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VOORWOORD

In opdracht van de Provinciale Visserijcommissie van Oost-Vlaanderen wordt, door het

Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer, een ontwikkelingsplan opgesteld voor de visserij in de

Zwalmbeek, die behoort tot het Zwalmbekken, een deelbekken van het Scheldebekken.

De visserij is een breed begrip. Niet alleen de handeling op zich, 'het hengelen' en de

commerciële visvangst, maar ook het visstandsbeheer maakt deel uit van de visserij. Met

visstandsbeheer wordt het creëren of handhaven van een visstand bedoeld, binnen de door het

milieu gestelde grenzen, die voldoet aan de wensen van de watergebruiker, waaronder de

hengelaars, voor zover het \'erwezenlijken van deze wensen het biologisch eveO\\icht niet

verstoren.

Het ontwikkelingsplan moet een inzicht geven in het visserijkundig belang, gebruik en beheer

van de Zwalmbeek in het \'erleden en heden. Verder moet het de mogelijkheid voor de uitbouw

van de visserij omlijnen. Naast dc \'isserij-aspecten worden eveneens de mogelijkheden voor

natuurontwikkeling in en rond de Zwalmbeek belicht.

De vallei van de Schelde \'ornlt een centrale as van een gans stelsel van beekvalleien. De

kleinere beekvalleien, zoals ook het Zwalmbekken, zijn overwegend zeer vochtig. Hun

landschappelijke en ecologische waarde is meestal zee~ hoog. Zo herbergt het Zwalmbekken

een aantal ecologisch \\aardc\'olle en zeer waardevol1e plaatsen (zowel de zijbeken en de

Zwalm zelf als het gebied errond).

Verschillende factoren. menselijke in\'locden, hebben ertoe geleid dat de k\\'aliteit van het

Zwalmbekken drastisch achteruit gegaan is. De plaatsen die onberoerd gelaten zijn moeten

beschermd worden en behouden blij\'en, de sites die hun waardevol karakter deels verloren

hebben moeten hersteld worden. Vooraleer het waardevol landschappelijk en ecologisch

karakter zich kan herstellcn moeten nog heel wat stappen ondernomen \\·orden.

Het is in dat opzicht belangrijk d:1t \'oor het Zwalmbekken een ontwikkelingsplan \yordt

opgesteld. Zulk een ontwikkelingsplan moet de ecologisch en landschappelijk \\'aardevolle

plaatsen aanduiden en hicr\'oor cen herstel- en behoudprogramma voorstellen.

Belangrijk voor de realisatic \'an een ontwikkelingsplan is de samenwerking tussen de

verschillende bevoegdhcden. zodat ecn integrale aanpak van het waterbeheer mogelijk wordt.

De oprichting van de bekkencomités is een stap in de richting van sameO\\erking van alle

betrokkenen om te komen tot cen gelntcgreerd gebiedsgericht beleid.
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INLEIDING

1. Doel van het ontwikkelingsplan

Het doel van de ontwikkelingsplan voor de Zwalrnbeek is informatie aan te brengen voor het

omlijnen van het aldaar te voeren planmatig visstandsbeheer. Hiermee wordt getracht een

visstand te creëren, binnen de door het milieu gestelde grenzen, die optimaal voldoet aan de

wensen van de watergebruiker, waaronder de hengelaar, voor zover het verwezenlijken van

deze wensen het biologisch evenwieht niet verstoort. Visstand, \\"aterk\\"aliteit, vegetatie,

voedselketen en hengelsport worden hierbij geïntegreerd.

Een eerste stap in die richting is het maken van een studie naar de milieu- en biotoopkwaliteit.

waarna streefbeelden en ontwikkelingsvisies kunnen opgesteld worden. In de eindfase moeten

de pilootprojecten (uitgewerkte voorstellen) uitgevoerd worden om zo (via natuurtechnische

milieubouw) te komen tot geheel of gedeeltelijk herstel van de waterecosystemen.

2. Omschrijving van het plangebied

De Zwalm ontspingt in de bossen van Flobecq (grondgebied van de gemeente Brakel op de

grens met de provincie Henegouwen) en mondt uit in de Schelde te Nederzwalm. een

deelgemeente van Zwalm. Het bekken van de Zwalrn behoort dus tot het Scheldebekken (figuur

1).

Ter hoogte van het mondingsgebied van de Zwalm in de Schelde wordt de alluviale

Scheldevlakte begrensd door een betrekkelijk vlak en laag gelegen gebied van 10-15 m met een

breedte van 1 à 2 km. Het gebied is opgebouwd uit zandlemige sedimenten, afgezet in fluvio

periglaciale omstandigheden. Vervormingen van het gebied waren het gevolg van \\'ind\\erking

en rivierinsnijding in het Laatglaciaal. Het vertoont een duidelijk micro-reliëf bestaande uit

langgerekte, evenwijdig verlopende ruggen gescheiden door depressies met gebrekkige

waterafvoer.

In het Laatglaciaal veranderde de Schelde van een vlechtende naar een meanderende rivier.

Vermoedelijke getuige hiervan is de opgevulde geul tussen NederZ\\'alm en Neerwelden, die

duidelijk in het terrasreliëf is ingesneden.

Naar het Oosten en het Zuiden toe is dit vlakke gebied begrensd door een versneden steilrand

(Ramon, 1992).

De Zwalmstreek met heuvels, dalen en diepe insnijdingen kan gekenmerkt worden als sterk

hellend. De hoogteligging van de Zwalm bedraagt aan de oorsprong ongeveer 120 m en bij de

monding in de Schelde ongeveer lOm T.A.W. (gemiddelde hellingsgraad van 3 à 4 %)

Zowel de Zwalm als haar zij beken zijn vrij diep ingesneden in het landschap en worden

voortdurend gevoed door de kwel van de aangrenzende gebieden. Verschillende bovenlopen en

ook het brongebied van de Zwalm vertonen biologische eigenschappen die wijzen op

snelstromende wateren. Ze behoren waarschijnlijk tot de forelzone. Door het plaatsen van



stuwen in de benedenloop is de stroomsnelheid er in periodes met weinig regenval zeer laag.

Deze zone behoort tot de brasemzone.

Alle beken van het Zwalmbekken zijn openbare waterlopen. Ze behoren tot de categorie van de

onbevaarbare waterlopen. Het visrecht behoort er toe aan de oevereigenaars. De Zwalmbeek

van aan de uitmonding in de Schelde tot aan de Bostmolen is van eerste categorie en wordt dus

beheerd door de Landelijke Waterdienst. Het gedeelte verder stroomopwaarts is van tweede

categorie en dus onder het beheer van de Provincie.

De Zwalm ontspringt in de bossen van Flebecq en mondt uit in de Schelde te Nederzwalm. Het

hydrografisch bekken van de Zwalm omvat een groot gedeelte van de fusiegemeenten Brakel,

Zottegem, Zwalm en Horebeke. Volgende deelgemeenten van voornoemde fusiegemeenten

behoren tot het Zwalmbekken:

- de fusiegemeente Brakel met uitzondering van de deelgemeenten Everbeek en Parike.

Deze behoren tot het hydrografisch bekken van de Dender.

- de fusiegemeente Zottegem met uitzondering van de deelgemeente Oombergen die tot

het hydrografisch bekken van de Molenbeek (S 157) behoort en gedeelten van de

deelgemeenten Leeuwergem, Grotenberge, Godveerdegem, Erw1egem en St. Maria

Oudenhove die tot het hydrografisch bekken van de Dender behoren.

- fusiegemeente Zwalm met uitzondering van een gedeelte van de deelgemeenten

Nederzwalm en St. Maria Latem.

- fusiegemeente Horebeke gedeeltelijk.

De totale lengte van de Zwalm bedraagt 21.750 m, de totale oppervlakte 11.400 ha, het

gemiddeld jaardebiet bedraagt 1,14 m3/s (voor de periode 1982-1989), in de periode 1967

1978 bedroeg deze 0,80 m3/s. Het debiet heeft een zeer onregelmatig regime, met lage waarden

in de zomerperiode en veel hogere \\'aarden in regenperiodes. De stroomsnelheid neemt af naar

de monding (natuurlijke vermindering van het verval).

De Zwalm wordt door vijf watermolens in een aantal compartimenten verdeeld. Sinds 1981 zijn

op vier van deze watermolens automatische stuwdamen operationeel: aan de Ter Biestmolen, de

IJzerkotmolen, de Zwalmmolen en de Bostrnolen. Voor de Boembekemolen wordt heden in de

bouw van een stuw voorzien.

Het AWP-II-gebied van de Zwalm (nr. 23) wordt begrensd door het Bekken van de

Bovenschelde (ten noorden en ten westen) en door het Bekken van de Dender en de ZeescheIde

Rechter Oever (ten zuiden en ten oosten). Het subbekken 46A van de AWP-II van de Zwalm

wordt ingedeeld in 2 deelzones, nl zone 460 (de Z\valm tot aan de Molenbeek) en zone 461 (de

Zwalm vanaf de Molenbeek tot de monding) (figuur I).

Het integrale Zwalmbekken (AWP nr. 460, 461) werd aangeduid als beschermingsgebied voor

drinkwatervoorziening (bestemming productie van drinkwater). De Zwalmbeek (AWP nr. 460,

461/22000) en de Dorenbosbeek zijn opgenomen in de lijst van de opervlaktewateren met

bestemming vis- en drinkwater (viswaterkwaliteit voor karperachtigen). De zij beken krijgen de

bestemming viswater.
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Zwalmbcck

Figuur 1. Situering van de verschillende bekkens ten opzichte van elkaar met gedetailleerde

voorstelling van het Bovenschelde- en Zwalmbekken (VMM, 1994b).

