0,00 0,00 0,0 0,0 0,00 0 0

Metersbeek 20-03-98 132,990 179,470 0 0 0,00 0,0 0,00 0,00 0,0 0,0 0,00 0 0

Holbeek 24-04-97 119,094 175,017 0 0 0,00 0,0 0,00 0,00 0,0 0,0 0,00 0 0

Mussenbeek 24-04-97 117,337 170,377 0 0 0,00 0,0 0,00 0,00 0,0 0,0 0,00 0 0

Wildebeek 25-04-97 126,495 175,221 0 0 0,00 0,0 0,00 0,00 0,0 0,0 0,00 0 0

Linkebeek 25-03-97 147,330 162,780 0 1 0,00 100,0 0,53 1,00 0,0 0,0 0,00 0 0

Molenbeek 25-04-97 127,435 173,581 0 1 0,00 100,0 4,95 1,00 0,0 0,0 0,00 0 0

Kipsteekbeek 24-04-97 127,318 173,283 0 1 0,00 100,0 12,25 1,00 0,0 0,0 0,00 0 0

Molenbeek 24-04-97 127,130 164,347 1 3 0,00 100,0 1699,75 1,67 0,0 0,0 0,72 0 0

IJse 3/04/’98 164,965 164,293 3 9 0,74 93,2 1602,55 1,78 6,1 4,0 0,64 1,666667 0

Woluwe 14-08-98 155,280 171,170 1 2 0,00 54,5 192,25 3,00 45,5 0,0 0,69 1 0

Molenbeek 24-03-97 148,890 159,800 1 2 0,00 75,0 4,80 3,00 25,0 0,0 0,56 3,2 0

Arebeek 30-04-97 126,685 157,741 3 4 20,10 73,7 880,60 3,00 25,8 1,0 0,74 0 0

Zutendaalbeek 19-09-00 231,900 177,950 1 2 66,67 33,3 15,55 3,00 0,0 0,0 0,64 3 0

Voer 17-08-94 251,850 160,670 1 3 36,59 63,4 78,89 3,67 34,1 0,0 0,78 3 1

Voer 11-03-97 247,350 162,160 0 1 100,00 0,0 51,56 1,00 0,0 0,0 0,00 0 0

Gulp 05-10-94 256,070 162,150 1 3 86,11 13,9 559,00 4,00 80,6 0,0 0,61 0 1

Eetseveldebeek 12-09-00 238,620 201,304 2 5 67,31 32,7 178,75 2,20 67,3 1,0 0,85 2,333333 2

Zanderbeek 13-09-00 249,900 198,675 6 12 15,58 76,9 1200,70 2,58 22,1 2,0 1,34 2,428571 4

Itterbeek 12-03-96 238,240 200,930 2 3 97,22 1,4 357,70 3,67 98,6 0,0 0,15 0 0

Voer 17-08-94 249,740 161,640 1 1 100,00 0,0 214,76 5,00 100,0 0,0 0,00 5 0

Voer 18-09-00 252,505 159,637 1 3 0,00 100,0 422,71 1,00 0,0 1,0 0,15 3 2

Voer 18-09-00 251,847 160,670 1 5 6,09 93,9 415,17 2,80 6,1 0,0 0,33 3 1

Breeërstadbeek 15-04-98 238,800 205,870 0 0 0,00 0,0 0,00 0,00 0,0 0,0 0,00 0 0

Kottembeek 8-04-’98 114,084 178,408 0 1 0,00 100,0 16,40 1,00 0,0 0,0 0,00 0 0

Kleine Beek 7-03-97 236,720 192,920 0 3 0,00 100,0 4,85 1,00 0,0 1,0 0,96 0 0

Woluwe 14-08-98 156,310 173,790 1 4 3,45 51,7 114,32 2,25 44,8 1,0 1,09 1 0

IJse 3-04-98 157,075 161,776 2 4 0,00 79,2 282,92 2,25 20,8 0,0 0,64 0 2

Itterbeek 12-03-96 238,620 201,340 3 7 54,17 35,4 286,96 2,71 58,3 1,0 1,52 0 0

Gulp 05-10-94 257,050 160,450 1 5 47,83 52,2 402,92 3,00 43,5 0,0 0,94 1,666667 3

IJse 3-04-98 163,399 163,358 4 8 24,00 44,0 684,72 1,13 20,0 4,0 1,77 3 2

Voer 11-06-96 249,990 161,440 3 5 99,04 1,4 77,80 4,00 96,2 0,0 0,21 0 3

Molenbeek (=
Kapittelbeek)

7-06-05 144,200 157,100 2 6 96,51 2,6 198,11 2,83 64,2 0,0 1,22 0 1

Voer 17-08-94 252,510 159,640 0 3 78,05 22,0 482,95 2,33 58,5 0,0 0,77 3 1

Maalbeek 25-03-97 147,180 178,390 0 0 0,00 0,0 0,00 0,00 0,0 0,0 0,00 1 0

Molenbeek 30-04-97 113,690 162,010 0 0 0,00 0,0 0,00 0,00 0,0 0,0 0,00 0 0



Voer 17-08-94 252,060 160,280 0 1 0,00 100,0 9,10 1,00 0,0 0,0 0,00 0 0

Molenbeek 8-04-98 108,688 180,310 0 1 0,00 100,0 5,93 1,00 0,0 0,0 0,00 0 0

Laambeek 9-10-00 210,180 186,670 3 10 0,00 95,6 426,40 1,60 1,8 6,0 0,48 3 0

Veurs 17-08-94 253,160 160,500 0 1 100,00 0,0 0,58 5,00 0,0 0,0 0,00 1 1

IJse 5-04-01 167269 166502 3,0 6 13 17,4 948,80 3,17 78,3 0,0 1,08 2,6 3

Maalbeek 25-03-97 151,170 181,050 0 0 0,00 0,0 0,00 0,00 0,0 0,0 0,00 2,666667 0

Molenbeek 9-04-98 114,550 181,423 0 0 0,00 0,0 0,00 0,00 0,0 0,0 0,00 3 0

Molenbeek 24-03-97 143,630 159,540 0 0 0,00 0,0 0,00 0,00 0,0 0,0 0,00 0 0

Voer 10-03-97 249,990 161,440 3 7 45,95 67,6 64,20 3,14 24,3 0,0 1,45 0 4

IJse 5-04-01 167820 166954 4,0 8 19 9,4 1269,94 2,75 88,5 1,0 1,38 3 3

IJse 5-04-01 167692 166846 3,0 8 7 58,7 1266,31 2,25 34,7 3,0 1,35 3 3

Laambeek 9-10-00 211,850 187,653 2 8 2,12 81,0 2001,44 1,75 5,8 4,0 1,48 4 0

IJse 22-01-01 166,196 164,787 1 6 8,11 37,8 95,97 1,83 54,1 1,0 1,57 3 1

IJse 5-04-01 167580 166739 4,0 7 1 69,3 1937,74 2,29 29,1 1,0 0,99 3 3

Steenvoordebeek 30-04-97 137,848 173,451 0 0 0,00 0,0 0,00 0,00 0,0 0,0 0,00 0 0

Abeek 8-09-00 229,700 201,140 1 3 33,33 50,0 21,75 1,33 50,0 3,0 1,01 0 0

Voer 18-09-00 250,343 161,339 2 2 100,00 0,0 713,08 4,00 99,5 0,0 0,03 4 0

IJse (H) 4-04-01 163324 163357 3,0 4 none 98,2 251,40 2,00 0,9 1,0 0,13 1 2

IJse (H) 4-04-01 163209 163266 0,0 1 none 100,0 43,38 2,00 0,0 0,0 0,00 3 0

IJse 5-04-01 167475 166655 2,0 6 34 35,8 566,88 3,33 62,7 0,0 1,62 3 1

Abeek 14-09-93 251,300 202,630 0 0 0,00 0,0 0,00 0,00 0,0 0,0 0,00 0 0

IJse 5-04-01 167366 166594 4,0 7 none 83,2 3053,24 1,86 16,1 3,0 0,67 1 0

IJse 5-04-01 167269 166502 5 10 1,64 82,4 2892,69 2,40 16,8 4,0 0,79 3 1,00

Velpe 23-11-99 180,052 166,803 0 1 0,00 100,0 13,66 1,00 0,0 0,0 0,00 0 0

Molenbeek 9-04-’98 120,617 182,732 1 2 0,00 100,0 235,52 1,50 0,0 0,0 0,69 3 2

IJse 3/04/’98 165,794 164,425 2 6 2,13 78,7 62,86 1,83 17,0 3,0 0,86 3 0

IJse 3/04/’98 166,509 165,555 2 8 20,00 20,0 1995,14 2,50 55,7 2,0 1,58 1 1

IJse 3/04/’98 166,877 166,229 3 9 15,38 62,2 3136,42 2,33 21,7 2,0 1,71 5 3

Berwijn 23-04-98 245,660 161,317 3 7 87,54 10,6 1798,80 3,43 89,4 0,0 0,77 0 3

kwade Beek 24-03-97 148,900 158,610 0 1 0,00 100,0 15,92 1,00 0,0 0,0 0,00 0 0

IJse 05-04-01 167.475 166.655 2 6 34.33 35.82 566.88 3.33 62.69 0 1.610 3 1
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Tabel 2.21. Beschouwde ecologische eigenschappen van de vissen voor het bepalen van de parameter waarde

Afkorting bentische
soorten

tolerantie
waarde (bron

Didier,
1979)

gespecialiseerde
paaiers (bron
Didier, 1979)

omnivoren exoten typische
soorten
waarde

invertivoren piscivoren rheofielen limnofielen intolerante soorten
(bron Belpaire HW
DO���2000��score 4

en 5)

gemiddelde
tolerantiewaarde
(bron EG Life,

2000)

lithofielen gespecialiseerde
paaiers

grootte klassen,
formules (aantal =
score)

migrerende
soortenwaar-
de

ABR.BRA. 1 1 1 1
ALB.ALB. 2 1 2
ALB.BIP. 1 1 4 1 1 1 5 1 1 1-2=1; 3=3; >3=5
ANG.ANG. 1 1 1 2 1=1; 2-6=3; >6=5 2
BAR.BAR. 1 0,8 1 1 4 1 1 4 1 1 1=3; >1=5 1
BAR.BUS. 1 1 5 1 1 3 1 1=1; 2-4=3; >4=5
BLI.BJO. 1 1 2
CAR.CAR. 1 1 1 2
CHO.NAS. 1 0,8 1 1 4 1 1 4 1 1 1=1; 2-4=3; >4=5 1
COB.TAE. 1 1 1 1 1 3 1
COT.GOB. 1 1 1 4 1 1 1 5 1 1 1=1; 2-4=3; >4=5
CYP.CAR. 1 1 1 2
ESO.LUC. 0,8 1 2 1 1 1 4 1 3
GAS.ACU. 1 2 2 1=1; 2=3; >2=5
GOB.GOB. 1 4 1 1 1 3 1 1=1; 2-4=3; >4=5
GYM.CER. 1 1 1 2
LAM.FLU. 1 1 1 4 1 1 5 1 1 1=1; 2-4=3; >4=5 2
LAM.PLA. 1 1 1 4 1 1 5 1 1 1=3; >1=5
LEU.CEP. 0,8 1 1 4 1 1 4 1 1 1-2=1; 3-4=3;>3=5 1
LEU.DEL. 1 1 3
LEU.IDE. 0,8 1 3 1 1 4 1=3; >1=5
LEU.LEU. 0,8 1 1 4 1 1 1 4 1 1 1=1; 2-4=3; >4=5
LOT.LOT. 1 0,8 1 3 1 1 1 4 1 1 1=1; 2-4=3; >4=5 1
MIS.FOS. 1 1 1 1 1 3 1
OSM.EPE. 0,8 1 1 1 1 1 4
PER.FLU. 2 1 1 2
PHO.PHO. 1 1 1 4 1 1 5 1 1 1=3; >1=5
PUN.PUN. 1 1 1 2
RHO.SER. 0,8 1 1 1 1 4 1
RUT.RUT. 1 2 1
SAL.FAR. 1 1 5 1 1 1 5 1 1 1=1; 2=3; >2=5 1
SAL.FON. 1 4 1 1 3 1 1
SAL.SAL. 1 1 4 1 1 5 1 1 2
SAL.TRU. 1 1 4 1 1 5 1 1 1=3; >1=5 2
SCA.ERY. 0,8 1 2 1 1 4 1
SIL.GLA. 1 1 1 1 2
THY.THY. 1 1 5 1 1 5 1 1 1=3; >1=5 1
TIN.TIN. 1 1 1 1 3 1
VIM.VIM. 1 1 1
PIM.PRO. 1 1
PSE.PAR. 1 1 1
ONC.MYK. 1 1 1 1 1 3 1 1
LEP.GIB. 1 1 1 1
ICT.PUN. 1 1 1 1
AME.MEL. 1 1 1 1 1 1
AME.NEB. 1 1 1 1 1 1
UMB.PYG. 1 1 1 1
STI.LUC 1 1 1 2
CTE.IDE. 1 1
ASP.ASP 1 1 1 1 1
CHA.CHA. 1 1 1
CAR.AUG. 1 1 1 1
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Tabel 2.22. Component Matrix van de geëxtraheerde componenten van de PCA
met variabelen horend tot het biologisch criterium soortenrijkdom en
samenstelling

Variabelen Component 1  Component 2

MNSLOC 0,634 0,672

MNSTOT 0,615 0,76

MNITOT 0,421 0,156

MPIXTOL 0,794 -0,488

MANRVD 0,746 -0,318

MANTYPS 0,794 -0,387

MPIYTOL 0,557 -0,438

MNSYTOL 0,935 2,30E-02

MANTOLW 0,818 -0,488

MNSEXOOT 0,151 0,594

MANSWI 0,537 0,641

MANMIGW 0,645 0,248

Extractie methode: Principale Componenten Analyse.
De eerste twee assen verklaren 70.3 % van de variatie

Figuur 2.30. PCA biplot voor variabelen horend tot het biologisch criterium
soortenrijkdom en samenstelling

Component Plot

Component 1

1,0,50,0-,5-1,0

C
om

po
ne

nt
 2

1,0

,5

0,0

-,5

-1,0

manmigwv

manswiv

mantolwv

mnsytolv

mpiytolvmantypsv

mnsexootv

manrvdv
mpixtolv

mnitotv

mnstotv
mnslocv



Tabel 2.23. Component Matrix van de geëxtraheerde componenten van de PCA
met variabelen horend tot het biologisch criterium visconditie en
abundantie

Component 1 Component 2

MPIEXO 0,376 0,822

MANBIOM 0,755 0,183

MPIRECR 0,594 -0,571

MANGKW 0,758 -0,143

Extractie methode: Principale Componenten Analyse.
De eerste twee assen verklaren 67.3 % van de variatie

Figuur 2.31. PCA biplot voor variabelen horend tot het biologisch criterium
visconditie en abundantie
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Tabel 2.24. Component Matrix van de geëxtraheerde componenten van de PCA
met variabelen horend tot het biologisch criterium trofische samenstelling
en habitatgebruik

Variabele Component 1 Component 2
MNSBEN ,724 ,460
MPIGESP ,923 -7,898E-02
MPIOMNV -,819 6,628E-02
MPIINVT ,799 ,314
MPIPISC ,401 -,419
MPIRHEO ,947 -7,094E-02
MPSRHEO ,930 ,116
MPILIMN -,369 ,643
MNSLIMN -,268 ,824
MPILITH ,818 -,291
MNSLITH ,854 -,157
MNSGESP ,892 ,277
MPIRECR 5,628E-02 -,246
MANGKW ,492 ,388
MANBIOM ,697 7,640E-02
MPIEXO ,216 ,108

Extractie Methode: Principale Componenten Analyse.
Eerste twee assen verklaren 61.3 % van de variatie

Figuur 2.32. PCA biplot voor variabelen horend tot het biologisch criterium
trofische samenstelling en habitatgebruik
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Tabel 2.25. Component Matrix van de geëxtraheerde componenten van de PCA
met alle 28 variabelen

Component 1 Component 2 Component 3

MNSBEN 0,783 0,417 -0,228

MPIGESP 0,876 -0,244 0,198

MPIOMNV -0,753 0,301 -0,356

MPIINVT 0,765 0,128 3,90E-02

MPIPISC 0,312 -0,369 0,57

MPIRHEO 0,882 -0,229 0,111

MPSRHEO 0,924 8,19E-02 -6,20E-02

MPILIMN -0,292 0,409 0,436

MNSLIMN -0,162 0,739 0,261

MPILITH 0,813 -0,424 0,185

MNSLITH 0,887 -0,175 2,80E-02

MNSGESP 0,92 0,216 -3,59E-02

MPIRECR 3,92E-02 -0,106 -0,266

MANGKW 0,454 0,302 -7,66E-02

MANBIOM 0,712 0,225 -2,43E-02

MPIEXO 0,124 0,14 0,86

MNSLOC 0,571 0,699 -0,308

MNSTOT 0,613 0,749 -3,55E-02

MNITOT 0,464 0,329 -0,396

MPIXTOL 0,794 -0,303 -1,08E-02

MANRVDV 0,671 -0,231 -0,288

MNSEXO 0,236 0,464 0,695

MANTYPS 0,88 -0,283 -0,151

MPIYTOL 0,635 -0,228 0,173

MNSYTOL 0,892 5,63E-02 -9,92E-02

MANTOLW 0,843 -0,409 -7,95E-02

MANSWI 0,578 0,64 4,27E-02

MANMIGW 0,613 0,134 7,19E-02

Figuur 2.33. PCA plot voor alle variabelen (drie principale assen)
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Tabel 2.30. R² waarden voor de "best fitted" trendlijn door de 95 %
maximale waarden van de variabelen voor log hoogte

variabele R² log hoogte
MnsBen 0,6190
MnsTot 0,9867
MpiGesp 0,9823
MpiOmnv #N/B
ManBiom 0,0406
ManTyps 0,9918
MpiInvt 0,9877
MnsLimn 0,9027
ManSWI 0,7401
ManGkw 0,3333
ManMigw 0,7905
gemiddelde 0,7375

Tabel 2.31. R² waarden voor de "best fitted" trendlijn door de 95 %
maximale waarden van de variabelen voor log helling

variabele R² log helling
MnsBen 0,3714
MnsTot 0,4408
MpiGesp 0,9018
MpiOmnv #N/B
ManBiom 0,3650
ManTyps 0,9406
MpiInvt 0,6258
MnsLimn 0,7386
ManSWI 0,6198
ManGkw 0,8095
ManMigw 0,8095
gemiddelde 0,6623

Tabel 2.32. R² waarden voor de "best fitted" trendlijn door de 95 %
maximale waarden van de variabelen voor log afstand tot de bron

variabele R² log afstand
MnsBen 0,6735
MnsTot 0,8298
MpiGesp #N/B
MpiOmnv #N/B
ManBiom 0,0893
ManTyps 0,6097
MpiInvt 0,1274
MnsLimn 0,7751
ManSWI 0,9042
ManGkw 0,2857
ManMigw 0,1524
gemiddelde 0,4941



Tabel 2.33. R² waarden voor de "best fitted" trendlijn door de 95 %
maximale waarden van de variabelen voor log rivierbreedte

variabele R² log breedte
MnsBen 0,2643
MnsTot 0,9321
MpiGesp 0,9523
MpiOmnv #N/B
ManBiom 0,8203
ManTyps 0,9333
MpiInvt 0,9846
MnsLimn 0,9853
ManSWI 0,7995
ManGkw 0,2103
ManMigw 0,204
gemiddelde 0,7066
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Figuur 2.35. Aantal bentische soorten versus breedte klassen: mediane
trendlijn

Figuur 2.36. Best fitted trendlijn doorheen de maximale waarden (95%) voor
het totaal aantal soorten per breedte klasse en de mediaan trendlijn
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Figuur 2.37. Grenswaarden voor aantal soorten versus log breedte klassen

Figuur 2.38. Grenswaarden voor biomassa in functie van de log breedte
klassen
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Figuur 2.39. Mediane trendlijn voor typische soorten waarde in functie van
de log breedte klasse

Figuur 2.40. Grenswaarden voor de % invertivore individuen in functie van
de log breedte klasse

y = -0,3163x2 + 1,8397x - 0,2962

0

1

2

3

4

5

6

0 1 2 3 4 5

���������	�



��

	�
�

�����	

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

0 1 2 3 4 5

���������	�

�

�

�

�

y = 5,853x2 - 33,925x + 68,774



Figuur 2.41. Mediane trendlijn voor aantal limnofiele soorten in functie
van de log breedte klasse

Figuur 2.42. Mediane trendlijn voor Shannon-Weaner index in functie van de
log breedte klasse
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Tabel 2.43. Verwachtte grootte per vissoort in cm

ABR.BRA. ALB.BIP. ANG.ANG. BAR.BAR. BAR.BUS. BLI.BJO. CAR.CAR. CAR.AUR. COB.TAE. COT.GOB. CYP.CAR.

jaar 1 7 4,8 9,4 4 2,1-5,4 6 2,5-5,3 7,4 4-6 2,3-5,2 13

jaar 2  11-14 15,5 10 11 4-9,5 17 6-7 25,5

jaar 3  14-21 23,2 15 15 8-14,5 39,5

jaar 4  18-25 26,4 22 18 13-17,5 48,5

jaar 5  21-29 15 30 28 21 15-20 9-15 55

jaar 6  23-33 33,7 40 12-15 23 16-23 dood 60

jaar 7  25-36 38,6 43 25 25 61

jaar 8  28-37 43,9 48 26

jaar 9 29-40 52,8 52

jaar 10  31-42 58,8 55

jaar 11 32-42 64 59

jaar 12 33-43 70,7 60

jaar 13 34-44 72,3

ESO.LUC. GAS.ACU. GOB.GOB. GYM.CER. LAM.PLA. LEU.CEP. LEU.DEL. LEU.IDE. LEU.LEU. PER.FLU. PUN.PUN.

jaar 1 15-25,6 4 5 5 4 2 10 12,3 7 4

jaar 2 25-43 10 7 9-10 15-20 20 13

jaar 3 25-60 7 13 10 15-16 22-25 24 19 7

jaar 4 31-72 dood 15 11 19-22 12 30-35 25,7 24 7

jaar 5 38-80 15 13 23,5-26,5 12 38 27 28 7

jaar 6 40-88 20 14 12-17 25,4-32 dood 42-45 27,8 31

jaar 7 45-95 15 27-34,5 34

jaar 8 48 15 30-36,5 36

jaar 9 32-39 38

jaar 10 40

jaar 11

jaar 12

jaar 13 max21j=65 max15j=60



Tabel 2.43. Verwachtte grootte per vissoort (vervolg)

RHO.SER. RUT.RUT. SAL.FAR. SCA.ERY. STI.LUC. TIN.TIN. PSE.PAR. ONC.MYK. LEP.GIB. ICT.PUN. UMB.PYG.

jaar 1 6 6 12 (11) 6,3 2,5-4 2,5-4,6 4-6

jaar 2 11 11 29,2 15,8 25 8

jaar 3 6-8 15 15 40 21,5 11-12 10-15

jaar 4 6-8 18 19 42,2 29,7 dood

jaar 5 zelden 21 22 43 34,5

jaar 6 max 10 23 25 43,8 36,8

jaar 7 25 27 46,5 40

jaar 8 27 29 48,2 42,8

jaar 9 29 31 51 44

jaar 10 30 33 52,8 45,5

jaar 11 33,7 46

jaar 12

jaar 13 40 16jaar=132

Gebruikte literatuur

Coussement, 1990
Timmermans, 1957
De Nie, 1996
Life97ENV/B/000719, 2001
OVB, 1988b.
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Tabel 2.48. Score per variabele, de uiteindelijk index bepaling en de beoordeling.

Waterloop score Mnsben score Mnstot Score Mpigesp Score Mpiomnv Score Manbiom Score Mantyps Score Mpiinvt score Mnslimn score Manswi score Mangkw score Manmigw IBI beoordeling

Mollebeek 1 1 1 5 1 1 1 5 1 1 1 0,00 slecht

Remistebeek 1 1 1 5 1 1 1 5 1 1 1 0,00 slecht

Zijbeek
Steenborrebeek

1 1 1 5 1 1 1 5 1 1 1 0,00 slecht

Dorenbeek 1 1 1 5 1 1 1 5 1 1 1 0,00 slecht

Bodembeek 1 1 1 5 1 1 1 5 1 1 1 0,00 slecht

Binchebeek 1 1 1 5 1 1 1 5 1 1 1 0,00 slecht

Grote Wijtsbeek 1 1 1 5 1 1 1 5 1 1 1 0,00 slecht

Honscallebeek 1 1 1 5 1 1 1 5 1 1 1 0,00 slecht

Keurebeek 1 1 1 5 1 1 1 5 1 1 1 0,00 slecht

Molenbeek 1 1 1 5 1 1 1 5 1 1 1 0,00 slecht

Overnellebeek 1 1 1 5 1 1 1 5 1 1 1 0,00 slecht

Prindaalbeek 1 1 1 5 1 1 1 5 1 1 1 0,00 slecht

zonder naam, zijbeek
van de Terkleppebeek

1 1 1 5 1 1 1 5 1 1 1 0,00 slecht

Molenbeek 1 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1,36 ontoereikend

Verrebeek 3 3 5 5 1 5 3 5 5 1 1 3,36 matig

Verrebeek 3 5 5 5 1 5 3 5 5 1 3 3,73 goed

Roosmeerbeek 1 1 1 5 1 1 1 5 1 1 1 0,00 slecht

Parkbosbeek 1 1 1 5 1 1 1 5 1 1 1 0,00 slecht

Plankebeek 1 1 1 5 1 1 1 5 1 1 1 0,00 slecht

Steenputbeek 1 1 1 1 1 1 1 5 1 3 1 1,55 ontoereikend

Maasdalbeek 1 1 1 5 1 1 1 5 1 1 1 0,00 slecht

Stasbeek 1 1 1 5 1 1 1 5 1 1 1 0,00 slecht

Sassegembeek 3 3 5 5 1 5 5 5 1 5 1 3,55 goed

Verrebeek 3 3 5 5 3 5 5 5 3 5 1 3,91 goed

Bassevillebeek 1 1 1 5 1 1 1 5 1 1 1 0,00 slecht

Sulferbergbeek 1 1 1 5 1 1 1 5 1 1 1 0,00 slecht

Wingebeek 1 1 1 5 1 1 1 5 1 1 1 0,00 slecht

Wingebeek 1 1 1 5 1 1 1 5 1 3 1 0,00 slecht

Kleine Maalbeek 1 1 1 5 1 1 1 5 1 3 1 0,00 slecht

Maalbeek 1 1 1 5 1 1 1 5 1 1 1 0,00 slecht

Amelvonnebeek 1 1 1 5 1 1 1 5 1 1 1 0,00 slecht

Amelvonnebeek 1 1 1 5 1 1 1 5 1 1 1 0,00 slecht

Molenbeek 1 1 1 5 1 1 1 5 1 1 1 0,00 slecht

Waerbeek 1 1 1 5 1 1 1 5 1 1 1 0,00 slecht

Grote Molenbeek 1 1 1 5 1 1 1 5 1 1 1 0,00 slecht

Elbeek 1 1 1 5 1 1 1 5 1 1 1 0,00 slecht

Muggenbeek 1 1 1 5 1 1 1 5 1 1 1 0,00 slecht

Terlindebeek 1 1 1 5 1 1 1 5 1 1 1 0,00 slecht

Vogelzangbeek 1 1 1 5 1 1 1 5 1 1 1 0,00 slecht

Wiezebeek 1 1 1 5 1 1 1 5 1 1 1 0,00 slecht

Nijverzeelbeek 1 1 1 5 1 1 1 5 1 1 1 0,00 slecht

Ezelsbeek 1 1 1 5 1 1 1 5 1 1 1 0,00 slecht

Kattebeek 1 1 1 5 1 1 1 5 1 1 1 0,00 slecht

Broekebeek 1 1 1 5 1 1 1 5 1 1 1 0,00 slecht

Klapscheutbeek 1 1 1 5 1 1 1 5 1 1 1 0,00 slecht

Lembeekbosbeek 1 1 1 5 1 1 1 5 1 1 1 0,00 slecht

Maalbeek 1 1 1 5 1 1 1 5 1 1 1 0,00 slecht



Molenbeek 1 1 1 5 1 1 1 5 1 1 1 0,00 slecht

Nellebeek 1 1 1 5 1 1 1 5 1 1 1 0,00 slecht

Okaaibeek 1 1 1 5 1 1 1 5 1 1 1 0,00 slecht

Terkleppenbeek 1 1 1 5 1 1 1 5 1 1 1 0,00 slecht

Zibbeek 1 1 1 5 1 1 1 5 1 1 1 0,00 slecht

Scheutenbeek 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1,00 ontoereikend

Sompelskouterbeek 1 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1,36 ontoereikend

Molenbeek 1 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1,36 ontoereikend

Beverbeek 1 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1,36 ontoereikend

Oliemeersbeek 1 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1,36 ontoereikend

Witvenloop 1 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1,36 ontoereikend

Zijpbeek 1 3 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1,55 ontoereikend

Bosbroekbeek 1 3 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1,55 ontoereikend

Gielisbeek 1 3 1 1 1 1 5 1 5 1 1 1,91 ontoereikend

Ketelbergbeek 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1,18 ontoereikend

Labbeek 1 3 1 1 3 1 1 1 1 3 1 1,55 ontoereikend

Molenbeek 1 3 1 1 1 3 1 5 3 1 1 1,91 ontoereikend

Itterbeek 1 3 1 1 1 3 3 1 5 1 1 1,91 ontoereikend

Noorbeek 1 3 1 1 1 3 1 5 5 1 1 2,09 ontoereikend

Dorenbosbeek
(Zwalmbeek)