3. Afbakening van het studiegebied

Het studiegebied wordt beperkt tot de Zwalmbeek zelf. De reden hiervoor is dat voor een aantal

bovenlopen (Sassegembeek, Molenbeek, Verrebeek en Dorenbosbeek) er reeds een pilootproject

werd opgestart, waarin verschillende aspecten belangrijk voor het ontwikkelingsplan voor de

binnenvisserij worden belicht, zoals de migratieknelpunten en de visstand, maar ook de

structuurkwaliteit van de waterloop komt erin aan bod (Rutten, 1995). Onderzoek van deze,

reeds behandelde waterlopen zou te veel overlappend werk met zich meebrengen.

Een tweede pilootproject aan de VMM beslaat de benedenlopen van het Zwalmbekken. Dit

project is nog in de opstartfase. Daarom werd in overleg met de VMM geopteerd op een

duidelijke verdeling van de taken.
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4. Toegepaste methodiek

Het opstellen van het ontwikkelingsplan verloopt in verschillende fasen.

In een eerste fase wordt een inventarisatie opgesteld van de huidige toestand van ,de visserij in

de betreffende waterloop (milieu- en biotoopkwaliteit). Hierbij worden volgende aspecten

belicht: de kwaliteit van de waterloop (structuurdiversiteit, migratieknelpunten, paaiplaatsen,

bufferzones, waterk\valiteit en -kwantiteit), de visstand, de flora en andere natuurwaarden (bv.

vogels, omliggende natuurgebieden) en de waterrecreatie (hengelsport in het bijzonder).

In een tweede fase worden bij het opstellen van het ontwikkelingsplan aan de hand van de

geïnventariseerde gegevens strccfbeelden en ontwikkelingsvisies van de inrichting en het beheer

van de waterloop geformuleerd. Met deze streefbeelden moet men kunnen komen tot een

strategisch ontwikkelingplan van visserijkundig beheer en sportvisserij, waarin dan volgende

aspecten aan bod komen: visstand, visrecht, sportvisserijmogelijkheden, visstandsbeheer, water,

natuur en landbouw.

In een derde fase kan. na een confrontatie van het ontwikkelingsplan met het overheidsbeleid,

overgegaan worden naar een \'ierde fase: het opstellen van actieplannen voor het te voeren

visstandsbeheer. Hierbij wordt de visie van andere belangengroepen betrokken en \\-orden de

beheerders gesensibiliseerd \'oor de belangen van de visserij.

De laatste fase in het ontwikkelingsplan is de uitvoerende fase, de uiteindelijke stap die moet

leiden tot het geheel of gedeeltelijk herstel van het waterecosysteem \vaarvoor het

ontwikkelingsplan werd opgesteld.
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1. HUIDIGE VISSERIJKUNDIGE TOESTAND VAN HET ZWALl\1BEKKEN

1. De visstand in het algemeen

De meeste vissoorten zijn specifiek voor een welbepaaid type water of waterloop. Zowel voor

de snelstromende als voor de traagstromende en stilstaande wateren wordt, op basis van de

visstand, een indeling gemaakt in verschillende typen. In de practijk lopen de verschillende

zones geleidelijk in elkaar over. Overgangen van matig stromende beken (bv. bovenlopen), naar

traagstromende grotere waterlopen (bv. benedenlopen), maar eveneens van plantenrijke zones

naar open water zonder vegetatie zijn mogelijk. Hierdoor kunnen naast de voor een bepaalde

zone kenmerkende vissoorten ook nog een aantal andere soorten voorkomen.

1.1. Indeling van de stromende wateren

De indeling van de stromende waterlopen gebeurt op basis van het verval van de waterlopen en

de samenstelling van de visfauna. Er worden vier zones onderscheiden.

Van bovenloop tot monding vindt men in de waterlopen de forelzone, de vlagzalmzone, de

barbeelzone en d~ brasemzone. Een vijfde zone, de spiering- of botzone, beslaat het brakke

overgangsgebied tussen zout- en zoetwater en wordt beïnvloed door het tij.

Onderstaande tabel geeft aan welke vissoorten karakteristiek zijn voor de verschillende zones.

Tabel 1. Vissoorten karakteristiek voor de forel-, vlagzalm-, barbeel- en brasemzone. Het

aantal asteriksen ge~ft de \'oorkeur van de vissoort voor die bepaalde zone weer (Claus en

Janssens, 1994).

Fordzone Vlagzalmzone Barbeelzone Brasemzone Spieringzone

beekforel ••• ••• •
vlagzalm ••• •
barbeel, kopvoorn. sneep •• ••• •
rietvoorn, blankvoorn • •• ••• •
karper, zeelt, brasem • ••• ••
snoek, baars, paling • •• ••• ••
bot, spiering • •••

In de snelstromende bO\'enlopen treft men overheersend de salmoniden aan (forcl- of

vlagzalmzone). D~ stroomsnelheid van de midden- en benedenlopen is lager, \\'aardoor deze

meer geschikt zijn voor cypriniden. Op basis van de indeling van Huet (1962) behoren de

bovenlopen van het Zwalmbekken tot de forel zone met als kenmerkende vissoorten de

beekforel, de beekprik en d~ rivierdonderpad. De benedenlopen en de Zwalmbeek zelf behoren

tot de brasemzone.
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1.2. Indeling van de traagstromende en stilstaande wateren

De indeling van de traagstromende en stilstaande wateren gebeurt in functie van de
plaatselijke milieu-omstandigheden van het water, waarbij verschillende factoren een

rol spelen: visstand, waterkwaliteit, vegetatie, ...
Op basis hiervan wordt een indeling in vier typen bekomen: het snoek-zeelt-rietvoorn
paling-type, het blankvoorn-baars-blei-type, het brasem-snoekbaars-type en het
stekelbaars-type.
In het beken van de Zwalm komen geen zulke wateren voor.

2. De visstand van het Zwalmbekken

2.1. De visstand in de Zwalmbeek en de bovenlopen

Tot vóór 1960 was op de Zwalm een natuurlijke visstand aanwezig. In de bovenlopen trof men

de rivierdonderpad, de e1rits, het bermpje, de beekprik en de beekforel aan (Bruylants et al.

1989; . Dit zijn één voor één vissen kenmerkend voor z.eer zuiver en snelstromend water. Ook

de benedenzone had een kenmerkende visstand: blankvÓorn, rietvoorn, paling, grondel. snoek.

blei, karper, baars, grondel en drie- en tiendoornige stekelbaars. In de molenkommen werd

regelmatig \-vinde aangetroffen. Dat de visstand overvloedig was, wordt bevestigd door de

aanwezigheid van de otter (tot 1965 op verschillende plaatsen aangetroffen).

Na 1960 ging de waterkwaliteit en hiermee ook de visstand in de Zwalm echter gevoelig

achteruit. Door herbepotingen door de Provinciale Visserijcommissie van Oost-Vlaanderen

werd getracht de visstand op peil te houden. Na 1978 werd op de Zwalmbeek geen vis meer

uitgezet. De slechte waterkwaliteit liet namelijk geen biologisch leven meer toe.

Recent onderzoek (Samsoen, 1994; Nagels et al., 1993; Bruylants et al., 1989) toont aan dat de

bronbeken van de Zwalmbeek nog geïsoleerde biotopen zijn die min of meer gevrijwaard

konden blijven van sterke vervuiling (Verrebeek, Dorenbosbeek, Molenbeek en Sassegembeek)

Hier komt nog een restpopulatie van beekforel voor. Ook de rivierprik en de rivierdonderpad

worden er nog sporadisch aangetroffen. Er is dus nog slechts een kleine, maar zeer interessante

vispopulatie die zich heeft kunnen handhaven in de bovenlopen. Een uitbreiding van hun

leefmilieu meer stroomafwaarts is onmogelijk omdat de benedenlopen wél sterk verontreinigd

zIJn.

De beekforellenpopulaties zijn als een zeldzaamheid te beschouwen, daar ze nog slechts op

enkele andere plaatsen in Vlaanderen aangetroffen worden: de Kapittelbeek (Zennebekken). de

Voer (Maasbekken), de Berwijn (Maasbekken) en in een aantal bovenlopen van de Zwalmbeek

(Boven-Scheldebekken).
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Uit hetzelfde onderzoek (Samsoen, 1994) blijkt dat op alle onderzochte voedingsbeken van de

Zwalm eenzelfde verschuiving van de vispopulaties optreedt: de in bosgebieden (Brakelbos,

Bois de La Louvière) voorkomende BEEKFOREL-RIVIERDONDERPAD-vispopulatie evolueert via

een BEEKPRlK-RIVIERDONDERPAD-vispopulatie (in slibrijke niet te sterk vervuilde

beekgedeelten) naar een RIVIERDONDERPAD-STEKELBAARS-vispopulatie. Bij sterkere

vervuiling wordt de vispopulatie er uitgedund tot enkele stekelbaarsjes. Bij te sterke vervuiling

wordt geen vis meer aangetroffen. Dit is een situatie die voorkomt meer stroomafwaarts naar de

benedenlopen toe.

In de bredere benedenlopen van de Zwalm bestaat de vispopulatie uit enkele voorns en giebels.