1 3 1 1 1 3 1 5 1 3 1 1,91 ontoereikend

Molenbeek 3 3 1 1 1 3 3 5 3 1 1 2,27 ontoereikend

Asbeek-Molenbeek 1 3 3 1 1 3 1 5 5 1 1 2,27 ontoereikend

Molenbeek 5 5 1 1 3 3 1 1 5 1 3 2,64 matig

Veurs 1 3 3 1 1 3 5 5 5 5 1 3,00 matig

Bezoensbeek 3 5 1 1 5 3 3 1 5 5 1 3,00 matig

Terkleppenbeek 3 3 3 1 1 3 3 5 5 5 1 3,00 matig

Gulp 1 1 5 5 1 5 5 5 1 1 1 2,82 matig

Sassegembeek 1 1 5 5 1 5 5 5 1 1 1 2,82 matig

Broekbeek 1 1 1 5 1 1 1 5 1 1 1 0,00 slecht

Laarbeek 1 1 1 5 1 1 1 5 1 1 1 0,00 slecht

Molenbeek-
Sassegembeek

1 3 1 1 1 3 5 1 5 1 1 2,09 ontoereikend

Broekbeek 1 1 1 5 1 1 1 5 1 3 1 0,00 slecht

Tangebeek 1 1 1 5 1 1 1 5 1 1 1 0,00 slecht

Dorenbosbeek 1 3 1 1 1 3 1 5 1 3 1 1,91 ontoereikend

Terkleppebeek 3 3 3 1 1 3 5 5 5 1 1 2,82 matig

Hollandsebeek 1 1 1 5 1 1 1 5 1 1 1 0,00 slecht

zonder naam 1 1 1 5 1 1 1 5 1 1 1 0,00 slecht

zonder naam 1 1 1 5 1 1 1 5 1 1 1 0,00 slecht

Vaanbuikbeek 1 1 1 5 1 1 1 5 1 1 1 0,00 slecht

Wijshagenbeek 1 3 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1,55 ontoereikend

Bellewaerde beek 1 3 1 1 1 1 3 5 5 1 1 2,09 ontoereikend

Steenputbeek 1 1 1 1 1 1 1 5 1 3 1 1,55 ontoereikend

Kapittelbosbeek 1 3 5 5 3 5 5 5 3 5 1 3,73 goed

Veurs 1 1 5 5 3 5 5 5 1 5 1 3,36 matig

Bijlokebeek 1 1 1 5 1 1 1 5 1 3 1 0,00 slecht

Smoorbeek 1 1 1 5 1 1 1 5 1 1 1 0,00 slecht

Groebengracht 1 1 1 5 1 1 1 5 1 3 1 0,00 slecht

Pedegracht 1 1 1 5 1 1 1 5 1 1 1 0,00 slecht

Wijsbeek 1 1 1 5 1 1 1 5 1 1 1 0,00 slecht

Porrebeek 1 1 1 5 1 1 1 5 1 1 1 0,00 slecht

Waterloop 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1,00 ontoereikend



Kikbeek 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1,00 ontoereikend

Prindaalbeek 1 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1,36 ontoereikend

Zevenborrebeek 1 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1,36 ontoereikend

Kapittelbosbeek 1 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1,36 ontoereikend

Kakebeek 1 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1,36 ontoereikend

Steenputbeek 1 1 1 1 1 1 1 5 1 3 1 1,55 ontoereikend

Zijpbeek 3 1 3 1 5 1 3 5 1 5 1 1 2,45 ontoereikend

Steenputbeek
(Kapittelbeek)

3 3 5 1 1 3 3 5 5 1 1 2,82 matig

Perlinkbeek 1 3 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1,36 ontoereikend

Itterbeek 3 5 1 1 1 3 3 1 5 3 1 2,45 ontoereikend

Wellebeek 1 1 1 5 1 1 1 5 1 1 1 0,00 slecht

Beverbeek 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1,18 ontoereikend

Linkebeek 1 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1,36 ontoereikend

Beverbeek 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1,18 ontoereikend

Molenbeek of
Meerbeek

1 1 1 5 1 1 1 5 1 3 1 0,00 slecht

Molenbeek 1 1 1 5 1 1 1 5 1 1 1 0,00 slecht

Eisbroekbeek 1 1 1 5 1 1 1 5 1 1 1 0,00 slecht

Metersbeek 1 1 1 5 1 1 1 5 1 1 1 0,00 slecht

Holbeek 1 1 1 5 1 1 1 5 1 1 1 0,00 slecht

Mussenbeek 1 1 1 5 1 1 1 5 1 1 1 0,00 slecht

Wildebeek 1 1 1 5 1 1 1 5 1 1 1 0,00 slecht

Linkebeek 1 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1,36 ontoereikend

Molenbeek 1 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1,36 ontoereikend

Kipsteekbeek 1 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1,36 ontoereikend

Molenbeek 1 3 1 1 3 1 1 5 3 1 1 1,91 ontoereikend

IJse 3 5 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1,91 ontoereikend

Woluwe 1 3 1 1 1 3 5 5 3 1 1 2,27 ontoereikend

Molenbeek 1 3 1 1 1 3 3 5 1 3 1 2,09 ontoereikend

Arebeek 3 3 1 1 5 3 3 1 3 1 1 2,27 ontoereikend

Zutendaalbeek 1 3 3 1 1 3 1 5 3 3 1 2,27 ontoereikend

Voer 1 3 3 1 1 3 3 5 3 3 1 2,45 ontoereikend

Voer 1 1 5 5 1 1 1 5 1 1 1 2,09 ontoereikend

Gulp 1 3 5 1 3 5 5 5 1 1 1 2,82 matig

Eetseveldebeek 3 5 3 1 1 3 5 1 5 3 3 3,00 matig

Zanderbeek 5 5 1 1 3 3 3 1 5 3 3 3,00 matig

Itterbeek 3 3 5 5 1 3 5 5 1 1 1 3,00 matig

Voer 1 1 5 5 1 5 5 5 1 5 1 3,18 matig

Voer 1 3 1 1 3 1 1 1 1 3 3 1,73 ontoereikend

Voer 1 3 1 1 3 3 1 5 1 3 1 2,09 ontoereikend

Breeërstadbeek 1 1 1 5 1 1 1 5 1 1 1 0,00 slecht

Kottembeek 1 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1,36 ontoereikend

Kleine Beek 1 3 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1,55 ontoereikend

Woluwe 1 3 1 1 1 3 5 1 5 1 1 2,09 ontoereikend

IJse 3 3 1 1 1 3 3 5 3 1 3 2,45 ontoereikend

Itterbeek 3 5 3 1 1 3 5 1 5 1 1 2,64 matig

Gulp 1 3 3 1 3 3 5 5 5 1 3 3,00 matig

IJse 5 5 1 1 5 1 3 1 5 3 3 3,00 matig

Voer 3 3 5 5 1 5 5 5 1 1 3 3,36 matig

Molenbeek (=
Kapittelbeek)

3 5 5 5 1 3 5 5 5 1 1 3,55 goed

Voer 1 3 5 1 3 3 5 5 3 3 1 3,00 matig

Maalbeek 1 1 1 5 1 1 1 5 1 1 1 0,00 slecht



Molenbeek 1 1 1 5 1 1 1 5 1 1 1 0,00 slecht

Voer 1 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1,36 ontoereikend

Molenbeek 1 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1,36 ontoereikend

Laambeek 3 5 1 1 3 1 1 1 1 3 1 1,91 ontoereikend

Veurs 1 1 5 5 1 5 1 5 1 1 1 2,45 ontoereikend

IJse 3 5 1 1 3 3 5 5 5 3 3 3,36 matig

Maalbeek 1 1 1 5 1 1 1 5 1 3 1 0,00 slecht

Molenbeek 1 1 1 5 1 1 1 5 1 3 1 0,00 slecht

Molenbeek 1 1 1 5 1 1 1 5 1 1 1 0,00 slecht

Voer 3 5 3 1 1 3 3 5 5 1 3 3,00 matig

IJse 5 5 1 3 3 3 5 1 5 3 3 3,36 matig

IJse 3 5 1 1 3 3 3 1 5 3 3 2,82 matig

Laambeek 3 5 1 1 3 1 1 1 5 5 1 2,45 ontoereikend

IJse 1 5 1 1 1 1 5 1 5 3 1 2,27 ontoereikend

IJse 5 5 1 1 3 3 3 1 5 3 3 3,00 matig

Steenvoordebeek 1 1 1 5 1 1 1 5 1 1 1 0,00 slecht

Abeek 1 3 3 1 1 1 5 1 5 1 1 2,09 ontoereikend

Voer 3 1 5 5 5 5 5 5 1 5 1 3,73 goed

IJse (H) 3 3 5 1 1 3 1 1 1 1 3 2,09 ontoereikend

IJse (H) 1 1 5 1 1 3 1 5 1 3 1 2,09 ontoereikend

IJse 3 5 3 1 5 3 5 5 5 3 1 3,55 goed

Abeek 1 1 1 5 1 1 1 5 1 1 1 0,00 slecht

IJse 5 5 5 1 3 1 1 1 3 1 1 2,45 ontoereikend

IJse 5 5 1 1 3 3 1 1 3 3 1 2,45 ontoereikend

Velpe 1 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1,36 ontoereikend

Molenbeek 1 1 1 1 1 1 1 5 3 3 3 1,91 ontoereikend

IJse 3 5 1 1 1 1 1 1 5 3 1 2,09 ontoereikend

IJse 3 5 1 1 3 3 5 1 5 1 1 2,64 matig

IJse 3 5 1 1 3 3 3 1 5 5 3 3,00 matig

Berwijn 3 5 5 1 3 3 5 5 3 1 3 3,36 matig

kwade Beek 1 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1,36 ontoereikend

IJse 3 5 3 1 5 3 5 5 5 3 1 3.54 goed
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Tabel 2.49.
Correlatiecoëff
iciënten en hun

significantie
voor de

verschillende
parameters

SMNSBEN SMNSTOT SMPIGESP SMPIOMNV SMANBIOM SMANTYPS SMPIINVT SMNSLIMN SMANSWI SMANGKW SMANMIGW

Spearman's rho SMNSBEN Correlatie Coefficient

Sig. (2-tailed)

N

SMNSTOT Correlation Coefficient 0,639

Sig. (2-tailed) ,000**

N 181

SMPIGESP Correlation Coefficient 0,276 0,137

Sig. (2-tailed) ,011* 0,215

N 181 181

SMPIOMNV Correlation Coefficient 0,198 -0,023 0,719

Sig. (2-tailed) 0,07 0,838 ,000**

N 181 181 181

SMANBIOM Correlation Coefficient 0,293 0,401 0,053 -0,011

Sig. (2-tailed) ,007* ,000** 0,631 0,921

N 181 181 181 181

SMANTYPS Correlation Coefficient 0,243 0,077 0,625 0,556 0,038

Sig. (2-tailed) ,026* 0,4181 ,000** ,000** 0,729

N 181 181 181 181 181

SMPIINVT Correlation Coefficient 0,397 0,408 0,615 0,471 0,15 0,566

Sig. (2-tailed) ,000** ,000** ,000** ,000** 0,173 ,000**

N 181 181 181 181 181 181

SMNSLIMN Correlation Coefficient -0,177 -0,428 0,38 0,264 -0,227 0,447 0,041

Sig. (2-tailed) 0,108 ,000** ,000** ,015* ,038* ,000** 0,713

N 181 181 181 181 181 181 181

SMANSWI Correlation Coefficient 0,429 0,709 0,132 -0,062 0,122 0,081 0,44 -0,323

Sig. (2-tailed) ,000** ,000** 0,231 0,576 0,27 0,466 ,000** ,003**

N 181 181 181 181 181 181 181 181

SMANGKW Correlation Coefficient 0,142 0,229 0,19 0,086 0,361 0,22 0,197 -0,02 -0,033

Sig. (2-tailed) 0,199 ,036* 0,0181 0,438 ,001** ,044* 0,072 0,859 0,764

N 181 181 181 181 181 181 181 181 181 181

SMANMIGW Correlation Coefficient 0,451 0,389 0,0181 0,039 0,306 0,098 0,188 -0,163 0,249 0,059

Sig. (2-tailed) ,000** ,000** 0,448 0,721 ,005** 0,373 0,087 0,138 ,023* 0,594

N 181 181 181 181 181 181 181 181 181 181

*  Correlatie
is significant
voor p < 0.05

(2-tailed).
**  Correlatie
is significant
voor p < 0.01

(2-tailed).
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Overzicht van de reeds vóór september 1993 (datum van eerste
visbestandopname) gerealiseerde waterzuiveringsinfrastructuur langsheen
de Abeek (VMM, 2000c).

3URMHFWRPVFKULMYLQJ /RFDWLH 2SOHYHULQJVGDWXP $DQVOXLWEDUH

+XLVKRXGHOLMNH

YXLOYUDFKW��LQ�,(�

Riolering

Vliegeneinde-

Plokrooi

Meeuwen 08/07/1993 528

Riolering

Kapelstraat

Meeuwen 13/07/1992 238

Verbinding

Vulterbeek-Soerbeek

Ellikom-Bree 16/06/1993 -

Riolering

Kanaallaan,

sanering

Breeërstadsbeek

Bree 28/04/1992 -

Overzicht van de sinds september 1993 (datum van eerste
visbestandopname)gerealiseerde waterzuiveringsinfrastructuur langsheen
de Abeek (VMM, 2000c).

3URMHFWRPVFKULMYLQJ /RFDWLH 2SOHYHULQJVGDWXP $DQVOXLWEDUH

KXLVKRXGHOLMNH

YXLOYUDFKW��LQ�,(�

Verbindingsleiding

naar RWZI Kinrooi-

Molenbeersel

Molenbeersel -

Kinrooi

05/11/1996 2131

Verbindingsriolering

Renne

Kinrooi 02/10/1997 553

Collector naar RWZI

Kinrooi-Molenbeersel

Kinrooi 02/04/1996 2170

RWZI Kinrooi-

Molenbeersel

Kinrooi, loost

effluent

op Abeek

18/04/1997 5000

Collector naar RWZI

Kessenich

Ophoven, vanaf

Boksbergen tot

Huizerhof

02/04/1996 3849



Overzicht van de sinds september 1993 (datum van eerste
visbestandopname) gerealiseerde waterzuiveringsinfrastructuur langsheen
de Warmbeek (VMM, 2000c).

3URMHFWRPVFKULMYLQJ /RFDWLH 2SOHYHULQJVGDWXP $DQVOXLWEDUH

KXLVKRXGHOLMNH

YXLOYUDFKW��LQ�,(

Riolering

Bosuilstr.,

Heuvelweg,

aansluiting Sint-

Huibrechts-

Lille

Broekkant,

Venderstraat,

Geuskens

Sint-Huibrechts-

Lille

11/06/1996 2626

Verbindingsriolering

Sint-Antoniusweg

Sint-Huibrechts-

Lille

08/05/1998 1965

RWZI Achel Hamont-Achel, loost

effluent op de

Haagbroekloop ofte

de Prinsenloop

27/03/1998 14000

Overzicht van de sinds april 1995 (datum van eerste visbestandopname)
gerealiseerde waterzuiveringsinfrastructuur langsheen de Laambeek (VMM,
2000a).