Tabel 2. Vissoorten aangetroffen in de onderzochte waterlopen van het Zwalmbekken: bf=

beekforel; bp= beekprik; rdp= rivierdonderpad; 3ds= driedoornige stekelbaars; lOds=

tiendoornige stekelbaars, bm= bermpje; rv= rietvoorn; bv= blankvoorn; gb= giebel; pa= paling;

vt= vetje; pp= Pseudorasbora parva (naar Samsoen, 1994).

bf bp rdp 3ds 10ds bm rv bv gb pa vt pp

Molenbeek (zone 460) x x x

Sassegembeek x x x

Dorenbosbeek x x

Verrebeek x x x
•

Passemarebeek

Molenbeek (zone 461) x

Bettelhovebeek x

Karnemelkbeek

Trapmijnsbeek x x

Peerdestokbeek x x x x

Boekelbeek x x x x

Zwalmbeek x x x x x x

Uit bovenstaande tabel blijkt dat in enkele van de onderzochte beken nog een waardevolle

visfauna aangetroffen wordt. Zo treft men nog beekforel, beekprik en rivierdonderpad aan in de

Sassegembeek en de Verrebeek. Ook in het meer stroomafwaarts gedeelte van de Sassegembeek

komen de beekprik en de rivierdonderpad voor. In de Trapmijnsbeek werden enkele exemplaren

van de rivierdonderpad aangetroffen.

De Zwalmbeek en de Peerdestokbeek hebben een verarmde visfauna: paling, blankvoorn, vetje.

Uitzonderlijk werd in de Zwalmbeek bovenstrooms (te Nederzwalm) echter wél het bermpje

aangetroffen. In sommige waterlopen (bijvoorbeeld de Karnemelkbeek en de Bettelhovebeek)

wordt een zéér verarmde (enkel driedoornige stekelbaars) of zelfs geen visfauna waargenomen.
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Dezelfde bevindingen worden weergegeven door Nagels et al. (1993). De door hen opgestelde

typologiestudies tonen nl. aan dat zeer verontreinigingsgevoelige vissoorten (zoals de beekprik,

de beekforel en de rivierdonderpad) voorkomen in de Sassegembeek, de Verrebeek en de

Molenbeek. In de Trapmijnsbeck is de visfauna sterk verarmd. Hier komen nog slechts enkele

exemplaren van gevoelige vissoorten voor. In de meer verontreinigde beken

(Dorenbosbeek/Zwalmbeek, SIij pkotbcek, Dorenbosbeek, PerlinckbeeklPeerdestokbeek,

Boekelbeek, Trapmijnsbeck, Bettelhovebeek, Molenbeek en Peerdestokbeek) komen alleen

verontreinigingsresistente vissoorten voor. In de Zwalmbeek (dicht aan de monding in de

Schelde) wordt geen visfauna meer aangetroffen. Onderstaande figuur illustreert dit.

• aanwezigheid van zeer verontreinigingsgevoelige vissoorten

• nonnale visfauna van verontr~inigingsg~vo~lige\"issoort~n.

zonder zeer verontreinigingsgevoelige vissoorten.

• sterk verannde visfauna met slechts enkele exernplar~n van
gevoelige vissoorten

• uitsluitend verontreinigingsresist~ntcvissoorten

o geen visfauna aangetroffen

Figuur 2. Overzicht van de visfauna in het Zwalmbekken (naar Nagels et al., 1993).

Hiebij moet opgemerkt worden dat aan de stuw van de Terbiestmolen (de eerste

migratiehindemis vanaf de Schelde) in 1994 en 1995 glasaal werd aangetroffen. Deze trachtten

de barrière te overbruggen. maar ze kon niet genomen worden.
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2.2. Habitatvereisten voor de verschillende vissoorten van het Zwalmbekken

2.2.1. Inleiding

Elke vis stelt voor de reproductie en overleving welbepaalde eisen aan de omgeving. Zo worden

viseieren afgezet op verschillende plaatsen en substraten al naargelang de vissoort: in het

substraat, verspreid over het substraat, zwevend in de waterkolom, vastgehecht aan vegetatie.

Na incubatie, ook verschillend voor de verschillende vissoorten, ontluiken de jonge visjes uit de

eieren. Deze evolueren over het juveniele stadium naar adulten. In de verschillende levensstadia

van ontwikkeling zijn dik'wijls andere haitatkarakteristieken vereist. Het paaihabitat verschilt

vaak van het opgroeihabitat, dat op zijn beurt verschillend kan zijn van het habitat voor de

volwassen individuen.

Onderstaande figuur toont een aantal verschillende vishabitats in een bovenstroomse waterloop.

Verschillende vissoorten zullen verschillende habitats gebruiken om te fourageren naar voedsel,

beschutting te zoeken en eitjes af te zetten.

7
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Figuur 3. Weergave \'an habitats meen bovenstroomse waterloop. Doorsnede a:

dwarsdoorsnede (1-6 zijn vishabitats); doorsnede b: lengtedoorsnede (7-10 zijn vishabitats)

(naar Quak, 1994).

De heterogeniteit van habitatkeuze voor de verschillende vissoorten en levensstadia is eveneens

afhankelijk van de predatiedruk. Kleine individuen zijn meer gevoelig voor predatie dan grotere.

De mate waarin \'luchtgebieden aanwezig zijn beperkt vaak de verspreiding van de larvale en

juveniele levensstadia. De aanwezigheid van visetende vogels en roofvissen beïnvloedt dan ook

mogelijk het gebruik van de habitats.

Veel predatoren zijn selectief wat betreft de prooilengte, wat bepalend is voor de verspreiding

van de prooivissen: grotere vissen zijn het gevoeligst voor predatie in ondiep water en zullen

zich dus voornamelijk in de diepere watergedeelten (hoofdstroom, benedenstroom) ophouden,

tewijl de kleinere vissen het meest predatiegevoelig zijn in dieper water zodat deze vooral in de

ondiepere watergcdeelten (oever, bovenstroomse trajecten, ondiepe nevengeulen,

overstromingsvlakte) terug te vinden zijn.
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Hiennee is aangetoond dat voor het beschennen en herstellen van vispopuluaties het van

essentieel belang is dat enig inzicht wordt verkregen in de habitatvereisten van de verschillende

vissoorten die in een bepaald water voorkomen.

Voor het herstel van de vispopulatie van het Zwalmbekken wordt gedacht aan het optimaliseren

van de conditie van de habitats voor de volgende vissoorten:

- in de bovenlopen: rivierdonderpad

beekprik

beekforel

- meer stroomafwaarts: blankvoorn

rietvoorn

winde

baars

snoek

bennpje

karper

paling

driedoornige stekelbaars

tiendoornige stekelbaars

riviergrondel

Onderstaande figuur moet een eerste indruk geven van d~ habitatvoorkeur van een aantal van

de hierboven vennelde vissoorten.

1. kwabaal

2. Barbeel, kopvoorn, sef1)eling, rivierdondef1)ad

3. Winde, riviergrondel, kleine modderkmiper

4. Snoek, baars, meerval, alver, blankvoorn, bras.:m, kolbki

5. Bittervoorn, rietvoorn, kroeskaf1)er; zeelt, grot.: moJJ.:rkruip<:r

lZZ!Ll Aquatische vegetatie
CZJ Drijvende vegetatie
f7E.'j Grindbanken

Figuur 4. Habitatvoorkeur van verschillende vissoorten. De genummerde cirkels duiden het

voorkeurhabitat van de adulte vissen aan, de pijlen wijzen naar paai- en opgroeigebieden

(Schicmer en Waidbacher, 1992).
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2.2.2. De vissoorten van het Zwalmbekken

Beekprik (Quak, 1994; Bruylants et al., 1989)

De beekprik is een rondbeksoort beschermd door de wet op de riviervisserij. Alle levensstadia

van de beekprik zijn gebonden aan de hoofdstroom (inclusief de oeverzone) van de

bovenstroom van beek of rivier. Stromend enJof helder, zuurstofrijk water zonder

verontreiniging zijn noodzakelijk. De migratie is beperkt tot een lokale migratie. Het zijn niet

nestbewakers die paaien op kiezelsubstraat. Ook de embryo's zijn substraatgebonden.

Beekprikken paaien van maart tot juni bij een watertemperatuur van 1I-14°C. Ze zijn zeer

verontreinigingsgevoelig. De waterkwaliteit moet goed tot zeer goed zijn.

De eisen die de beekprikken stellen aan het habitat zijn afhankelijk van het levensstadium:

Situering JonlJe larven Oude larven Juvenielen Adulten

Diepte 0.2-0.5m 0.2-0.5m 0.2-0.5m 0.2-0.5m

Stroming stroming stroming stroming stroming

TaludJOeverzone hoofdstroom flauw talud «114) flauw talud «114) hoofdstroom

Substraattype zand domineert zand domineert slib domineert slib domineert

Beschuttingstype geen beschutting geen beschutting geen beschutting geen beschutting

Beekforel (Quak, 1994; Bruylants et al., 1989; Ano, 1990; OVB, 1986b; OVB, 1983)

Alle levensstadia van de beekforel zijn gebonden aan de hoofdstroom (inclusief de oeverzone)

van de bovenstroom van beek of rivier. Ook de diepe kommen naast de hoofdstroom zijn

geprefereerde habitats. De migratie is beperkt tot een lokale migratie. Beekforellen zijn niet

nestbewakers die paaien op kiezelsubstraat. Ook de embryo's zijn substraatgebonden.

Beekforellen paaien van oktober tot januari bij een watertemperatuur van 3-9°C. Hun voedsel

bestaat uit insecten, insectenlarven en kreeftachtigen. De beekforel is, evenals de beekprik, een

verontreinigingsgevoelige vissoort die een goede tot zeer goede waterkwaliteit vereist.

De eisen die de beekforellen stellen aan het habitat zijn afhankelijk van het levensstadium:

Situering Jonge larven Oude larven Juvenielen Adulten

Diepte 0.2-05m 0.2-0.5m 0.5- 1.0m >l.Om

Stroming stroming stroming geen stroming stroming

TaludJOcvcrzone hoofdstroom steil talud (> 114) steil talud (> 1/4) steil talud (>1/4)

hoofdstroom

Substraattype kiezel domineert kiezel domineert kiezel domineert kiezel md grof zand

Beschuttingstype geen beschutting geen beschutting wel beschutting, maar beschutting door

geen duidelijke voorkeur holten, oevers, ...
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Rivierdonderpad (Quak, 1994; Bruylants et al., 1989; Ano, 1990; Ano, 1992)

De rivierdonderpad is een beschermde vissoort. Alle levensstadia van de rivierdonderpad zijn

gebonden aan de hoofdstroom (inclusief de oeverzone) van de bovenstroom van beek of rivier.

Ook de middenstroom en plassen, meren kanalen en polders (niet natuurlijke wateren) zijn

geprefereerde habitats. Het is een bodemvis en is dus moeilijk te predateren dank zij zijn

beschutte levenswijze. De jonge exemplaren kunnen echter wel gegeten worden door kever- en

libellelarven. De migratie is beperkt tot een lokale migratie. Rivierdonderpadden zijn

nestbewakers die paaien op kiezelsubstraat. Ook de embryo's zijn substraatgebonden. De

rivierdonderpad paait van februari tot mei bij een watertemperatuur van 8-11 0c. Zijn voedsel

bestaat uit insectenlarven, kreeftachtigen, eieren, vislarven en jonge vis. De rivierdonderpad is,

zoals ook de beekprik en de beekforel, een verontreinigingsgevoelige vissoort die een goede tot

zeer goede waterkwalitcit \'ereist: permanente zuurstofverzadiging tot op de bodem en een

constante goede waterkwaliteit zijn noodzakelijk.

De eisen die de rivierdonderpadden stellen aan hun habitat zIJn afhankelijk van het

levensstadium :

Situering Jongc lan'cn Oude larven Juvenielen Adulten

Diepte 02-O.Sm <O.2m O.2-0.5m O.S-I.Om

Stroming g<:<:n stroming geen stroming stroming stroming

TaludJOeverzonc hoofdstroom hoofdstroom hoofdstroom hoofdstroom

Substraattypc ki<:zd domin<:<:rt stenen domineren 'stenen domineren stenen domineren:

broedholen onder stenen

Beschuttingst)·pc hol t<:n, O\'<:r- holten, over- holten,over- holten, overhangende

hang<:nd<: ocv.:r hangende oever hangende oever oever, hard substraat

Blankvoorn (Quak. 1994: Bruylants et al., 1989; Ano, 1990; Ano, 1992; OVB, 1986a)

Het habitat van d~ blankvoorn is zeer gevarieerd. Zowel middenstroom als benedenstroom

kunnen als leefomgeving fungeren. Ook de niet-natuurlijke wateren (plassen, meren, kanalen en

polders) zijn mogelijke leefgebieden voor de blankvoorn. De hoofdstroom (inclusief de

oeverzone) en de diepe kommen naast de hoofdstroom gelegen, de zij stromen, nevengeulen en

de zijarmen die in op~n vcrbinding staan met de hoofdstroom krijgen hierbij de voorkeur. De

verschillende levensstadia komen voor in zowel stilstaand als stromend water.

De blankvoorn paait in ondiepe gedeelten van het water en is een plantpaaier. Ook andere

objecten kunnen als paaisubstraat fungeren: stenen, takken, ... De jonge larven vetroeven bij

voorkeur in het paaigebied van de adulten. Het paaien vindt plaats in de maanden april, mei en

september bij een watertemperatuur van 12-17°C. De blankvoorn kan over vele kilometers

migreren. Lokale en regionale migratie kunnen optreden. Hij leeft in scholen.

De blankvoorn is een alleseter. Hij voedt zich met dierlijke en plantaardig plankton,

bodemorganismen. zoctwatern1osselen, muggclarven, wormen, zachte waterplanten, epifytische

algen en planteddcn. Hij is de belangrijkste voedselbron voor roofvissen (baars, snoekbaars,
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snoek, meerval en paling) en visetende vogels. De eieren van de blankvoorn worden gegeten

door roofplankton, roofwantsen, slakken en watertorren.

De volwassen blankvoorn verkiest voornamelijk de ondiepe oeverzone voorzien van vegetatie,

maar ook diepere delen worden bezocht. Ook vegetatie kan dienst doen om de eitjes op af te

zetten. Beschutting wordt gezocht in de ocverzone, bij voorkeur tussen vegetatie (vooral kleine

en dunnen plantedelen). De blankvoorn is een tolerante vissoort die weinig eisen stelt aan de

waterkwaliteit.

Rietvoorn (Quak, 1994; Bruylants et al., 1989: Ano, 1990; Ano, 1992; OVB, 1984a)

De rietvoorn komt voornamelijk voor in de middenstroom en in plassen, meren, kanalen en

polders. De diepe kommen naast de hoofdstroom en de zij stromen nevengeulen, zijarmen die

permanent in open verbinding staan met de hoofdstroom krijgen de voorkeur. Alle levensstadia

van de rietvoorn komen overwegend in stilstaand water voor. De migratie beperkt zich tot

lokale migratie. Hij is evenals de blankvoorn een schoolvormer.

De rietvoorn fourageert op insecten en insectenlarven, slakken, kreeftachtigen en zoöplankton.

Ook plantendelen en zelfs kleine visjes (kannibalisme) worden verorberd. De rietvoorn is een

belangrijke voedselbron voor roofvissen en visetende vogels. Vooral kleine vissen zonder

beschutting van w'aterplanten vallen hieraan ten prooi. Hij ondervindt concurrentie van

blankvoorn en brasem.

De rietvoorn paait in scholen in mei, juni en juli. be rietvoorn IS een vissoort die, in

. tegenstelling tot de blankvoorn, een matige tot goede waterkwaliteit vereist. Verontreiniging

wordt maar in beperkte mate verdragen.

De eisen die de rietvoorns stellen aan hun habitat zijn afhankelijk van het levensstadium:

Situering Jonge larven Oude lan'en Juvenielen Adulten

Diepte ondiep ondiL'P ondiep ondiep

Stroming traagstromend tot traagstromend tot traagstromend tot traagstromend tot

stilstaand stilstaand stilstaand stilstaand

Substraattype vegetatie vegetatie, niet-hard

substraat

Beschuttingstype begroeide oeverzone heg.r0<::ide ondiepe zone met ondiepe (oever-)zone

o<::\'erl.one veel vegetatie met veel vegetatie

Winde (Quak, 1994; Bruylants et al., 1989: Ano, 1990; Ano, 1992; OVB, 1987a)

Het habitat van de winde is zeer gevarieerd. Zowel bovenloop, middenloop als benedenloop met

getijde-invloed kunnen als leefomgeving fungeren. Ook de niet natuurlijke wateren (plassen,

meren, kanalen en polders) zijn mogelijke leefgebieden voor de winde. De hoofdstroom

(inclusief de oeverzone) en de diepe kommen naast de hoofdstroom gelegen krijgen hirbij de

voorkeur. Sommige levensstadia zijn gebonden aan zijwateren in permanent open verbinding

met de beek of rivier.

13



De winde kan belangrijke migraties ondernemen. In de lente trekt hij in grote scholen

stroomopwaarts om zijn eitjes af te zetten in ondiepe delen van de rivier met zandige bodem.

Hij is een plant- of substraatpaaier, die paait in de maanden april tot juni In de zomer voedt de

winde zich in de ondiepe riviergedeelten en tegen de herfst zakt hij af naar de diepte rivierdelen

of meren waar ze overwinteren. hij voedt zich voornamelijk met insekten, slakken en groter

zoöplankton, die op de bodem leven, maar ook met planten, kleine visjes en kikkers. De larven

van de winde voeden zich uitsluitend met kleiner zoöplankton.

De winde is een vis die een matige tot goede waterkwaliteit vereist. Verontreiniging wordt

slechts in beperkte mate verdragen.

De eisen die de winde stelt aan haar habitat zijn afhankelijk van het levensstadium:

Situering Jonge larven Oude larven Juvenielen Adulten

Diepte O.2-0.Sm 02-0.Sm O.S-LOm >LOm

Stroming geen stroming stroming stroming geen stroming

TaludJOevenone flauw talud «1/4) steil talud (>)/4) steil talud (>)/4) hoofdstroom

Substraattyve zand en kiezel zand en kiezel zand en kiezel

Beschuttingstype wel beschutting, geen wel beschutting, wel beschutting, geen vegetatie

duidelijke voorkeur geen duidelijke duidelijke voorkeur

voorkeur

. Snoek (Quak, 1994; Bruylants et al., 1989; Ano, 1990; Ano, 1992; OVB, 1985a; OVB,

1987c)

Het habitat van de snoek is zeer gevarieerd. Zowel middenstroom als benedenstroom kunnen

als leefomgeving fungeren. Ook de niet-natuurlijke wateren (plassen, meren, kanalen en

polders) zijn mogelijke leefgebieden voor de snoek. De hoofdstroom (inclusief de oeverzone) en

de diepe kommen naast de hoofdstroom gelegen, de zij stromen, nevengeulen en de zijannen die

in open verbinding staan met de hoofdstroom krijgen hierbij de voorkeur. De verschillende

levensstadia komen voor in zowel stilstaand als stromend water.