3URMHFWRPVFKULMYLQJ /RFDWLH 2SOHYHULQJVGDWXP $DQVOXLWEDUH

+XLVKRXGHOLMNH

YXLOYUDFKW��LQ�,(

RWZI Houthalen-

Centrum

Houthalen, loost

effluent op de

Laambeek

23/02/1996 20000

Verbindingsriolering

Lillosteenweg

Heusden-Zolder,

Verbinding

naargeplande RWZI

Zolder, die zijn

Effluent zal lozen

op de Laambeek

07/10/1997 539



Overzicht van de sinds 1995 (tijdstip van eerste visbestandopname)
gerealiseerde waterzuiveringsinfrastructuur langsheen de Demer (VMM,
2000a).

3URMHFWRPVFKULMYLQJ /RFDWLH 2SOHYHULQJVGDWXP $DQVOXLWEDUH

KXLVKRXGHOLMNH

YXLOYUDFKW��LQ�,(�

Riolering van RWZI

tot spoorweg +

opvang collector

Liersesteenweg 03/12/1996 6289

RWZI Aarschot Aarschot loost op de

Demer

26/11/1997 24000

Collector 04/03/1997 2164

Collector

Kalsterloop

06/05/1997 434

Verbindingsriolering Heidestraat Aarschot 15/12/1998

Collector Zichem 15/12/1998 1176

Collector Vossenkotholbeek 09/12/1997 551

Overstort- en

effluent leiding

15/12/1998

RWZI Diest Diest 24/04/1998 13500

Riolering Molenstede 03/03/1998 447

Verbindingsriolering

Badstraat,

Webbekomstraat

09/12/1997 831

Collector Alenlaan,

Speelhofstr

29/10/1998 232

RWZI Kermt Kermt 29/05/1998 3781

Collector Tussen

Molenstraat en

Nierstraat

06/08/1996 3123

RWZI Kuringen Kuringen Reeds vóór 1991

RWZI Beverst Beverst ? ?

Collector Hoeselt 03/06/1997 1010

RWZI Hoeselt Hoeselt Gepland



Overzicht van de sinds december 1992 (datum van eerste
visbestandopname) gerealiseerde waterzuiveringsinfrastructuur langsheen
de Kleine Gete (VMM, 2000a).

3URMHFWRPVFKULMYLQJ /RFDWLH� 2SOHYHULQJVGDWXP $DQVOXLWEDUH

KXLVKRXGHOLMNH

YXLOYUDFKW��LQ�,(�

Verbindingsriolering

Spoorweg-

Stationstraat

Zoutleeuw 05/12/1995 339

Collector Kleine

Gete

Zoutleeuw 07/05/1996 575

Riolering-

renovatiewerken

Kleine Gete en

Vloedgracht

Zoutleeuw 03/12/1996 495

RWZI Zoutleeuw Zoutleeuw, loost

effluent op de

Kleine Gete

28/11/1997 3000

Overzicht van de reeds vóór september 1993 (datum van eerste
visbestandopname) gerealiseerde waterzuiveringsinfrastructuur langsheen
de IJse (VMM, 2000b).

3URMHFWRPVFKULMYLQJ /RFDWLH 2SOHYHULQJVGDWXP $DQVOXLWEDUH

KXLVKRXGHOLMNH

YXLOYUDFKW��LQ�,(�

Riolering Schapeweg,

Notelarenstraat,

Heesterweg, Lindaal

Overijse 17/09/1992 77

Riolering

Stationsplein

Overijse 20/10/1992 893

Riolering

industriezone

Brusselsesteenweg

Overijse 26/08/1993 167



Overzicht van de sinds september 1993 (datum van eerste
visbestandopname) gerealiseerde waterzuiveringsinfrastructuur langsheen
de IJse (VMM, 2000b).

3URMHFWRPVFKULMYLQJ /RFDWLH 2SOHYHULQJVGDWXP $DQVOXLWEDUH

KXLVKRXGHOLMNH

YXLOYUDFKW��LQ�,(�

Verbinding Sint-

Annastraat

Overijse 01/03/1994 322

Moerriolering

Nellebeek

Overijse 06/06/1995 4010

Riolering Cahystraat Overijse 01/08/1995 96

Riolering Rijksweg

n° 253 fase 1 tot

Renierstraat

Hoeilaart 05/09/1995 183

Riolering Kaalheide

+ 2 aansluitingen op

collector

Overijse 07/11/1995 110

Collector Overijse-

Neerijse (in

vervanging van RWZI

Overijse)

Overijse - Neerijse 11/06/1996 1125

RWZI Huldenberg Neerijse, loost

effluent op de Ijse

12/09/1996 35000

Riolering F.

Verbeeckstraat fase

2

Grens Hoeilaart-

Overijse

01/10/1996 1243

Collector

Leigrachtlaan

(Huldenberg - Sint-

Agatha-Rode -

Neerijse)

Huldenberg;Sint-

Agatha-Rode; Neerijse

01/04/1997 105

9 aansluitingen op

collector Ijse

Neerijse 06/05/1997 875
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Tabel 4.2. tot en met tabel 4.20. Weergave per vissoort van het totaal aantal gevangen exemplaren (N) en het totaal
aantal soorten (n) per afvissing, als ook de tempratuur (T), O2-concentratie (O2), pH en doorzicht van het water (D)
in de 19 bemonsterde beken voor de 8 periodes

Tabel 4.2. A-beek (Kinrooi, Woutershof, voor monding zuurbeek, Brandenbiezen)

Periode T O2 pH D ABR.
BRA.

AME.
NEB.

ANG.
ANG.

BAR.
BUS.

ESO.
LUC.

GAS.
ACU.

GOB.
GOB.

LAM.
PLA.

LEP.
GIB.

LEU.
LEU.

PER.F
LU.

PUN.
PUN.

RHO.
SER.

RUT.
RUT.

SCA.
ERY.

TIN.T
IN.

UMB.
PYG

N n

Nov99 8,1 10,3 6,8 50 0 6 31 4 3 5 521 2 0 0 6 0 0 191 0 0 14 783 10

Jan00 6,1 11,0 7,9 50 0 9 12 4 3 10 624 2 1 2 7 3 0 411 0 1 2 1091 14

Ma00 9,8 11,5 6,6 60 1 0 9 6 5 7 564 1 1 1 5 0 4 255 0 0 2 861 13

Mei00 13,6 9,7 6,9 80 1 0 5 0 3 0 91 0 0 0 2 0 0 120 1 0 1 224 8

Aug00 16,4 9,3 7,1 70 0 0 2 0 0 3 193 0 1 4 4 0 0 108 1 0 0 316 8

Okt00 13,0 9,4 5,7 40 0 0 5 0 2 2 211 0 3 4 6 0 1 106 0 1 0 341 10

Jan01 6,0 10,9 - 36 0 0 2 0 1 4 133 0 1 1 2 0 0 154 0 0 0 298 8

Feb01 5,8 11,5 8,2 60 0 3 1 1 2 2 172 0 2 0 2 1 0 213 1 0 0 400 11

Tabel 4.3. Bosbeek (Aldeneikermolen, Maaseik)

Periode T O2 pH D ABR.B
RA.

AME.
NEB.

ANG.
ANG.

BAR.B
US.

BLI.
BJO.

CAR.A
UG.

COT.G
OB.

GAS.A
CU.

GOB.
GOB.

ICT.
PUN

.

LEP.
GIB.

LEU.C
EP.

LEU
.IDE

.

LEU.L
EU.

ONC.
MYK

PER.F
LU.

PUN.P
UN.

RUT.
RUT.

SAL.
FAR.

SCA.
ERY.

TIN.T
IN.

N n

Nov99 8,1 6,4 6,7 20 0 1 21 215 1 1 3 69 1092 0 2 380 2 0 0 19 0 76 0 0 0 1882 13
Jan00 5,0 11,3 7,9 15 0 0 9 122 0 0 0 37 263 0 0 256 0 0 2 7 0 51 4 0 2 753 10
Ma00 6,7 11,1 6,8 15 0 1 13 28 0 1 0 19 453 0 1 114 0 0 1 5 1 26 1 1 0 665 14
Mei00 11,4 9,5 7,7 50 0 0 25 57 0 2 0 9 97 2 4 82 0 0 0 2 0 24 0 4 0 308 11
Aug00 17,0 7,0 7,4 30 1 1 13 92 1 4 0 30 142 0 2 100 0 1 0 3 0 25 0 5 0 420 14
Okt00 11,8 13,0 7,0 33 2 0 4 82 0 0 0 10 122 0 0 52 0 2 1 2 0 15 1 8 0 301 12
Jan01 5,7 11,3 7,7 33 2 0 2 21 0 3 1 1 81 0 2 50 0 0 0 1 0 12 6 2 0 184 13
Feb01 5,5 11,7 5,8 20 2 0 3 87 0 1 0 11 99 0 0 117 0 9 0 2 0 23 4 1 0 359 12



Tabel 4.4. Desselse Nete (Voor monding Zwarte Nete)

Periode T O2 pH D AME.
NEB.

ANG.
ANG.

BAR.
BUS.

COB.
TAE.

COT.
GOB.

ESO.
LUC.

GAS.
ACU.

GOB.
GOB.

GYM.
CER.

LAM.
PLA.

LEP.
GIB.

PER.
FLU.

PUN.
PUN.

RUT.
RUT.

N  n

Nov99 5,1 10,4 7,1 0 4 31 1 1 0 2 76 0 0 0 7 0 1 123 8
Jan00 6,7 10,7 7,0 0 1 36 0 0 0 3 53 0 1 0 8 0 12 114 7
Ma00 11,0 10,3 7,0 30 1 9 81 5 1 0 7 56 0 6 0 4 0 5 175 10
Mei00 13,4 10,0 7,2 80 1 11 39 11 1 0 1 32 0 3 0 5 0 0 104 9
Aug00 7,1 9.4 7.0 78 0 6 12 8 0 0 4 50 0 0 0 4 0 0 84 6
Okt00 10,5 8,7 6.95 54 0 1 23 1 0 1 8 90 1 1 1 4 1 3 135 12
Jan01 3,0 11,1 6,7 38 0 5 13 0 1 0 9 39 0 0 1 16 4 2 92 10
Feb01 7,1 10,7 6,7 49 0 1 28 3 1 0 12 41 0 1 0 19 5 8 119 10

Tabel 4.5. Desselse Nete (Baan Retie-Dessel)

Periode T O2 pH D ABR.
BRA.

ALB.
ALB.

ANG.
ANG.

BAR.
BUS.

COB.
TAE.

COT.
GOB.

GAS.
ACU.

GOB.
GOB.

LAM.
PLA.

LEP.G
IB.

LEU.C
EP.

PER.F
LU.

PSE.P
AR.

PUN.P
UN.

RUT.
RUT.

SCA.E
RY.

N  n

Nov99 5,1 10,4 7,1 0 0 2 138 5 3 21 11 4 0 0 16 0 3 2 0 205 10
Jan00 6,5 10,4 6,9 0 0 2 82 5 2 19 125 4 0 0 34 0 3 3 0 279 10
Ma00 7,8 10,7 6,9 0 1 2 111 12 3 17 50 4 0 0 11 0 1 2 1 215 12
Mei00 12,4 9,5 7,1 40 0 0 10 133 19 2 10 54 8 0 0 3 0 0 0 0 239 8
Aug00 17,0 9.5 7.05 80 0 0 9 20 2 1 0 27 2 1 1 14 0 0 2 1 80 11
Okt00 10,1 7,7 6.95 52 2 0 2 16 0 0 8 39 0 1 0 7 0 0 2 0 77 8
Jan01 2,5 10,9 6,7 38 0 0 1 11 0 1 22 3 4 0 0 8 1 5 2 0 58 10
Feb01 6,4 10,3 6,7 45 0 0 1 45 3 5 43 39 7 0 0 11 0 11 0 0 165 9

Tabel 4.6. Grote Gete (Hoegaarden achter de molen)

Periode T O2 pH D BAR.
BUS.

CAR.
AUG.

ESO.
LUC.

GAS.
ACU.

GOB.
GOB.

LEU.
CEP.

ONC.
MYK

RUT.
RUT.

SAL.
FAR.

SAL.
TRU.

SCA.
ERY.

TIN.T
IN.

N  n

Nov99 8,0 8,2 7,6 60 0 0 0 25 0 0 0 0 1 0 0 0 26 2
Jan00 8,5 8,4 7,7 2 0 0 83 3 0 0 0 0 1 0 0 90 5
Ma00 7,6 7,7 7,7 5 0 0 100 3 0 1 6 0 0 0 0 116 6
Mei00 18,4 7,1 7,7 4 2 0 78 1 0 0 22 8 0 0 0 115 6
Aug00 16,0 60,1 7,8 0 0 1 90 0 0 0 21 2 0 2 0 116 5
Okt00 12,0 0 0 0 37 1 0 0 13 2 0 0 0 53 4
Jan01 6,0 0 0 0 12 0 0 2 0 3 0 1 0 18 4
Feb01 7,0 4 0 0 59 1 23 2 1 5 0 0 1 96 8



Tabel 4.7. Itterbeek (Kinrooi, voor samenvloei met Abeek)

Periode T O2 pH D AME.
NEB.

ANG.
ANG.

BAR.
BUS.

ESO.
LUC.

GAS.
ACU.

GOB.
GOB.

ICT.P
UN.

LEP.
GIB.

LEU.
LEU.

PER.F
LU.

PSE.P
AR.

PUN.
PUN.

RHO.
SER.

RUT.
RUT.

SCA.
ERY.

TIN.T
IN.

UMB.
PYG

N  n

Nov99 8,5 9,6 7,2 62 0 4 2 3 14 60 0 0 0 12 0 7 0 65 3 0 0 170 9
Jan00 6 20,5 7,20 60 3 6 3 0 19 11 0 2 0 8 0 2 0 0 4 1 1 60 11
Ma00 10 8,5 7,40 70 10 6 12 3 6 21 0 1 0 14 1 0 2 3 6 0 1 86 13
Mei00 15 8,7 7,40 150 0 1 1 0 1 9 1 0 0 3 0 0 0 33 3 0 0 52 8
Aug00 18,0 9 7,50 80 0 0 101 1 78 137 0 0 1 10 1 33 10 188 5 2 0 567 12
Okt00 12,10 9,00 7,00 80 4 4 30 2 11 175 0 0 0 6 0 2 5 172 2 3 0 417 13
Jan01 6,70 9,60 7,00 50 16 4 44 1 26 39 0 1 0 7 0 28 0 8 1 1 0 176 12
Feb01 6,60 10,50 8,00 18 11 4 15 1 8 19 0 0 0 7 0 5 1 0 2 2 0 75 11

Tabel 4.8. IJse (molen, Huldenberg)

Periode T O2 pH D ANG.
ANG.

BAR.
BUS.

CAR.
AUG.

GAS.
ACU.

GOB.
GOB.

LEP.
GIB.

PER.
FLU.

PUN.
PUN.

RHO.
SER.

RUT.
RUT.

SAL.
FAR.

SCA.
ERY.

TIN.T
IN.