De snoek paait in ondiepe gedeelten van het water met een overvloed aan vegetatie. Hij is een

obligaat plantpaaier, die zijn nest niet bewaakt. Eitjes worden dus afgezet op oever- en

waterplanten. Harde substraten worden niet gebruikt. Het paaien vindt plaats in de maanden

februari, maart en april bij een watertemperatuur van 6-14oe. De kansen op snoekvangst zijn

zeer groot in oktober, november, december en januari, maar ook in mei, juni, juli, augustus en

september zijn de vangsten goed. Lokale en regionale migratie kunnen optreden.

De snoek is een roofvis die zich voedt met jonge vis, ook soortgenoten. Snoekbroed voedt zich

aanvankelijk met dierlijk plankton en kleine kreeftachtigen. De snoek wordt gegeten door

soortgenoten en reigers.

De volwassen snoek verkiest voorn<:melijk de ondiepe, brede oeverzone voorzien van

overvloedige vegetatie, waar in het voorjaar een verhoging van de waterstand mogelijk is.

Beschutting wordt gezocht in de oeverzone en dan voornamelijk tussen de vegetatie. Hij geeft

de voorkeur aan langzaam stromend water «IOm/s) en is een vis die een matige tot goede

waterkwaliteit vereist. Verontreiniging kan slechts in beperkte mate verdragen worden.
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Baars (Qua!<, 1994; Bruylants et al., 1989; Ano, 1990; Ano, 1992; OVB, 1985b: OVB,

1987b)

De baars vertoeft in de midden- en benedenstroom van zowel stilstaande als stromende wateren.

Ook plassen, meren, kanalen en polders kunnen als habitat dienst doen. Hij geeft de voorkeur

aan de hoofdstroom (inclusief oeverzone) en de diepe kommen naast de hoofdstroom. Verder

zijn ook zij stromen, nevengeulen en zijarmen die permanent in open verbinding staan met de

hoofdstroom geprefereerde habitats.

De baars paait in de oeverzone en in ondergelopen gebieden. De eieren worden in snoeren

afgezet en verstrengeld in de substraten (plantenwortels, takken, stenen, netwerken, andere

obstakels). De jonge larven vertoeven nog een tijdje in de ondergelopen gebieden. In het

juveniele stadium begeven de visjes zich naar meer open wateren en is vegetatie minder vereist.

Enige begroeiing is gewenst, maar slechts in beperkte mate. Om zich te beschunen \vordt door

de adulte baarzen de oeverzone opgezocht. Ook hier voldoet weinig vegetatie. Er wordt gepaaid

in de maanden maart, april en mei bij een watertemperatuur van 8-14°C. De baars onder.indt

interspecifieke concurrentie van snoekbaars en blankvoorn.

De migratie van de baars beperkt zich tot lokale en regionale migratie. Tot 3 km kan hierbij

overbrugd worden. Zelden worden enkele tientallen km afgelegd.

De jonge baars voedt zich met dierlijk plankton, insectenlarvan, slakjes. vlokreeftjes,

aasgarnalen waterpissebedden en jonge vis. Grote baarzen eten uitsluitend vis (cypriniden. pos.

spiering).

De jonge baars zoekt de ondiepe delen op. Deze moèten bij voorkeur onderwatervegetatie

dragen of voorzien zijn van andere vertikale structuren. De oudere baars prefereert het open

water in de diepere, overwegend heldere waterlopen. Hier is slechts \veinig vegetatie \·ereist. De

baars is een vis die een matige tot goede waterkwaliteit vraagt. Verontreiniging \\ordt slechts in

beperkte mate verdragen.

Bermpje (Qua!<, 1994; Bruylants et al., 1989; Ano, 1990; Ano, 1992)

Alle levensstadia van het bermpje zijn gebonden aan de hoofdstroom (inclusief de ocverzone)

van de boven- en middenstroom van stromende beken of rivieren. De migratie is beperkt tot een

lokale migratie. Het bermpje is een zand- en slibsubstaatpaaier. Hij paait van mei tot september

bij een watertemperatuur van 14-18°C. Ook de embryo's zijn substraatgebonden. Het bermpje

is een vis die een matige tot goede waterkwaliteit vereist. Verontreiniging wordt slechts 111

beperkte mate verdragen.

De eisen die de bermpjes stellen aan hun habitat zijn afhankelijk van het le\'ensstadium:

Situering Jonge lanren Oude lanren Juvenielen Adulten

Diepte <O.2m <O.2m O.2-0.5m 0.5-I.Om

Stroming geen stroming geen stroming geen stroming gt:t:n \'oorkt:ur

Talud/Oeverlone stei I talud (> 114) steil talud (> 1/4) steil talud (> 1/4) slt:il talud (> I/~)

Substraattype zand domint:ert zand domineert zand domineert zand dOlllint:t:rt

Beschuttingstype dt:bris debris debris dt:hris
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Karper (Quak, 1994; Bruylants et al., 1989; Ano, 1990; Ano, 1992; OVB, 1984b)

Het habitat van de karper is eerder beperkt. De traagstromende middenlopen, benedenlopen en

laaglandbeken en de stilstaande wateren (putten, meren, polderwateren) zijn mogelijke

leefgebieden van de karper. Zowel de hoofdstroom (inclusief oeverzone), de kommen naast de

hoofdstroom en zelfs het open water worden hierbij ingenomen. De verschillende levensstadia

komen voor in zowel stilstaand als stromend water.

De karper paait in de ondiepe gedeelten met veel vegetatie. Eitjes worden obligaat afgezet op

planten. Het paaien gebeurt in de maand mei. De adulte karper zoekt beschutting tussen de

vegetatie, maar ook in holten, overhangende oevers of takken. Hij geeft de voorkeur aan een

modderige of slibrijke bodem en zoekt de plaatsen op waar weinig of geen stroming is. De

jonge larven voeden zich met fyto- en zoöplankton, de juveniele en de adulten met bodemafval

en invertebraten. De karper is een tolerante vissoort die weinig eisen stelt aan de waterkwaliteit.

Regionale migratie binnen het stroombekken, evenals beperkte migratie intern of lokaal naar de

oeverzone, zijwateren of broekgebieden komt voor.

Paling (Quak, 1994; Bruylants et al., 1989; Ano, 1990; Ano, 1992; OVB, 1990)

Het habitat van de paling is zeer gevarieerd. Zowel de stromende bovenlopen als de

traagstramende midden- en benedenlopen (met of zonder getijdeninvloed) en zelfs stilstaande

wateren kunnen als leefomgeving voor de paling funger~n. Ook in marien water of in estuaria

kan de paling vertoeven. Hierbij heeft hij geen voorkeur voor een bepaald deelbiotoop. Zowel

de hoofdstroom, als de kommen naast de hoofdstroom, zijwaterlopen, nevengeulen of meanders

en de oeverzone evenals de bodem kunnen deel uitmaken van de leefomgeving van de paling.

De verschillende levenstadia komen in stromend én in stilstaand water voor. De juveniele en

adulte palingen geven de voorkeur aan modderige of slibrijke bodems. De juveniele paling

prefereert vegetatie als beschutting, de adult heeft geen voorkeur voor een bepaalde

beschuttingsplaats. Zowel afhangende takken, als holle oevers en vegetatie bieden voldoende

bescherming. De paling is een tolerante vissoort die weinig eisen stelt aan de waterkwaliteit. Hij

is een roofvis en voedt zich met vis en visbroed, maar ook met bodemafval en

bodeminvertebraten staan op de menu.

De paling is een migrerende vissoort. De migratie gebeurt voornamelijk in functie van de

reproductie (katadroom): de optrek naar zee gebeurt door de adulten in de maanden september

tot maart; de trek naar zoetwater door de glasaaltjes (juveniel stadium van de paling) vindt

plaats in februari tot april. Het paaien gebeurt in open zee. De adulte paling keert niet meer

terug naar het zoetwater, maar blijft tot het einde van zijn dagen in de zee.

Driedoornige stekelbaars (Quak, 1994; Bruylants et al., 1989; Ano, 1990; Ano, 1992)

Het habitat van de driedoornige stekelbaars is zeer gevarieerd. Zowel bovenstroom,

middenstroom als benedenstroom kunnen als leefomgeving fungeren. Ook de niet-natuurlijke

wateren (plassen, meren, kanalen en polders) en de estuaria, kust, zee en oceaan zijn mogelijke
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leefgebieden voor de driedoornige stekelbaars. De diepe kommen naast de hoofdstroom gelegen,

de zij stromen, nevengeulen en de zijannen die in open verbinding staan met de hoofdstroom

krijgen hierbij de voorkeur. De verschillende levensstadia komen voor in zowel stil taand als

stromend water.

De driedoornige stekelbaars is een nestbewaker. Een beperkt leefgebied is voldoende. Toch kan

lokale en zelfs regionale migratie optreden. Hij voedt zich met crustaceëen, chironomiden,

zoöplankton en soms met viseieren. Kannibalisme komt voor. Uitzonderlijk staat ook

plantaardig materiaal op het menu (diatomeëen, draadwieren). Kleine stekelbaarzen zijn

planktoneters. De voornaamste predatoren zijn diverse visetende vogelsoorten (bv. lepelaar).