N  n

Nov99 8,40 11,00 6,90 30 4 0 51 73 29 5 365 0 6 0 15 1 3 552 10
Jan00 6,70 5,00 7,64 30 3 2 0 61 43 1 87 0 10 4 3 0 0 214 9
Ma00 10,50 5,33 7,39 10 0 0 0 78 25 0 35 1 41 2 2 0 1 185 8
Mei00 13,40 9,13 7,50 20 2 0 0 27 32 1 21 0 8 0 2 0 0 93 7
Aug00 14,00 11,60 6,80 50 3 0 0 85 13 11 39 0 2 0 4 0 1 158 8
Okt00 11,00 - - 30 3 0 0 85 13 28 2 0 2 0 4 0 1 138 8
Jan01 5,30 0 0 0 103 6 2 8 1 0 0 5 0 0 125 6
Feb01 8,2 6,4 TB 0 1 0 456 3 0 9 7 1 0 6 0 1 484 8

Tabel 4.9. IJse (molen, Loonbeek)

Periode T O2 pH D ABR.
BRA.

ANG.
ANG.

BAR.
BUS.

CAR.
AUG.

CYP.
CAR.

GAS.
ACU.

GOB.
GOB.

GYM.
CER.

LEP.
GIB.

LEU.
CEP.

LEU.I
DE.

LEU.
LEU.

PER.F
LU.

PHO.
PHO.

PUN.
PUN.

RHO.
SER.

RUT.
RUT.

SAL.
FAR.

SCA.
ERY.

TIN.T
IN.

N  n

Nov99 8,00 10,80 6,96 30 2 1 4 88 5 115 17 0 3 0 2 1 87 1 0 77 157 9 6 6 581 17
Jan00 5,80 5,00 7,66 30 0 1 7 17 0 90 24 1 1 0 2 1 85 1 0 15 262 2 1 16 526 16
Ma00 10,40 5,42 7,39 20 0 2 15 4 0 121 18 0 5 0 3 0 62 0 1 39 190 1 1 7 469 14
Mei00 11,60 8,84 7,57 50 1 5 12 2 0 9 51 0 4 0 3 0 53 0 0 8 79 2 1 7 237 14
Aug00 13,50 9,95 6,60 40 0 18 15 4 0 56 13 0 11 0 0 0 36 0 0 0 109 4 1 5 272 11
Okt00 40 0 18 15 4 0 56 13 0 11 0 0 0 36 0 0 0 109 4 1 5 272 11
Jan01 5,30 20 0 2 6 1 0 22 8 0 0 97 1 0 12 0 0 0 189 8 1 1 348 12
Feb01 7,9 6,4 TB 0 2 16 1 0 59 6 0 4 3 0 0 16 0 0 0 205 5 0 4 321 11



Tabel 4.10. Kleine Gete (Eliksem Koningsmolen)

Periode T O2 pH D ANG.
ANG.

BAR.
BUS.

CAR.
AUG.

CAR.
AUR.

ESO.
LUC.

GAS.
ACU.

GOB.
GOB.

LEU.I
DE.

ONC.
MYK

PER.
FLU.

PSE.P
AR.

PUN.
PUN.

RUT.
RUT.

SAL.
FAR.

SAL.
TRU.

SCA.
ERY.

N  n

Nov99 9,10 8,30 7,78 0 41 0 2 0 15 0 0 0 0 1 0 0 7 0 0 66 5
Jan00 4,80 9,70 7,78 0 119 1 0 0 19 3 0 0 0 0 5 0 0 2 0 149 6
Ma00 9,60 7,78 3 170 0 0 0 50 1 0 34 0 1 0 0 0 4 0 263 7
Mei00 16,80 7,40 7,40 0 204 14 0 0 109 5 0 0 3 0 0 0 6 0 6 348 8
Aug00 15 6,7 8,1 1 58 0 0 1 10 4 0 5 0 3 0 3 1 0 0 86 9
Okt00 0 131 2 0 0 15 0 1 0 0 1 0 0 6 0 0 156 6
Jan01 0 69 0 0 0 0 17 0 1 0 0 0 0 9 0 0 96 4
Feb01 0 34 0 0 0 10 2 0 0 0 0 0 0 21 0 0 67 4

Tabel 4.11. Kleine Gete (Zoutleeuw achter molen)

Periode T O2 pH D BAR.
BUS.

CAR.
AUG.

GAS.
ACU.

GOB.
GOB.

PER.F
LU.

PHO.
PHO.

PSE.P
AR.

PUN.
PUN.

RUT.
RUT.

SAL.
FAR.

SCA.
ERY.

TIN.T
IN.

N  n

Nov99 9,10 7,82 40 78 0 185 64 0 1 13 14 0 4 0 0 359 7
Jan00 9,00 10,20 7,60 86 0 158 31 0 0 0 2 0 0 0 0 277 4
Ma00 9,10 7,70 162 1 357 48 0 0 4 1 1 0 0 1 575 8
Mei00 16,90 5,80 7,58 92 2 182 120 1 2 1 0 3 1 1 0 405 10
Aug00 197 0 220 123 0 0 30 80 0 0 0 0 650 5
Okt00 108 0 183 74 0 0 46 54 0 0 0 0 465 5
Jan01 33 6 146 29 0 0 0 21 0 0 0 0 235 5
Feb01 17 0 118 14 0 0 11 11 0 0 0 0 171 5



Tabel 4.12. De Laan (molen, grens Ottenburg, Overijse)

Periode T O2 pH D ABR.
BRA.

ALB.
BIP.

AME.
NEB.

ANG.
ANG.

BAR.
BUS.

CAR.
AUG.

CTE.I
DE.

CYP.
CAR.

ESO.
LUC.

GAS.
ACU.

GOB.
GOB.

GYM
.CER

LEU.
CEP.

LEU.I
DE.

ONC.
MYK

PER.
FLU.

PHO.
PHO.

Nov99 8,60 11,00 5,90 0 1 0 1 217 12 0 0 1 11 357 0 0 0 0 126 0
Jan00 6,80 7,97 0 0 0 1 122 0 0 0 0 4 158 0 0 22 1 14 0
Ma00 10,60 4,17 7,17 45 2 0 0 0 333 1 0 2 0 4 115 0 2 11 0 27 0
Mei00 14,70 8,40 7,53 40 0 0 0 1 198 51 1 0 0 26 283 2 0 22 1 62 0
Aug00 16,70 5,90 7,50 50 0 0 0 5 50 10 0 0 1 6 741 1 0 5 0 61 0
Okt00 - - - 50 0 0 0 1 28 0 0 1 0 10 514 0 0 28 0 35 901
Jan01 5,70 11,60 8,10 0 0 0 0 69 0 0 0 0 16 431 0 1 42 0 5 0
Feb01 8 9,4 6,76 0 0 1 1 54 0 0 0 0 60 142 1 1 22 1 2 0

Periode PSE.
PAR.

PUN.
PUN.

RHO.
SER.

RUT.
RUT.

SAL.F
AR.

SCA.
ERY.

TIN.
TIN.

N  n

Nov99 1 0 1 8 1 4 16 757 14
Jan00 0 0 0 4 1 2 3 332 11
Ma00 1 1 0 62 0 2 6 569 14
Mei00 48 2 113 17 0 5 11 843 16
Aug00 7 1 18 5 0 10 11 932 15
Okt00 4 0 5 10 20 6 5 1568 14
Jan01 0 9 1 2 1 1 1 579 12
Feb01 0 148 0 35 0 0 1 469 13

Tabel 4.13. Merkske (Schoorbrug)

Periode T O2 pH D ALB.
ALB.

AME.
NEB.

ANG.
ANG.

BAR.
BUS.

CAR.
AUG.

COB.
TAE.

GAS.
ACU.

GOB.
GOB.

PUN.
PUN.

SCA.
ERY.

N  n

Nov99 4,80 9,80 7,15 0 0 0 102 0 0 82 65 4 2 255 5
Jan00 6.7 10.2 7,10 1 0 0 21 0 0 58 72 5 0 157 5
Ma00 6,10 11,50 7,10 0 0 1 75 0 0 88 201 9 0 374 5
Mei00 10,90 9,20 7,15 40 5 2 1 197 0 1 58 228 6 0 498 8
Aug00 16,80 8,4 40 0 2 0 92 1 1 21 74 4 0 195 7
Okt00 12,00 9,20 7,20 40 0 0 0 207 0 2 103 41 19 0 372 5
Jan01 0,60 11,96 6,90 34 0 0 0 4 0 0 9 5 2 0 20 4
Feb01 5,70 10,80 6,85 45 0 0 0 24 0 0 12 42 2 0 80 4



Tabel 4.14. Noordermark ( Kruidenhoeve)

Periode T O2 pH D BAR.
BUS.

CAR.
AUG.

COT.
GOB.

GAS.
ACU.

GOB.
GOB.

PER.F
LU.

PUN.
PUN.

RHO.
SER.

TIN.T
IN.

UMB.
PYG

N  n

Nov99 5,40 7,20 6,75 40 21 0 0 212 71 1 14 0 0 0 319 5
Jan00 7.1 8.5 6,75 40 32 0 0 271 138 0 12 0 0 0 453 4
Ma00 10,80 10,10 6,75 40 51 1 0 214 152 0 7 0 1 0 426 6
Mei00 14 8,4 6,85  40 46 0 48 206 172 0 3 0 0 0 475 5
Aug00 16,10 7 40 48 0 0 387 116 0 16 0 0 0 567 4
Okt00 12,10 6,10 6,75 50 48 1 0 318 73 0 24 0 0 0 464 5
Jan01 2,20 10,77 6,60 40 22 0 0 227 38 0 11 0 0 0 298 4
Feb01 5,90 9,80 6,50 50 14 0 0 161 4 0 0 11 0 0 190 4

Tabel 4.15. Verrebeek (Opbrakel)

Periode T O2 pH D COT.G
OB.

LAM.P
LA.

N  n

Nov99 5,10 5,70 6,90 30 42 3 45 2
Jan00 1,40 7,46 20 101 10 111 2
Ma00 5,80 11,30 40 50 54 104 2
Mei00 12,90 8,87 7,74 5 48 12 60 2
Aug00 13,90 13,25 5,72 20 234 59 293 2
Okt00 11,70 8,80 7,68 20 174 90 264 2
Jan01 4,20 10,50 8,00 33 127 22 149 2
Feb01 5,30 8,80 7,80 71 22 8 30 2

Tabel 4.16. Warmbeek (watermolen, Mulken, Achel)

Periode T O2 pH D ABR.
BRA.

AME.
MEL.

AME.
NEB.

ANG.
ANG.

BAR.
BUS.

BLI.
BJO.

CAR.
AUG.

CYP.
CAR.

ESO.
LUC.

GAS.
ACU.

GOB.
GOB.

LAM.
PLA

LEU.
CEP.

PER.
FLU.

PUN.
PUN.

RUT.
RUT.

SCA.
ERY.

UMB
.PYG

N  n

Nov99 5,10 5,61 6,60 0 0 0 44 139 0 0 0 3 9 39 0 0 4 4 26 0 7 275 9
Jan00 6,70 6,50 8,12 3 0 0 14 147 0 1 0 0 41 32 0 0 1 3 47 2 16 307 11
Ma00 6,40 11,01 7,15 60 0 0 0 3 109 0 0 0 1 20 31 3 1 1 2 16 0 13 200 11
Mei00 13,10 8,20 6,99 70 0 0 1 13 65 0 0 0 3 215 162 0 0 14 0 3 1 1 478 10
Aug00 15,60 8,78 6,72 50 0 0 3 24 50 0 0 1 4 2 3 0 0 8 0 1 0 1 97 10
Okt00 11,60 13,30 6,00 40 0 1 9 9 28 1 0 0 4 5 9 0 0 4 0 81 4 0 155 11
Jan01 6,60 9,50 7,50 70 3 4 0 2 59 0 0 0 2 10 7 0 0 1 2 52 0 2 144 11
Feb01 6,90 10,60 8,00 80 2 0 8 3 94 0 1 0 1 19 9 0 0 0 2 47 0 8 194 11



Tabel 4.17. Zwarte Beek (Monding Leigracht)

Periode T O2 pH D ABR.
BRA.

AME.
NEB.

ANG.
ANG.

BAR.
BUS.

CAR.
AUG.

CAR.
AUR.

CYP.
CAR.

ESO.
LUC.

GAS.
ACU.

GOB.
GOB.

GYM
CER.

ICT.P
UN.

LEP.
GIB.

LEU.I
DE.

PER.
FLU.

PSE.P
AR.

PUN.
PUN.

RHO.
SER.

RUT.
RUT.

SAL.
TRU.

SCA.
ERY.

N  n

Nov99 8,20 5,49 6,39 10 0 0 0 0 0 1 0 1 21 4 0 0 0 0 1 15 1 0 37 1 0 82 9
Jan00 8,50 6,00 7,70 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0 0 0 0 0 5 1 0 0 0 0 11 4
Ma00 7,70 5,20 6,57 0 0 0 1 6 0 0 0 7 21 0 0 0 0 1 8 1 0 26 0 3 74 9
Mei00 21,80 7,10 7,10 1 0 0 2 6 0 3 0 4 164 0 7 15 4 8 94 0 0 173 0 5 486 13
Aug00 21,00 7,70 0 6 3 0 41 0 2 0 4 55 0 0 0 0 23 13 0 0 24 0 5 176 10
Okt00 2 0 5 2 0 0 0 0 0 59 1 0 0 2 11 38 0 0 47 0 5 172 10
Jan01 1 0 1 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 1 25 0 1 0 0 0 34 6
Feb01 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 5 0 0 1 0 0 9 5

Tabel 4.18. Zwalm (IJzerkotmolen)

Periode T O2 pH D ANG.
ANG.

BLI.B
JO.

CAR.
AUG.

GAS.
ACU.

GOB.
GOB.

PER.
FLU.

PSE.P
AR.

PUN.
PUN.

RUT.
RUT.

STI.L
UC.

N  n

Nov99 6,00 15,50 7,23 60 1 0 0 369 17 0 0 0 0 2 389 4
Jan00 3,90 6,88 25 0 0 0 1449 0 0 0 2 0 0 1451 2
Ma00 9,40 4,93 7,21 100 2 0 0 1060 0 0 0 0 1 0 1063 3
Mei00 16,60 8,10 7,38 62 0 0 0 1554 32 0 1 0 2 0 1589 4
Aug00 19,90 7,90 7,60 30 9 0 0 51 0 0 0 0 0 0 60 2
Okt00 11,70 - 5,23 20 1 0 0 867 193 0 0 0 4 0 1065 4
Jan01 5 0 1 7 534 79 1 0 0 38 0 660 6
Feb01 5,7 6,53 64 0 0 1 1389 50 0 7 0 5 0 1452 5

Tabel 4.19. Zwalm (Munckzwalm)

Periode T O2 pH D ANG.
ANG.

BLI.
BJO.

CAR.
AUG.

CYP.
CAR.

GAS.
ACU.

GOB.
GOB.

LEU.
DEL.

LEU.
IDE.

PER.
FLU.

PSE.
PAR.

RUT.
RUT.

SCA.
ERY.

STI.L
UC.

TIN.
TIN.