De volwassen stekelbaarzen verkiezen een niet-hard substraat. Ook vegetatie kan dienst doen

als substraat om de eitjes op af te zetten. Beschutting wordt gezocht in de oeverzone en dan

voornamelijk de vegetatie (vooral kleine en dunnen plantedelen). De driedoornige stekelbaars is

een tolerante vissoort die weinig ~isen stelt aan de waterkwaliteit.

Tiendoornige stekelbaars (Quak, 1994; Bruylants et al., 1989; Ano, 1990; Ano, 1992)

Het habitat van de tiendoornige stekelbaars is zeer gevariterd. Zowel bovenstroom,

middenstroom als benedenstroom kunnen als leefomgeving fungeren. Ook de niet-natuurlijke

wateren (plassen, meren, kanalen en polders) zijn mogelijke leefgebieden voor de tiendoornige

stekelbaars. De oeverzone, de diepe kommen naast de ~oofdstroom gelegen, de zij stromen, de

nevengeulen en de zijannen die in open verbinding staart met de hoofdstroom krijgen hierbij de

. voorkeur. De verschillende levensstadia van de tiendoornige stekelbaars komen voor in zowel

stilstaand als stromend water. De voorkeur gaat wel uit naar stilstaand water.

Een beperkt leefgebied is voldoende. Toch kan regionale migratie binnen het stroombekken

(zowel stroomop- als -afwaarts) optreden. De tiendoornige stekelbaars voedt zich met insecten,

slakken en groter zoöplankton. De tiendoornige stekelbaars is een tolerante vissoort die weinig

eisen stelt aan de waterkwaliteit.

Beschutting wordt vooral gezocht in de oeverzone en dan voornamelijk tussen de vegetatie. De

tiendoornige stekelbaars is een nestbewaker. Het paaien vindt plaats in de maanden april, mei

en juni op een niet-hard substraat. Ook vegetatie kan dienst doen om de eitjes op afte zetten.

Riviergrondel (Quak, 1994; Bruylants et al., 1989; Ano, 1990; Ano, 1992; OVB, 1993)

Het habitat van de riviergrondel is zeer gevarieerd. Zowel bovenstroom als middenstroom

kunnen als leefomgeving fungeren. Ook de niet-natuurlijke wateren (plassen, meren, kanalen en

polders) zijn mogelijke leefgebieden voor de riviergrondel. De diepe kommen naast de

hoofdstroom gelegen en de hoofdstroom zelf krijgen hierbij de voorkeur. Sommige levensstadia

zijn gebonden aan zijwateren in pennanente open verbinding met de beek.

De riviergrondel is een niet-nestbewaker die paait op slib- of zandrijke bodem. Lokale en

regionale migratie kunnen optreden. De adulte riviergrondel voedt zich met bodemafval en met

bodeminvertebraten (molluseen, insectenlarven, zoöplankton).
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De eisen die de riviergrondels stellen aan hun habitat zijn afhankelijk van het levensstadium:

Situerinl! : Jongc Isn'cn Oude larven Juvenielen
11

n

Diepte O.2-O.Sm O.2-0.Sm <O.2m O.S-l.Om

Stroming gl..'1:n stroming geen stroming geen stroming geen voorkeur

TaludJOevenone steil talud (>1/4) steil talud (> 114) flauw talud «114) hoofdstroom

Substraattype zand domineert zand domineert modder, fijn slib

domineert

Beschuttingstypc dcbris vegetatie debris wel beschutting, maar

geen voorkeur

2.3. Vismigratie op de Zwalmbeek en de bovenlopen

2.3.1. Inleiding

Vissen migreren over mlO of meer grote afstand op zoek naar geschikte paai-, rust-,

overlevings- en vocdselplaatsen. De meest opvallende migratie gebeurt in functie van de

voortplanting (paaimigratie). Tijdens de trek kunnen grote afstanden worden afgelegd, zoals bij,
migratie van zoct- naar zeewater en omgekeerd door o.a. zalm, zeeforel, steur en paling. Ook

een beperkte vorm van migratie door tal van vissoorten die over kleinere afstand binnen een

waterloop migreren, kan het gevolg zijn van het zoeken naar geschikte voedsel- of

opgroeibiotopen en als vlucht \'oor verontreiniging. In waterlopen met een regelmatige, maar

tijdelijke verontreiniging zijn de vluchtreacties naar bijrivieren of sloten vaak de enige

mogelijkheid voor bepaalde vispopulaties om te overleven.

Door het plaatsen van visonvriendelijke pompsystemen, sluizen, schotten, molens, stuwen en

andere obstructies zoals bijvoorbeeld flessenhalzen en wegoverbruggingen \vordt de waterloop

in compartimenten verdeeld en worden migratieroutes afgesloten. De bereikbaarheid van

verschillende habitats is voor tal van vissoorten echter levensnoodzakelijk voor het voltooien

van hun levenscyclus. Niet alleen paai- en opgroeigebieden moeten bereikbaar zijn, maar ook

de kwaliteit en de omvang van de verschillende leefgebieden is belangrijk. Een aantal

belangrijke vissoorten is als gevolg van de ongeschiktheid en onbereikbaarheid van bepaalde

levensnoodzakelijke biotopen uit onze wateren verdwenen.

Alle obstakels voor de vismigratie langs de waterlopen moeten dus zoveel mogelijk vermeden

worden. Op die manier kan de natuurlijke soortensamenstelling van de visstand behouden

blijven of opnieuw gecreëerd worden en de aanwezigheid van echte trekvissoorten mogelijk

maken.
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2.3.2. Migratieknelpunten

Migratie zou niet mogen belemmerd worden door constructies In een waterloop. Of hct

aanleggen van een dergelijke constructie noodzakelijk is, moet telkenmale wannecr hicrvoor

plannen worden gemaakt, onderzocht worden. Indien de noodzaak ervan wordt aangctoond,

moet een dergelijke constructie zo ingericht worden dat vismigratie mogelijk blijft.

Wanneer de visstand zich hersteld zal de vismigratie van bron tot monding belemmerd worden

door verschillende obstakels. In de bovenlopen is dit nu reeds het geval. Hicr vormcn

inbuizingen en vervallen de grootste hindernissen. In de Zwalmbeek zelf zijn het vooral dc

stuwen en molens die de migratie verhinderen. Hieronder wordt een opsomming gcgc\'cn van dc

migratieknelpunten op de Zwalmbeek en de bovenlopen.

Migratieknelpunten in de Zwalmbeek

I. De stuw ter hoogte van de Ter Biestmolen en de molen zelf (rad en stmv) te Nedcrz\\'alm

Hermelgem zijn onoverbrugbare barrières;

2. De stuw ter hoogte van de IJzerkotmolen en de molen zelf (rad en stuw) te Sint-Maria-Latcm

zijn onoverbrugbare barrières;

3. De verbinding van waterloop nummer 5500 I met de Zwalmbeek is niet open Ecn vcn'al van

ongeveer 40cm laat vismigratie naar deze zijloop rueUoe. Deze beek zou echtcr kunncn

dienst doen als paaiplaats en vluchtweg; •

4. De stuw ter hoogte van de Zwalmmolen en de molen zelf (rad en stuw) te Munkzwalm zijn

onoverbrugbare barrières;

5. De stuw ter hoogte van de Bostmolen en de molen zelf (rad en stuw) te Roborst zijn

onoverbrugbare barrières;

6 Dc verbinding van de Trapmijnsbeek met de Zwalmbeek is niet open. Een verval van

ongeveer 40cm en een gedeeltelijke inbuizing laat vismigratie naar dcze zij loop nict toc.

Deze beek zou echter kunnen dienst doen als paaiplaats en vluchtweg:

7. De stuw aan de Boembekemolen en de molen zelf vormen heden nog een problecm voor de

vismigratie. Hier wordt echter een vistrap voorzien die zowel de molen als de stuw omzeilt:

8. Door de aanpassingen aan de Boembekemolen, bij de aanleg van de vistrap wordt de

verbinding van de Boembeek met de Zwalmbeek gedeeltelijk ingbuisd. Hierdoor komt de

open migratie van de vissen uit de Boembeek naar de Zwalmbeek toe en omgekeerd in het

gedrang.

9. De verbinding van een grachtje met de Zwalmbeek is niet open. Een gedceltelijkc inbuizing

laat vismigratie naar deze zij loop niet toe. Deze beek zou echter kunnen dienst doen als

paaiplaats en vluchtweg;

10. Een inbuizing van de Zwalmbeek te Brakel van een vijftigtal meter verhindcrt de

vismigratie.

De migratieknelpunten op de Zwalmbeek worden op onderstaande kaart wccrgege\cn De

nummering van dc knelpunten in bovenstaande tckst komt overeen met de nummcring op de

kaart.
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Figuur 5. Knelpunten voor vismigratie op de lwalmbeek.

Vismigratie van de lwalmbeek naar de bovenlopen en omgekeerd is onmogelijk, daar zowel de

Molenbeek als de Dorenbosbeek !.Jij hun monding in de lwalmbeek voor een groot deel zijn

ingebuisd.

Migratieknelpunten in de belangrijkste bovenlopen van de Zwalmbeek (Rutten H.,
1995)

Sassegembeek

1. Een betonnen constructie loodrecht op het verloop van de Sassegembeek ter hoogte van

het Brakelbos, na de samenloop met de zijbeek, zorgt voor een onoverbrugbare barrière

voor de vismigratie. Het water omzeilt de constructie via een plas en een waterval van

0.45m naast de waterloop. Dit knelpunt is echter gemakkelijk op te lossen.