N  n

Nov99 6,20 5,10 7,6 27 0 0 2 2 519 89 0 2 11 12 8 12 7 0 667 11
Jan00 3,50 8,28 7,92 47 2 0 2 2 189 2 0 0 2 1 1 1 0 0 202 9
Ma00 9,70 5,00 7,30 50 0 0 0 0 593 27 0 0 3 0 0 1 0 1 625 5
Mei00 17,50 8,31 7,02 67 5 0 1 0 818 23 1 0 8 2 1 8 0 3 870 10
Aug00 19,40 8,50 7,60 90 0 0 3 0 43 60 0 0 2 2 0 0 0 0 110 5
Okt00 12,20 - 5,26 40 0 0 3 0 219 75 0 0 2 3 7 3 0 3 315 8
Jan01 0 0 12 1 40 24 0 0 6 1 19 8 0 1 112 9
Feb01 5,8 6,63 80 0 1 5 2 74 1 0 0 3 0 1 35 0 1 123 9



Tabel 4.20. Zwalm (Terbiestmolen)

Periode T O2 pH D ABR.
BRA.

ANG.
ANG.

BAR.
BUS.

CAR.
AUG.

CYP.
CAR.

ESO.
LUC.

GAS.
ACU.

GOB.
GOB.

LEU.
DEL.

LEU.I
DE.

PER.
FLU.

PSE.P
AR.

PUN.
PUN.

RHO.
SER.

RUT.
RUT.

SCA.
ERY.

STI.L
UC.

TIN.T
IN.

N  n

Nov99 5,60 5,80 7,13 40 1 1 0 0 0 0 4 45 1 0 0 2 0 2 2 0 0 0 58 8
Jan00 2,70 8,41 7,21 25 0 0 0 1 0 0 2 9 0 1 0 0 0 0 23 0 0 0 36 5
Ma00 9,80 4,15 70 0 4 0 1 0 0 25 6 0 0 0 3 0 0 3 0 0 0 42 6
Mei00 18,60 7,36 6,69 68 0 6 1 3 0 0 12 29 0 0 0 2 0 0 163 1 0 0 217 8
Aug00 19,10 8,40 7,40 50 0 14 0 3 0 2 2 63 1 1 0 5 0 0 1 0 0 0 92 9
Okt00 12,40 15,50 5,20 20 0 1 0 2 0 0 42 56 0 0 2 10 0 0 24 3 1 0 141 9
Jan01 5 0 0 0 3 0 1 6 22 0 0 2 1 0 0 30 0 0 0 65 7
Feb01 6 6,35 75 0 2 0 4 1 1 59 106 0 0 4 1 10 0 3 0 0 5 196 11
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Tabel 4.22. De vangstefficiëntie per soort en per locatie voor vissoorten met p < 1 (vangstefficiëntie =
(n1–n2)/n1)
(gelijk = evenveel individuen in eerste en tweede vangstbeurt; 0: meer gevangen in tweede passage)

Waterloop
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n
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e
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r
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s
n
o
e
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b
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z
e
e
l
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A
m
.
 
h
o
n
d
s
v
i
s

Abeek 0 0,76 0,6 1 0 0,56 0,8 0,49 0,4

Bosbeek 1 0,68 0,14 1 0 0,68 0,89 gelijk 0,14 1 0,41 0,67

IJse 0,6 0,95 0,1 0,73 0,75 0,99 1 1 1

Itterbeek 1 gelijk 0,5 0,4 1 0,8 0 0,58 0,5

Laan 1 0,47 0,5 1 0 0,49 0,68 1 0 gelijk 1 gelijk 0,54

Verrebeek 0,6

Warmbeek 0,37 0 1 0 0,37 0,66 0,66 0,91 0

Zwalm 0 0 0,5 gelijk gelijk 1

Zwalm 1 0,34 0,78 1

Zwalm 0 0 0,54 0 0,9 0,28 0,85 0 0,6

Zwarte beek 1 0,68 0,66 1 0,63 1 0,52 1

Kleine Gete 0,13 0 1 0,6

Kleine Gete 0 0,56 0,11 0 gelijk 0,6

Desselse
Nete

gelijk 0,27 0 0,5 0,89 0,9 0,76 0 gelijk

Merkske 0,1 0,25 0 gelijk gelijk

Noordermark 0,25 0,41 0,45 1 0,25

Desselse
Nete

0,6 0,45 1 0 1 0,41 0,6 1

Gemiddeld 0 0,57 0 0 0,8 0 0 0,9 0 0,54 0,75 0,14 0.5 0,78 0,46 0 0.5 0,75 0,75 1 0,36 0,8 0,77 0,05
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KRLW – Bijlage II, 1.2:

1.2. Ecoregio's en typen oppervlaktewaterlichamen

1.2.1. Rivieren

Systeem A

Vaste
Typering

Descriptoren

Ecoregio Ecoregio's op kaart A in bijlage XI

Type Hoogte
hoogland > 800 m
heuvelland 200 tot 800 m
laagland < 200 m

Grootte op basis van het stroomgebied

klein 10 - 100 km2

middelgroot > 100 tot 1 000 km2

groot > 1 000 tot 10 000 km2

zeer groot > 10 000 km2

Geologie
kalkhoudend
kiezelhoudend
organisch

Systeem B

Alternatieve
karakterisering

Fysische en chemische factoren die bepalend zijn
voor de kenmerken van de rivier of een deel
ervan en dientengevolge voor structuur en
samenstelling van de biologische populatie

Verplichte
factoren

hoogte
breedtegraad
lengtegraad
geologie
grootte

Facultatieve
factoren

afstand van de bron van de rivier
stromingsenergie (functie van stroming en
verval)
gemiddelde waterbreedte
gemiddelde waterdiepte
gemiddeld waterverval
vorm en profiel van de hoofdrivierbedding
rivierdebiet- (stromings-) categorie
vorm van het dal
transport van vaste stoffen
zuurneutraliserend vermogen
gemiddelde samenstelling van het substraat
chloride
bereik van de luchttemperatuur
gemiddelde luchttemperatuur
neerslag



1.2.2. Meren

Systeem A

Vaste
Typering

Descriptoren

Ecoregio Ecoregio’s op kaart A in bijlage XI

Type Hoogte
hoogland > 800 m
heuvelland 200 tot 800 m
laagland < 200 m

Diepte op basis van gemiddelde diepte
< 3 m
3 m tot 15 m
> 15 m

Grootte op basis van oppervlakte

> 0,5 tot 1 km2

1 tot 10 km2

10 tot 100 km2

> 100 km2

Geologie
kalkhoudend
kiezelhoudend
organisch

Systeem B

Alternatieve
karakterisering

Fysische en chemische factoren die bepalend zijn
voor de kenmerken van het meer en dientengevolge
voor structuur en samenstelling van de biologische
populatie

Verplichte
factoren

hoogte
breedtegraad
lengtegraad
diepte
geologie
grootte

Facultatieve
factoren

gemiddelde waterdiepte
vorm van het meer
verblijftijd
gemiddelde luchttemperatuur
bereik van de luchttemperatuur
mengkarakteristieken (b.v. monomictisch,
dimictisch, polymictisch)
zuurneutraliserend vermogen
achtergrondtoestand van de nutriënten
gemiddelde samenstelling van het substraat
fluctuatie van het waterniveau



1.2.3. Overgangswateren

Systeem A

Vaste
Typering

Descriptoren

Ecoregio De volgende gebieden, als aangegeven op kaart B in
bijlage XI:
Oostzee
Barentsz-zee
Noorse Zee
Noordzee
Noord-Atlantische Oceaan
Middellandse Zee

Type Op basis van het jaargemiddelde van het
zoutgehalte

< 0,5‰ zoet water
0,5 tot < 5‰ oligohalien
5 tot < 18‰ mesohalien
18 tot < 30‰ polyhalien
30 tot < 40‰ euhalien

Op basis van het gemiddelde getijverschil
< 2 m klein getijverschil
2 tot 4 m matig getijverschil
> 4 m groot getijverschil

Systeem B

Alternatieve
karakterisering

Fysische en chemische factoren die bepalend zijn
voor de kenmerken van het overgangswater en
dientengevolge voor structuur en samenstelling van
de biologische populatie

Verplichte
factoren

breedtegraad
lengtegraad
getijverschil
zoutgehalte

Facultatieve
factoren

diepte
stroomsnelheid
golfslag
verblijftijd
gemiddelde watertemperatuur
mengkarakteristieken
turbiditeit
gemiddelde samenstelling van het substraat
vorm
bereik van de watertemperatuur



1.2.4. Kustwateren

Systeem A

Vaste
Typering

Descriptoren

Ecoregio De volgende gebieden, als aangegeven op kaart B in
bijlage XI:
Oostzee
Barentsz-zee
Noorse Zee
Noordzee
Noord-Atlantische Oceaan
Middellandse Zee

Type Op basis van het jaargemiddelde van het
zoutgehalte

< 0,5‰ zoet water
0,5 tot < 5‰ oligohalien
5 tot < 18‰ mesohalien
18 tot < 30‰ polyhalien
30 tot < 40‰ euhalien

Op basis van gemiddelde diepte
ondiep < 30 m
middeldiep (30 tot 200 m)
diep > 200 m

Systeem B

Alternatieve
karakterisering

Fysische en chemische factoren die bepalend zijn
voor de kenmerken van het kustwater en
dientengevolge voor structuur en samenstelling van
de biologische gemeenschap

Verplichte
factoren

breedtegraad
lengtegraad
getijverschil
zoutgehalte

Facultatieve
factoren

stroomsnelheid
golfslag
gemiddelde watertemperatuur
mengkarakteristieken
turbiditeit
verblijftijd (van omsloten inhammen)
gemiddelde samenstelling van het substraat
bereik van de watertemperatuur



KRLW – Bijlage V,1.2:
1.2. Normatieve definities van ecologische toestandsklassen
Tabel 1.2. Algemene definities voor rivieren, meren, overgangswateren en kustwateren
In de volgende tekst wordt een algemene definitie gegeven van ecologische kwaliteit. Ten behoeve van de indeling
staan de waarden voor de kwaliteitselementen van de ecologische toestand voor elke categorie oppervlaktewater in de
tabellen 1.2.1 - 1.2.4.

Zeer goed Goed Matig

Algemeen Er zijn geen of slechts zeer geringe
antropogene wijzigingen in de waarden
van de fysisch-chemische en
hydromorfologische
kwaliteitselementen voor het type
oppervlaktewaterlichaam ten opzichte
van wat normaal is voor dat type in
onverstoorde staat.

De waarden van de biologische
kwaliteitselementen voor het
oppervlaktewaterlichaam zijn normaal
voor dat type in onverstoorde staat,
en er zijn geen of slechts zeer
geringe tekenen van verstoring.

Dit zijn de systeemeigen
omstandigheden en gemeenschappen.

De waarden van de biologische
kwaliteitselementen voor het
type oppervlaktewater vertonen
een geringe mate van verstoring
ten gevolge van menselijke
activiteiten, maar wijken
slechts licht af van wat
normaal is voor het type
oppervlaktewater in
onverstoorde staat.

De waarden van de
biologische
kwaliteitselementen voor
het type oppervlaktewater
wijken matig af  wat
normaal is voor het type
oppervlaktewater in
onverstoorde staat. De
waarden vertonen matige
tekenen van verstoring ten
gevolge van menselijke
activiteiten en zijn
significant meer verstoord
dan bij een goede toestand.

Wateren waarvan de toestand minder dan matig is worden als ontoereikend of slecht ingedeeld:

-wateren die sterke wijzigingen vertonen in de waarden van de biologische kwaliteitselementen voor het type
oppervlaktewaterlichaam en waarin de relevante biologische gemeenschappen sterk afwijken van wat normaal is voor dat
type oppervlaktewaterlichaam in onverstoorde staat, worden als ontoereikend ingedeeld;

-wateren die zeer sterke wijzigingen vertonen in de waarden van de biologische kwaliteitselementen voor het type
oppervlaktewaterlichaam en waarin grote delen van de relevante biologische gemeenschappen die normaal zijn voor dat
type oppervlaktewaterlichaam in onverstoorde staat ontbreken, worden als slecht ingedeeld.



1.2.1. Definities voor zeer goede, goede en matige ecologische toestand in rivieren

Biologische kwaliteitselementen

Element Zeer goed Goed Matig

Fytoplankton De taxonomische samenstelling
van fytoplankton komt geheel of
vrijwel geheel overeen met de
onverstoorde staat.

De gemiddelde abundantie van
fytoplankton komt geheel overeen
met de systeemeigen fysisch-
chemische omstandigheden en is
niet zodanig dat het
systeemeigen doorzicht
significant is gewijzigd.

Er is planktonbloei met een
frequentie en intensiteit die
overeenkomt met de systeemeigen
fysisch-chemische
omstandigheden.

Er zijn lichte veranderingen in
samenstelling en abundantie van
de planktontaxa in vergelijking
met de systeemeigen
omstandigheden. Die veranderingen
wijzen niet op een versnelde
groei van algen die leidt tot
ongewenste verstoringen van het
evenwicht van de in het
waterlichaam  aanwezige
organismen of de fysisch-
chemische kwaliteit van het water
of sediment.

Er kan zich een lichte stijging
voordoen in de frequentie en
intensiteit van de systeemeigen
planktonbloei.

De samenstelling van
planktontaxa verschilt matig van
de systeemeigen gemeenschap.

De abundantie is matig verstoord
en kan van dien aard zijn dat
een significante ongewenste
verstoring optreedt in de
waarden van andere biologische
en fysisch-chemische
kwaliteitselementen.

Er kan zich een matige stijging
voordoen in de frequentie en
intensiteit van planktonbloei.
In de zomermaanden kan
persistente bloei voorkomen.

Macrofyten en
fytobenthos

De taxonomische samenstelling
komt geheel of vrijwel geheel
overeen met de onverstoorde
staat.

Er zijn geen waarneembare
veranderingen in de gemiddelde
macrofytische en fytobentische
abundantie.

Er zijn lichte veranderingen in
samenstelling en abundantie van
de macrofytische en fytobentische
taxa in vergelijking met de
systeemeigen gemeenschappen. Die
veranderingen wijzen niet op een
versnelde groei van fytobenthos
of hogere vormen van plantaardig
leven die leiden tot ongewenste
verstoringen van het evenwicht
van de in het waterlichaam
aanwezige organismen of de
fysisch-chemische kwaliteit van

De samenstelling van
macrofytische en fytobentische
taxa verschilt matig van de
systeemeigen gemeenschap en is
significant meer verstoord dan
bij een goede toestand.

Er zijn matige veranderingen in
de gemiddelde macrofytische en
fytobentische abundantie.

De fytobentische gemeenschap kan
gehinderd en in sommige gebieden



het water.

De fytobentische gemeenschap
wordt niet negatief beïnvloedt
door bacterievlokken en -lagen
ten gevolge van menselijke
activiteiten.

verdrongen worden door
bacterievlokken en lagen ten
gevolge van menselijke
activiteiten.

Bentische
ongewervelde
fauna

Taxonomische samenstelling en
abundantie komen geheel of
vrijwel geheel overeen met de
onverstoorde staat.

De verhouding tussen voor
verstoring gevoelige taxa en
ongevoelige taxa wijkt niet af
van de onverstoorde niveaus.

De diversiteit van ongewervelde
taxa wijkt niet af van de
onverstoorde niveaus.

Er zijn lichte veranderingen in
samenstelling en abundantie van
ongewervelde taxa ten opzichte
van de systeemeigen gemeen-
schappen.

De verhouding tussen voor
verstoring gevoelige taxa en
ongevoelige taxa wijkt licht af
van de systeemeigen niveaus.