2. Een smalle, hoge wegoverbrugging in het Brakelbos aan het lange pad met een

stroomafwaarts verval van lm, gevolgd door een tweede verval van 0.8m (ontstaan door

een opeenhoping van brokstukken van de ingestorte brug stroomafwaarts), vormen een

onoverbrugbare barrière voor migrerende vissen. Deze hindernis is moeilijk of zelfs niet

op te lossen.
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3. De Sassegembeek wordt in het Brakelbos aan het korte pad ingebuisd door een buis van

ISm lang en lm breed. Stroomafwaarts wordt een verval van 0.3m gecreëerd. Door een

eenvoudige aanpassing kan het probleem verholpen worden.

4. Aan de wegovergang (6m lang en lm breed) wordt een verval gevormd stroomopwaarts

van 0.2m en stroomafwaarts van 0.2Sm. Bij een lage waterstand vormen deze een

probleem voor de migratie van de vissen.

Molenbeek

S. De Molenbeek wordt plaatselijk (ter hoogte van de bebouwde kom) omgeleid door twee

inbuizingen van 22 en 2Sm lang en respectievelijk 0.8 en 0.6m breed. De laatste maakt

een hoek van 90°. De twee inbuizingen vormen een migratieknelpunt, maar zijn er

noodzakelijk om overstromingen bij sterke regenval te voorkomen. Het wegnemen van

deze hindernis zal zeer moeilijk worden of misschien zelfs onmogelijk blijken.

6. De Molenbeek werd over een lengte van lOm ingebuisd. De breedte van de buis bedraagt

Im. Aan het uiteinde is geen licht waarneembaar. Mogelijk vormt deze inbuizing een

migratieknelpunt voor de vissen. Deze hindernis is echter door een eenvoudige maatregel

op te lossen.

7. De Molenbeek werd ingebuisd over een lengte van 3.S m m..:t een verval van 0.15m en

een te laag waterniveau in de buis gedurende droogteperiodes. De overbrugging is

gemaakt om de omliggende velden te kunnen bereiken vanaf de straat. Alleen bij een lage

waterstand vormt deze, gemaakelijk op te lossen hindernis, een probleem voor de

vismigratie.

8. De Molenbeek werd nogmaals ingebuisd (twee opeenvolgende inbuizingen van 16m en

13m lang en resp 0.8m en lm breed), waarbij opnieuw een migratiehindernis wordt

gecreëerd. De eerste inbuizing fungeert als wegoverbrugging, de tweede voor het

bereikbaar maken van de omliggende velden.

Dorenbosbeek

9. Over een afstand van ISOm wordt de beek onder de kronkelende baan overwelfd om aan

de andere kant van de baan met een verval van 0.2m verder te meanderen. Deze

overwelving vormt een onoverbrugbare hindernis voor de migrerende vissen.

10. Over een afstand van zo'n SOOm werd de Dorenbosbeek ovef\velfd. De beek stroomt

verdwijnt onder de grond ter hoogte van de ambachtelijke zone en komt terug aan de

oppervlakte langs het zwembad. Tijdens zijn verloop doorheen Nederbrakel verdv.:ijnt de

beek over korte en langere stukken onder de grond.

Verrebeek

11. De Verrebeek wer over een stukje van 3m ingebuisd. De buis is echter kapot, waardoor

het water op verschillende plaatsen in de grond wegsijpelt. Vissen kunnen niet vrij

migreren, maar het waterniveau gedurende lange perioden in het jaar zelfs onvoldoende

hoog om visleven toe te laten.

12. De Verrebeek wordt onderbroken door een aarden weg die de beek snijdt. Het water

overstroomt daar plaatselijk, waarna het verderstroomt met een hoogteverschil van O.Sm.

De hindernis vormt een migratiebarrière, zowel voor grote als kleine vissen. De grotere
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vissen kunnen de hindernis niet nemen, daar de waterstand stroomopwaarts de waterval

te laag is; de kleinere vissen kunnen het hoogteverschil niet overbruggen. Door een

eenvoudige ingreep kan de barrière worden opgeheven.

13. Twee opeenvolgende inbuizingen van 24m lang en O.8m diameter met daartussen een

open gebetonneerd stuk beek van 25m, vormen een barrière voor de visrnigratie.

Waarschijnlijk dienen de buizen voor het vergemakkelijken van de toegang tot de

omliggende velden. Deze hindernis is zeer moeilijk al dan niet onmogelijk op te lossen.

14. Een inbuizing van 27m lang en met een breedte van lm zonder verval sluit de open

rnigratieweg af. Deze hindernis is zeer moeilijk al dan niet onmogelijk op te lossen.

De knelpunten worden aangeduid op onderstaande kaart. De nummering van de knelpunten in

bovenstaande tekst komt overeen met de nummering op de kaart.

Figuur 6. Knelpunten voor vismigratie in de belangrijkste bovenlopen van de Zwalmbeek.
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2.3.3. Migratievoorzieningen

Langs de Zwalmbeek staan vijf molens waarvan er vier uitgerust zijn met een automatische

stuw voorzien van een vistrap van het Denyl-type gebouwd in 1981: de Ter Biestmolen, de

IJzerkotmolen, de Zwalmrnolen en de Borstmolen. De plannen voor deze vistrappen werden

opgesteld door het toenmalige Rijkstation voor Bos- en Hydrobiologie (heden Instituut voor

Bosbouw en Wildbeheer), met de kennis en ervaring van toen. De vistrappen werden vooral in

functie van de salmoniden-migratie ontworpen, wat een beperking van de migratie van andere

soorten met zich meebrengt.

Onderstaande figuur geeft een algemeen beeld van de bouw van de vistrap van het Denyl-type.

Verzamelbak

BOVENAANZICHT

2.30m

ZIJAANZICHT

1.S0m

I

il

7.00 m

Figuur 7. Algemeen beeld van de bouw van de vistrap (Denyl-type) gebouwd aan de

Zwalmmolen op de Zwalmbeek (1981). Opening I = Ingang: Opening II = Uitgang; Opening III

= doorgang trap naar verzamelbak.

De laatste molen de Boembekemolcn, heeft nog geen automatische stuw. In de nabije toekomst

wordt op de Boembekemolen een debiet- en peil regelende automatische stuw geconstrueerd

(naast het molenrad) mét een vistrap in een bypass. Van de oorspronkelijke plannen om

eveneens het molenrad te vernieuwen werd afgezien.
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De conceptberekening van de dimensies van deze vistrap, gebasseerd op de hydraulische

modelstudie van de vistrap behorende bij de stuw op de Dijle te Rotselaar en op de theorie van

de hydrodynamische gelijkvormigheid, geeft volgende resultaten (Van Poucke, 1994):

- vorm van de vistrap: asymetrische helling 117.5 - liS

- debiet: 0.2 m3/s
- waterhoogte op de kruin: 0.18m

- waterdiepte in vakken: 0.60m

- breedte van de vakken: 3 AOm

- niveauverschil in de vakken: 0.09m

-lengte van de vakken: 2.60m

- totale lengte van de vistrap: 102.6m

In de vistrap moet een minimale waterhoogte van 25 à 30cm gewaarborgd blijven om diverse

vissoorten de kans te geven te migreren. Hieraan kan eventueel voldaan worden door gebruik te

maken van een halve V-vorm met als helling 1/5 (figuur). Door de halve V-vorm te gebruiken

veranderen natuurlijk een aantal dimensie van de vistrap:

- vorm: halve V-vorm met helling 1/5

- breedte van de vakken: 2.50m

- waterdiepte in de vakken: 0.70 à 0.75m

-lengte van de vakken: 3.60m

- niveauverschil van de trappen: 0.14m

A: Algemeen overzicht

==

11\

coc: .... ()( 1-\

~.Il .." ( •• ·Iu~ I/~

l • l.t.:l ~

IS • 1. ~o ~ B: Detail van een trap

Figuur 8. Voorstel vormgeving vistrap Boembekemolen op de Zwalmbeek (naar Agrotcchnic,

1993).

24



1
~I

Ij

r

De aansluiting van de vistrap gebeurt aan de afwaartse zijde door een nagenoeg loodrechte

instroming op de Zwalm.

2.3.4. Migratie-experiment aan de stuw van de Zwalmmolen

Daar de vistrappen op de Zwalrnbeek nog nooit eerder werden geëvalueerd, werden door het

Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer in samenwerking met de AWZ (Dhr. Bracke),

AMINAL - Dienst Bos en Groen (Dhr. Pappens) en de Provinciale Visserijcommissie Oost

Vlaanderen (Dhr. Beeclanan) een aantal proeven uitgevoerd om de efficiëntie van deze

vistrappen te onderzoeken.

Voor het onderzoek van de vistrappen werd de migratie aan de Zwalrnrnolen nagegaan, daar de

stuwen op de Terbiestmolen (eerste molen vanaf de monding) en de IJzerkotmolen (nveede

molen vanaf de monding) op het ogenblik van de proeven defect waren. De werking van de

stuwen is een must om het waterpeil in de vistrappen te regelen.

2.3.4.1. Materiaal

Aan de ingang van de vistrap wordt een kooi van 2m op lm geplaatst (figuur). In deze kooi

wordt een aantal vissen uitgezet. Van hieruit kan migratie naar de vistrap plaatsvinden.