De diversiteit van ongewervelde
taxa wijkt licht af van de
systeemeigen niveaus.

Samenstelling en abundantie van
ongewervelde taxa verschillen
matig van de systeemeigen
gemeenschappen.

Belangrijke taxonomische groepen
van de systeemeigen gemeenschap
ontbreken.

De verhouding tussen voor
verstoring gevoelige taxa en
ongevoelige taxa en de mate van
diversiteit zijn aanzienlijk
lager dan het systeemeigen
niveau en significant lager dan
bij een goede toestand.



Visfauna Samenstelling en abundantie
van de soorten komen geheel
of vrijwel geheel overeen
met de onverstoorde staat.

Alle systeemeigen voor
verstoring gevoelige soorten
zijn aanwezig.

De leeftijdstructuur van de
visgemeenschappen vertoont
weinig tekenen van
antropogene verstoring en
wijst niet op een storing in
de voortplanting of
ontwikkeling van een
bepaalde soort.

Er zijn lichte veranderingen
in samenstelling en
abundantie van de soorten
ten opzichte van de
systeemeigen gemeenschappen
ten gevolge van antropogene
invloeden op de fysisch-
chemische en
hydromorfologische
kwaliteitselementen.

De leeftijdstructuur van de
visgemeenschappen vertoont
tekenen van verstoring ten
gevolge van antropogene
invloeden op de fysisch-
chemische of
hydromorfologische
kwaliteitselementen en wijst
in enkele gevallen op een
zodanige storing in de
voortplanting of
ontwikkeling van een
bepaalde soort dat sommige
leeftijdsklassen kunnen
ontbreken.

Samenstelling en abundantie
van vissoorten verschillen
matig van die van
systeemeigen gemeenschappen
ten gevolge van antropogene
invloeden op de fysisch-
chemische of
hydromorfologische
kwaliteitselementen.

De leeftijdstructuur van de
visgemeenschappen vertoont
duidelijke tekenen van
zodanige antropogene
verstoringen dat een matig
deel van de systeemeigen
soorten ontbreekt of een
zeer lage abundantie heeft.



Hydromorfologische kwaliteitselementen

Element Zeer goed Goed Matig

Hydrologisch regime Stromingskwantiteit en
-dynamiek en de daaruit
voortvloeiende verbindingen
met het grondwater
weerspiegelen geheel of
vrijwel geheel de
onverstoorde staat.

Omstandigheden die erop
wijzen dat de bovenvermelde
waarden voor de biologische
kwaliteitselementen zijn
bereikt.

Omstandigheden die erop
wijzen dat de bovenvermelde
waarden voor de biologische
kwaliteitselementen zijn
bereikt.

Riviercontinuïteit De continuïteit van de
rivier wordt niet verstoord
door menselijke activiteiten
en een onverstoorde migratie
van waterorganismen en
sedimenttransport is
mogelijk.

Omstandigheden die erop
wijzen dat de bovenvermelde
waarden voor de biologische
kwaliteitselementen zijn
bereikt.

Omstandigheden die erop
wijzen dat de bovenvermelde
waarden voor de biologische
kwaliteitselementen zijn
bereikt.

Morfologische omstandigheden Kanaalpatronen, breedte- en
dieptevariaties,
stroomsnelheden,
substraatomstandigheden en
zowel de structuur als de
conditie van de oeverzones
komen geheel of vrijwel
geheel overeen met de
onverstoorde staat.

Omstandigheden die erop
wijzen dat de bovenvermelde
waarden voor de biologische
kwaliteitselementen zijn
bereikt.

Omstandigheden die erop
wijzen dat de bovenvermelde
waarden voor de biologische
kwaliteitselementen zijn
bereikt.



1.2.2. Definities voor zeer goede, goede en matige ecologische toestand in meren

Biologische kwaliteitselementen

Element Zeer goed Goed Matig

Fytoplankton De taxonomische samenstelling
van fytoplankton komt geheel of
vrijwel geheel overeen met de
onverstoorde staat.

De gemiddelde abundantie van
fytoplankton komt overeen met de
systeemeigen fysisch-chemische
omstandigheden en is niet
zodanig dat het systeemeigen
doorzicht significant gewijzigd
is.

Er is planktonbloei met een
frequentie en intensiteit die
overeenkomt met de systeemeigen
fysisch-chemische
omstandigheden.

Er zijn lichte veranderingen in
samenstelling en abundantie van
de planktontaxa in vergelijking
met de systeemeigen
omstandigheden. Die veranderingen
wijzen niet op een versnelde
groei van algen die leidt tot
ongewenste verstoringen van het
evenwicht van de in het
waterlichaam aanwezige organismen
of de fysisch-chemische kwaliteit
van het water of sediment.

Er kan zich een lichte stijging
voordoen in de frequentie en
intensiteit van de systeemeigen
planktonbloei.

Samenstelling en abundantie van
planktontaxa verschillen matig
van de systeemeigen gemeen-
schappen.

De biomassa is matig verstoord
en kan van dien aard zijn dat
een significante ongewenste
verstoring optreedt in de
toestand van andere biologische
kwaliteitselementen en de
fysisch-chemische kwaliteit van
het water of sediment.

Er kan zich een matige stijging
voordoen in de frequentie en
intensiteit van planktonbloei.
In de zomermaanden kan
persistente bloei voorkomen.

Macrofyten en
fytobenthos

De taxonomische samenstelling
komt geheel of vrijwel geheel
overeen met de onverstoorde
staat.

Er zijn geen waarneembare
veranderingen in de gemiddelde
macrofytische en fytobentische
abundantie.

Er zijn lichte veranderingen in
samenstelling en abundantie van
de macrofytische en fytobentische
taxa in vergelijking met de
systeemeigen gemeenschappen. Die
veranderingen wijzen niet op een
versnelde groei van fytobenthos
of hogere vormen van plantaardig
leven die leiden tot ongewenste
verstoringen van het evenwicht
van de in het waterlichaam
aanwezige organismen of de

De samenstelling van
macrofytische en fytobentische
taxa verschilt matig van de
systeemeigen gemeenschappen en
is significant meer verstoord
dan bij een goede kwaliteit.

Er zijn matige veranderingen in
de gemiddelde macrofytische en
fytobentische abundantie.

De fytobentische gemeenschap kan



fysisch-chemische kwaliteit van
het water.

De fytobentische gemeenschap
wordt niet negatief beïnvloedt
door bacterievlokken en -lagen
ten gevolge van menselijke
activiteiten.

gehinderd door en in sommige
gebieden verdrongen worden door
bacterievlokken en -lagen ten
gevolge van menselijke activi-
teiten.

Bentische
ongewervelde
fauna

De taxonomische samenstelling en
abundantie komt geheel of
vrijwel geheel overeen met de
onverstoorde staat.

De verhouding tussen voor
verstoring gevoelige taxa en
ongevoelige taxa wijkt niet af
van de onverstoorde niveaus.

De diversiteit van ongewervelde
taxa wijkt niet af van het
onverstoorde niveau.

Er zijn lichte veranderingen in
samenstelling en abundantie van
ongewervelde taxa ten opzichte
van de systeemeigen
gemeenschappen.

De verhouding tussen voor
verstoring gevoelige taxa en
ongevoelige taxa wijkt licht af
van de systeemeigen niveaus.

De diversiteit van ongewervelde
taxa wijkt licht af van de
systeemeigen niveaus.

Samenstelling en abundantie van
ongewervelde taxa verschillen
matig van de systeemeigen
gemeenschappen.

Belangrijke taxonomische groepen
van de systeemeigen gemeenschap
ontbreken.

De verhouding tussen voor
verstoring gevoelige taxa en
ongevoelige taxa en de mate van
diversiteit zijn aanzienlijk
lager dan het systeemeigen
niveau en significant lager dan
bij een goede toestand.



Visfauna Samenstelling en abundantie van
de soorten komen geheel of
vrijwel geheel overeen met de
onverstoorde omstandigheden.

Alle systeemeigen voor
verstoring gevoelige soorten
zijn aanwezig.

De leeftijdstructuur van de
visgemeenschappen vertoont
weinig tekenen van antropogene
verstoring en wijst niet op een
storing in de voortplanting of
ontwikkeling van een bepaalde
soort.

Er zijn lichte veranderingen in
samenstelling en abundantie van
de soorten ten opzichte van de
systeemeigen gemeenschappen ten
gevolge van antropogene invloeden
op de fysisch/chemische en
hydromorfologische
kwaliteitselementen.

De leeftijdstructuur van de
visgemeenschappen vertoont
tekenen van verstoring ten
gevolge van antropogene effecten
op de fysisch/chemische of hydro-
morfologische kwaliteitselementen
en wijst in enkele gevallen op
een zodanige storing in de
voortplanting of ontwikkeling van
een bepaalde soort dat sommige
leeftijdsklassen kunnen
ontbreken.

Samenstelling en abundantie van
vissoorten verschillen matig van
die van de systeemeigen
gemeenschappen ten gevolge van
antropogene invloeden op de
fysisch/chemische of hydro-
morfologische
kwaliteitselementen.

De leeftijdstructuur van de
visgemeenschappen vertoont
duidelijke tekenen van zodanige
antropogene verstoringen dat een
matig deel van de systeemeigen
soorten ontbreekt of een zeer
lage abundantie heeft.



Hydromorfologische kwaliteitselementen

Element Zeer goed Goed Matig

Hydrologisch
regime

Stromingskwantiteit en
-dynamiek, niveau, verblijftijd,
en de daaruit voortvloeiende
verbinding met het grondwater,
weerspiegelen geheel of vrijwel
geheel de onverstoorde staat.

Omstandigheden die er op wijzen
dat de bovenvermelde waarden voor
de biologische kwaliteits-
elementen zijn bereikt.

Omstandigheden die er op wijzen
dat de bovenvermelde waarden
voor de biologische kwaliteits-
elementen zijn bereikt.

Morfologische
omstandigheden

Variatie van de meerdiepte,
kwaliteit en structuur van het
substraat en zowel de structuur
als de conditie van de meeroe-
verzone komen geheel of vrijwel
geheel overeen met de
onverstoorde staat.

Omstandigheden die er op wijzen
dat de bovenvermelde waarden voor
de biologische kwaliteits-
elementen zijn bereikt.

Omstandigheden die er op wijzen
dat de bovenvermelde waarden
voor de biologische kwaliteits-
elementen zijn bereikt.



1.2.3. Definities voor zeer goede, goede en matige ecologische toestand in overgangswateren

Biologische kwaliteitselementen

Element Zeer goed Goed Matig

Fytoplankton Samenstelling en abundantie van de
fytoplanktontaxa komen overeen met
de onverstoorde staat.

De gemiddelde biomassa van
fytoplankton komt overeen met de
systeemeigen fysisch-chemische
omstandigheden en is niet zodanig
dat het systeemeigen doorzicht
significant is gewijizgd.

Planktonbloei geschiedt met een
frequentie en intensiteit die
overeenkomt met de systeemeigen
fysisch-chemische omstandigheden.

Er zijn lichte veranderingen
in samenstelling en
abundantie van de
planktontaxa.

Er zijn lichte veranderingen
in de biomassa ten opzichte
van de systeemeigen
omstandigheden. Die
veranderingen wijzen niet op
een versnelde groei van algen
die leidt tot een ongewenste
verstoring van het evenwicht
van de in het waterlichaam
aanwezige organismen of de
fysisch-chemische kwaliteit
van het water.

Er kan zich een lichte
stijging voordoen in de
frequentie en intensiteit van
de systeemeigen
planktonbloei.

Samenstelling en abundantie
van de fytoplanktontaxa
verschillen matig van de
systeemeigen omstandigheden.

De biomassa wordt matig
verstoord en kan van dien
aard zijn dat een signifi-
cante ongewenste verstoring
in de conditie van andere
biologische kwali-
teitselementen optreedt.

Er kan zich een matige
stijging in frequentie en
intensiteit van
planktonbloei voordoen. In
de zomermaanden kan
persistente bloei voorkomen.

Macroalgen De samenstelling van
macroalgentaxa komt overeen met de
onverstoorde staat.

Er zijn geen waarneembare
veranderingen in de
macroalgenbezetting ten gevolge
van menselijke activiteiten.

Er zijn lichte veranderingen
in samenstelling en
abundantie van de
macroalgentaxa ten opzichte
van de systeemeigen gemeen-
schappen. Die veranderingen
wijzen niet op een versnelde
groei van fytobenthos of

De samenstelling van de
macroalgentaxa verschilt
matig van de systeemeigen
omstandigheden en is
significant meer verstoord
dan bij goede kwaliteit.

Matige veranderingen in de



hogere vormen van plantaardig
leven die leidt tot
ongewenste verstoringen van
het evenwicht van de in het
waterlichaam aanwezige
organismen of de
fysisch-chemische kwaliteit
van het water.

gemiddelde abundantie van
macroalgen, die van dien
aard kunnen zijn dat zij
leiden tot een ongewenste
verstoring van het evenwicht
van de in het waterlichaam
aanwezige organismen.

Angiospermen De taxonomische samenstelling komt
geheel of vrijwel geheel overeen
met de onverstoorde staat.

Er zijn geen waarneembare
veranderingen in de abundantie van
angiospermen ten gevolge van
menselijke activiteiten.

Er zijn lichte veranderingen
in de samenstelling van de
angiospermentaxa ten opzichte
van de systeemeigen gemeen-
schappen.

De abundantie van
angiospermen vertoont lichte
tekenen van verstoring.

De samenstelling van de
angiospermentaxa verschilt
matig van de systeemeigen
gemeenschappen en is
significant meer verstoord
dan bij goede kwaliteit.

Er zijn matige storingen in
de abundantie van de
angiospermentaxa.

Bentische
ongewervelde
fauna

De diversiteit en abundantie van
ongewervelde taxa blijft binnen de
grenzen die normaal zijn voor de
onverstoorde staat.

Alle voor verstoring gevoelige
taxa die normaal zijn voor de
onverstoorde staat zijn aanwezig.

De diversiteit en abundantie
van ongewervelde taxa ligt
enigszins buiten de grenzen
die normaal zijn voor de sys-
teemeigen omstandigheden.

De meeste gevoelige taxa van
de systeemeigen
gemeenschappen zijn aanwezig.

De diversiteit en abundantie
van ongewervelde taxa ligt
matig buiten de grenzen die
normaal zijn voor de
systeemeigen omstandigheden.

Taxa die wijzen op
verontreiniging zijn aan-
wezig.

Vele gevoelige taxa van de
systeemeigen gemeenschappen
ontbreken.



Visfauna Samenstelling en abundantie van de
soorten komen overeen met de
onverstoorde staat.

De abundantie van de voor
verstoring gevoelige soorten
vertoont lichte tekenen van
verstoring ten opzichte van
de systeemeigen
omstandigheden ten gevolge
van antropogene effecten op
de fysisch-chemische of
hydromorfologische
kwaliteitselementen.

Een matig deel van de
systeemeigen voor
verstoring gevoelige
soorten ontbreekt ten
gevolge van antropogene
effecten op fysisch-
chemische of hy-
dromorfologische
kwaliteitselementen.

Hydromorfologische kwaliteitselementen

Element Zeer goed Goed Matig

Getijdenregime Het zoetwaterstromingsregime
komt geheel of vrijwel geheel
overeen met de onverstoorde
staat.

Omstandigheden die erop wijzen
dat de bovenvermelde waarden
voor de biologische
kwaliteitselementen zijn
bereikt.

Omstandigheden die erop
wijzen dat de
bovenvermelde waarden
voor de biologische
kwaliteitselementen zijn
bereikt.

Morfologische
omstandigheden

Dieptevariaties,
substraatomstandigheden, en
zowel de structuur als de
conditie van de getijdenzones
komen geheel of vrijwel
geheel overeen met de onver-
stoorde staat.

Omstandigheden die erop wijzen
dat de bovenvermelde waarden
voor de biologische
kwaliteitselementen zijn
bereikt.

Omstandigheden die erop
wijzen dat de
bovenvermelde waarden
voor de biologische
kwaliteitselementen zijn
bereikt.



1.2.5. Definities voor maximaal, goed en matig ecologisch potentieel voor sterk veranderde of kunstmatige
waterlichamen

Element Maximaal ecologisch potentieel Goed ecologisch potentieel Matig ecologisch
potentieel

Biologische
kwaliteitselementen

De waarden van de relevante
biologische kwaliteitselementen
zijn zoveel mogelijk normaal voor
het meest vergelijkbare type
oppervlaktewaterlichaam, gegeven de
fysische omstandigheden die
voortvloeien uit de kunstmatige of
sterk veranderde kenmerken van het
waterlichaam.

Er zijn lichte veranderingen in de
waarden van de relevante
biologische kwaliteitselementen ten
opzichte van de waarden bij
maximaal ecologisch potentieel.

Er zijn matige
veranderingen in de
waarden van de relevante
biologische kwaliteits-
elementen ten opzichte van
de waarden bij maximaal
ecologisch potentieel.

Deze waarden zijn
aanzienlijk meer verstoord
dan bij goede kwaliteit.

Hydromorfologische
elementen

De hydromorfologische
omstandigheden zijn zodanig als
verwacht mag worden wanneer het
oppervlaktewaterlichaam alleen de
effecten ondergaat die voortvloeien
uit de kunstmatige of sterk
veranderde kenmerken van het
waterlichaam, nadat alle
uitvoerbare
kwaliteitsverbeteringsmaatregelen
zijn genomen.

Omstandigheden die erop wijzen dat
de bovenvermelde waarden voor de
biologische kwaliteitselementen
zijn bereikt.

Omstandigheden die erop
wijzen dat de
bovenvermelde waarden voor
de biologische
kwaliteitselementen zijn
bereikt.

Fysisch-chemische
elementen
Algemene omstandigheden De fysisch-chemische elementen

komen geheel of vrijwel geheel
overeen met de onverstoorde staat
die normaal is voor het type
oppervlaktewaterlichaam dat het
meest vergelijkbaar is met het
betrokken kunstmatige of sterk
veranderde waterlichaam.

De nutriëntenconcentraties blijven
binnen de grenzen die normaal zijn

De waarden voor de fysisch-
chemische elementen blijven binnen
de grenzen die zijn vastgesteld om
te waarborgen dat het ecosysteem
functioneert en dat de boven-
vermelde waarden voor de
biologische kwaliteitselementen
worden bereikt.

Temperatuur en PH bereiken geen
niveau dat buiten de grenzen ligt

Omstandigheden die erop
wijzen dat de
bovenvermelde waarden voor
de biologische
kwaliteitselementen zijn
bereikt.



voor de onverstoorde staat.

Temperatuur, zuurstofbalans en pH
komen overeen met die welke worden
aangetroffen in de meest
vergelijkbare typen oppervlakte-
waterlichamen die de meeste
overeenkomsten vertonen in
onverstoorde staat.

die zijn vastgesteld om te
waarborgen dat het ecosysteem
functioneert en dat de
bovenvermelde waarden voor de
biologische kwaliteitselementen
worden bereikt.

De nutriëntenconcentraties liggen
niet boven dan het niveau dat is
vastgesteld om te waarborgen dat
het ecosysteem functioneert en dat
de bovenvermelde waarden voor de
biologische kwaliteitselementen
worden bereikt.

Specifieke synthetische
verontreinigende stoffen

Concentraties van bijna nul en ten
minste onder de detectielimieten
van de meest geavanceerde
analysetechnieken die algemeen
worden gebruikt.

De concentraties liggen niet boven
de normen die zijn vastgesteld
volgens de procedure van
punt 1.2.6, onverminderd de Richt-
lijnen 91/414/EG en 98/8/EG. (<
mkn)

Omstandigheden die erop
wijzen dat de
bovenvermelde waarden voor
de biologische
kwaliteitselementen zijn
bereikt.

Specifieke niet-
synthetische verontrei-
nigende stoffen

De concentraties blijven binnen de
grenzen die normaal zijn voor de
onverstoorde staat in het type
oppervlaktelichaam dat het meest
vergelijkbaar is met het betrokken
kunstmatige of sterk veranderde
waterlichaam (achtergrondniveau
= an).

De concentraties liggen niet boven
de normen die zijn vastgesteld
volgens de procedure van

punt 1.2.6 1, onverminderd de
Richtlijnen 91/414/EG en 98/8/EG.(<
mkn)

Omstandigheden die erop
wijzen dat de
bovenvermelde waarden voor
de biologische
kwaliteitselementen zijn
bereikt.

                                                          
� Voor de toepassing van de uit hoofde van dit protocol afgeleide normen is geen verlaging van de concentraties van verontreinigende stoffen tot onder het achtergrondniveau nodig.



KRLW – Bijlage V, 1.3.4:

1.3.4.Meetfrequentie

Voor de periode van toestand- en trendmonitoring gelden de hieronder
vermelde meetfrequenties voor parameters die een indicatie geven voor
fysisch-chemische kwaliteitselementen, tenzij langere tussenpozen op
grond van technische kennis en deskundige beoordeling gerechtvaardigd
zijn. Voor biologische of hydromorfologische kwaliteitselementen wordt
tijdens de toestand- en trendmonitoringperiode ten minste één keer
monitoring verricht.

Voor operationele monitoring wordt door de lidstaten voor elke
parameter de vereiste meetfrequentie vastgesteld met het oog op
voldoende gegevens voor een betrouwbare beoordeling van de toestand
van het betrokken kwaliteitselement. In de regel dient de monitoring
te geschieden met tussenpozen die niet langer zijn dan aangegeven in
de navolgende tabel, tenzij langere tussenpozen op grond van
technische kennis en deskundige beoordeling gerechtvaardigd zijn.

De frequenties worden gekozen met het oog op een aanvaardbare
betrouwbaarheidsgraad en precisie. Het stroomgebiedbeheersplan bevat
schattingen van de met het gebruikte monitoringsysteem verkregen
betrouwbaarheid en precisie.

Bij de keuze van de meetfrequenties wordt rekening gehouden met de
variabiliteit van parameters ten gevolge van natuurlijke en
antropogene factoren. De monitoringtijdstippen worden zo gekozen dat
de invloed van seizoenvariaties op de resultaten zo klein mogelijk is
om ervoor te zorgen dat de resultaten een beeld geven van
veranderingen in het waterlichaam ten gevolge van veranderingen door
antropogene belasting. Indien nodig vindt tijdens verschillende
seizoenen van hetzelfde jaar extra monitoringplaats om deze
doelstelling te bereiken.



Tabel Overzicht meetfrequentie voor diverse waters
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Fytoplankton Zes maanden Zes maanden Zes maanden Zes maanden

Andere waterflora Drie jaar Drie jaar Drie jaar Drie jaar

Macroinvertebrata Drie jaar Drie jaar Drie jaar Drie jaar

Vis Drie jaar Drie jaar Drie jaar

����	����������

Continuïteit Zes jaar

Hydrologie Continu Eén maand

Morfologie Zes jaar Zes jaar Zes jaar Zes jaar

�����������	����

Thermische omstan-
digheden

Drie maanden Drie
maanden

Drie maanden Drie maanden

Zuurstofvoorzienin
g

Drie maanden Drie
maanden

Drie maanden Drie maanden

Zoutgehalte Drie maanden Drie
maanden

Drie maanden

Nutriënten Drie maanden Drie
maanden

Drie maanden Drie maanden

Verzuringstoestand Drie maanden Drie
maanden

Andere veront-
reinigende stoffen

Drie maanden Drie
maanden

Drie maanden Drie maanden

Prioritaire
stoffen

Eén maand Eén maand Eén maand Eén maand



Bijlage:�Tijdstabel opgesteld ter implementatie van analyse- en
meetverplichtingen in uitvoering van artikel 5, 6 en 8 van de KRLW:

Tijdstip 0 = 22/12/2000 (= publicatietijdstip)
De te nemen acties en maatregelen gelden per stroomgebied

Jaar Actie Toel1 Artikel
3 Omzetting van de richtlijn 23
3 Commissie stelt referentiesites voor interkalibratienetwerk

voor ecologische toestand voor
Bijl.
V.1.4.1

4 Analyse van de kenmerken van het stroomgebieddistrict 5.1
4 Overzicht van de impact van menselijke activiteiten op de

kwaliteit van OW (en GW)
5.1

4 Definitieve lijst met referentiesites voor
interkalibratienetwerk wordt vastgesteld

Bijl.
V.1.4.1

5.5 Afronding van de interkalibratieoefening (Com+LS) Bijl.
V.1.4.1

6 Publicatie van de resultaten van de interkalibratieoefening Bijl.
V.1.4.1

6 Vaststelling van milieukwaliteitsnormen en
controlemaatregelen voor de lozingen van prioritaire
stoffen indien geen akkoord op gemeenschapsniveau bereikt
werd

16.6

� ��
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6 Commissie dient voorstellen in voor milieukwaliteitsnormen

en emissiecontroles voor prioritaire stoffen op de eerste
herziene lijst van prioritaire stoffen

16.2 +
16.6

6.25 Samenvatting van monitoringprogramma overmaken aan de
Commissie

15.2

7 Intrekking van de richtlijnen 75/440/EEG, 77/795/EEG en
79/869/EEG

1

8 Tweede herziening van de lijst van prioritaire stoffen
(Com)

16.2b

9 Vaststelling van milieukwaliteitsnormen en
controlemaatregelen voor de prioritaire stoffen van de
eerste herziening van de lijst van prioritaire stoffen
indien geen akkoord op gemeenschapsniveau bereikt werd

16.6

10 Commissie dient voorstellen in voor milieukwaliteitsnormen
en emissiecontroles voor prioritaire stoffen op de tweede
herziene lijst van prioritaire stoffen

16.2 +
16.6

12 Derde herziening van de lijst van prioritaire stoffen (Com) 16.2b
13 Intrekking van de richtlijnen 78/659/EEG, 79/923/EEG,

80/68/EEG en 76/464/EEG (m.u.v. artikel 6)
2 21.2

13 Ter voorlichting van het publiek dient een tussentijds
overzicht gepubliceerd te worden van de belangrijkste
waterbeheerproblemen die zijn vastgesteld voor de opmaak
van het tweede stroomgebiedbeheerplan

14.1.b

13 Vaststelling van milieukwaliteitsnormen en
controlemaatregelen voor de prioritaire stoffen van de
tweede herziening van de lijst van prioritaire stoffen
indien geen akkoord op gemeenschapsniveau bereikt werd

16.6

14 Commissie dient voorstellen in voor milieukwaliteitsnormen
en emissiecontroles voor prioritaire stoffen op de derde
herziene lijst van prioritaire stoffen

16.6

14 Publicatie van het ontwerpstroomgebiedbeheerplan voor
voorlichting en raadpleging van het publiek

14.1.c

15 Deadline voor het realiseren van de milieudoelstellingen 4.1
15 Publicatie van het tweede stroomgebiedbeheerplan (m.i.v. de

motivering voor een eventuele verlenging van de timing voor
het realiseren van de milieudoelstellingen)

13.6



15 Herziening en bijsturing van het maatregelenprogramma 11.7
16 Vierde herziening van de lijst van prioritaire stoffen

(Com)
16.2b

17 Vaststelling van milieukwaliteitsnormen en
controlemaatregelen voor de prioritaire stoffen van de
derde herziening van de lijst van prioritaire stoffen
indien geen akkoord op gemeenschapsniveau bereikt werd

16.6

18 Commissie dient voorstellen in voor milieukwaliteitsnormen
en emissiecontroles voor prioritaire stoffen op de vierde
herziene lijst van prioritaire stoffen

16.6

18 Herziening van de karakteristieken van het
stroomgebieddistrict, het overzicht van de impact van
menselijke activiteiten op de kwaliteit van OW en GW en van
de economische analyse van het watergebruik

5.2

18 Nieuwe of herziene maatregelen van het bijgestuurd
maatregelenprogramma zijn operationeel

11.7

18 Publicatie van het werkschema en de tijdstabel voor de
opstelling van het derde stroomgebiedbeheerplan +
toelichting bij de procedure voor voorlichting en
raadpleging van het publiek

14.1.a

18 Publicatie van een tussentijds evaluatierapport mbt de
vooruitgang inzake de uitvoering van het tweede
maatregelenprogramma

15.3

18 Commissie publiceert een verslag over de uitvoering van de
richtlijn

17.1

19 De Commissie herziet de richtlijn en stelt de nodige
wijzigingen voor

17.2

19 Ter voorlichting van het publiek dient een tussentijds
overzicht gepubliceerd te worden van de belangrijkste
waterbeheerproblemen die zijn vastgesteld voor de opmaak
van het derde stroomgebiedbeheerplan

14.1.b

20 Publicatie van het derde ontwerpstroomgebiedbeheerplan voor
voorlichting en raadpleging van het publiek

14.1.c

20 Vijfde herziening van de lijst van prioritaire stoffen
(Com)

16.2b

21 Publicatie van het derde stroomgebiedbeheerplan (m.i.v. de
eventuele motivering voor een eventuele verlenging van de
timing voor het realiseren van de milieudoelstellingen)

13.6

21 Vaststelling van milieukwaliteitsnormen en
controlemaatregelen voor de prioritaire stoffen van de
derde herziening van de lijst van prioritaire stoffen
indien geen akkoord op gemeenschapsniveau bereikt werd

16.6

22 Commissie dient voorstellen in voor milieukwaliteitsnormen
en emissiecontroles voor prioritaire stoffen op de vijfde
herziene lijst van prioritaire stoffen

16.6

…
1 toelichtingen

1 75/440/EEG: vereiste kwaliteit van het oppervlaktewater bestemd voor de
productie van drinkwater
77/795/EEG: procedures voor de uitwisseling van informatie over de
kwaliteit van zoet oppervlaktewater
79/869/EEG: meetmethodes en frequentie van bemonstering en analyse van OW
bestemd voor de productie van DW

2 78/659/EEG: kwaliteit van zoet water dat bescherming of verbetering
behoeft ten einde geschikt te zijn voor het leven van vissen
79/923/EEG: vereiste kwaliteit van schelpdierwater
80/68/EEG: bescherming van grondwater tegen verontreiniging door lozing
van bepaalde gevaarlijke stoffen
76/464/EEG: verontreiniging OW door lozing van gevaarlijke stoffen in het
aquatisch milieu