Voor de proef werd bij viskweker Van Stalle (Grimbergen) 3 kg baars, 10 kg blankvoorn, 10

kg zeelt en 2 kg karper afgehaald.

Het debiet dat over de trappen stU\'vt, kan geregeld worden met behulp van de stuw op de

Zwalmbeek en met de gietijzeren afsluiting die zich bevindt op de hoogste vier trappen (figuur).

De stand van de afsluitkleppen bepaalt de grootte van de opening die door de vissen moet

genomen worden naar de verzamelbak toe, die de uin\'eg biedt naar de Zwalmbeek. Voor de

proef werden verschillende standen van stuwen afsluitingsklep gebruikt. Het bleek echter zeer

moeilijk te zijn met behulp van deze instrumenten een voor migratie ideale watersnelheid over

de trappen te bekomen. Voldoende water in en over de trappen vereist namelijk een voor

migratie waarschijnlijk te hoog debiet; een lager debiet doet het waterpeil zodanig zakken dat

het te overbruggen hoogteverschil te groot wordt.

Bij de bespreking van de verschillende proeven worden volgende afkortingen aangehouden:

S I == Stroomsnelheid in de opening

S2 == Stroomsnelheid in de afstroom naar de vorige trap

D == Diepte, hoogte van de waterstand in de trappen

0== Grootte van de opening

H == Te overbruggen hoogteverschil

Deze s)mbolen worden op onderstaande figuur weergegeven.
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Figuur 9. Schematische voorstelling van boven- en zijaanzicht van de vistrap aan de stuw van

de Zwalmmolen op de Zwalmbeek. VII-I: trap VII tot trap I; Sla: uitstroomsnelheid aan de

iIlZ\vemopening; SI b: uitstroomsnelheid aan de opening van de afsluitklep: Sic:

instroomsnelheid aan de uitzwemopening; S2: debiet en' de overgang tussen twee trappen. De

kooi werd voor de vistrap-opening (S la) geplaatst in functie van een migratie-experiment.

2.3.4.2. Methode

Er werden vier proeven gedaan, waarbij telkens de beïnvloedende paran1eters verschillend

ingesteld werden:

- de stroomsnelheid aan de openingen;

- de stroomsnelheid in de afstroom naar de volgende trap;

- de hoogte van de waterstand in de trappen;

- het te overbruggen hoogtevershil.

Voor de drie eerste proeven worden per soort een aantal vissen uitgezet in de kooi voor de

inzwemopening. Gedurende 30 minuten wordt de vissen vrije loop gelaten en kunnen ze vrij

migreren. Na deze tijd wordt elke vistrap zorgvuldig afgevist met een schepnet.

Bij de vierde proef worden vissen uitgezet in de zesde trap, om na te gaan wat de vissen van

hieruit zouden ondernemen: zich laten meesleuren door de stroom en dus de trap afdalen, of

tegen de stroom in naar een hogere trap gaan.
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2.3.4.3. Resultaten

Bij de afvissing van de trappen werd voor de drie eerste proeven, waarbij vis werd uitgezet in

de kooi vààr de vistrap, alleen vis aangetroffen in de eerste trap. Dit wil zeggen dat geen enkele

vis in staat was één enkele trap te overbruggen, daar de eerste trap geen hindernis vonnt. De

migratie blijft met andere woorden beperkt tot het in- en uitzwemmen van de vistrap.

Bij de vierde proef werd geopteerd om een aantal vissen (10 baarzen, 10 blankvoorns) in de

vistrap zelf te plaatsen. De baarzen en blankvoorns worden geplaatst in trap VI. De

stroomsnelheid over de trappen wordt gradueel verhoogd het steeds verder openen van de

afsluitschuif bij trap VII. Voor trap 11 wordt een net geplaatst om de vissen die zich met de

stroom laten meeslepen op te vangen. De proef wordt over zo'n 15 minuten gespreid.

Geen van de uitgezette vissen was in staat de trap naar boven te nemen. Ze lieten zich allemaal,

behalve één blankvoorn, in de tijdspanne van 15 minuten meesleuren met de stroming.

2.3.4.4. Besluit

Uit de proeven blijkt dat de vistrap aan de Zwalmrnolen, zoals er nog drie andere langs de

Zwalmbeek staan, niet aan de verwachtingen van een efficiënte vistrap voldoet. De vissen zijn

niet in staat het hoogteverschil tussen de trappen te overbruggen. Verschillende factoren kunnen,
hier de oorzaak van zijn:

- De trap is te ondiep. Er is geen luwte in de trap waarin de vis kan uitrusten vooraleer over te

gaan naar de volgende trap. De stroming is er overal voelbaar.

- De waterstroom is moeilijk regelbaar, waardoor het bereiken van een ideaal debiet een utopie

IS.

- Het is onmogelijk om een waterstroom te creëren waarbij zowel het hoogteverschil als de

waterstroom overbrugbaar waren. Bij een minder sterke waterstroom wordt de te

overbruggen hindernis te hoog, bij een ideaal hoogteverschil is de \\aterstroom te sterk.

- De dimensies van de vistrap zijn te klein. De trap is niet breed genoeg en de te overbruggen

afstand te groot (tot 1.70 m over een lengte van slechts 7.20 m)

- Over de breedte van de vistrap is de s roomsnelheid uniform wegens het dakke profiel van de

trap.

- De ingang naar de vistrap is zeer klein en niet voorzien van een lokstroom. Het vinden van de

ingang van de vistrap is dus al een eerste beperking op de vistrap. Verder is de ingang niet

afgeschennd van de zeer hoge debieten die kunnen ontstaan bij bepaalde standen van de stuw.

De opening naar de vistrap blijft dus een onaangename plaats, daar de grote stroming

voortdurend een zekere inspanning vraagt van de vissen.

- Ook de doorgang van de trap naar de uitgang toe is moeilijk te overbruggen. De regelklep

mag, om een niet te hoge stroming te bekomen, slechts weinig open staan. Dit wil zeggen dat

ook de doorgang naar de uitgang toe klein is.

- Het beheer/onderhoud is moeilijk (aanslibbing).
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3. De waterlopen van het Zwalmbekken

De waterlopen van het Zwalmbekken behoren tot de eerste, tweede of derde categorie. De

waterlopen van eerste categorie zijn in beheer van de Landelijke Waterdienst. Die van tweede

categorie zijn in beheer van de Provinciale technische dienst, die van de derde categorie van de

gemeente. De beheerder van de waterloop staat in voor het onderhoud en herstel van de

kunstwerken op de waterloop en voor het beheer van de waterloop zelf (kruidruiming, herstel

oevers, baggerwerken, ...). Hieronder worden de waterlopen behorende tot het Zwalmbekken

opgesomd, volgens de categorie waarin ze werden ingedeeld.

3.1. Waterlopen van eerste categorie

Tabel 3. Waterlopen van het Zwalmbekken van eerste categorie.

Nummer Naam Stroomgebied (ha) Lengte (m) Gemeente

S266 Zwalmbeek 11400 9400 Zwalm-Oudenaarde-Zottegem

3.2. Waterlopen van tweede categorie

Tabel 4. Waterlopen van het Zwalmbekken van tweede categorie.

Nummer Naam Stroomgebied (ha) Lengte (m) Gemeente

S266 Zwalmbeek- 4450 12400 Zwalm-Zottcgem-Brakel

Dorenbosbeek

S267 Peerdestokbeek- 2200 7900 Zwalm-Horebeke-Oudenaarde

Perlinkbeek-

Boekelbeek-

Moldergembeek

S277 Molenbeek I 390 5200 Zottegem

S294 Verrebeek 400 3200 Brakel

S269 Krombeek 250 2400 Horebeke

S285 Strijmeersbeek 140 1200 Brakel-Zottegem

S275 Passemarebeek- 650 1000 Zottegem-Zwalm

Zwedebeek

S280 120 650 Zottegem

S288 650 Brakel

S270 150 600 Horebeke

S269d 500 Oudenaarde

S279 400 Zottegem

De totale lengte van de waterlopen van tweede categorie bedraagt 36 lOOm
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3.3. Waterlopen van derde categorie

Tabel 5. Waterlopen van het Zwalmbekken van derde categorie.

Nummer Naam Stroomgebied (ha) Lengte (m) Gemeente

S282 Traveinsbeek- 1080 5200 Zottegem

Erwtegemse Beek

S283a 900 Zottegem

S296 Strijpen- 125 850 Zottegem

Kamemelkbeek

S282a Meersbeek 640 Zottegem

S283 550 Zottegem

Nummer Naam Stroomgebied (ha) Lengte (m) Gemeente

S289 Molenbeek 1 550 4900 Brakel

S29l Slijpkotbeek 280 2200 Brakel

S293 Woltkersbeek- 870 1900 Brakel

Vaanbuikbeek

S298 Sassegembeek 270 1 800 Brakel

S290 Kouterbeek 150 I 700 Brakel

S292 Kouterbeek- 190
I

1600 Brakel

Roosmeersbeek

S297 750 Brakel

Nummer Naam Stroomgebied (ha) Lengte (m) Gemeente

S274 Wijlegemse beek 380 3000 Zwalm

S274a 1 300 Zwalm

S274b 420 Zwalm

S274c 150 170 Zwalm

Nummer Naam Stroomoebied (ha) Lengte (m) Gemeente

S275 Passemarebeek 320 2400 Zottegem

S276 Zwedebeek 170 720 Zottegem

Nummer Naam Stroomgebied (ha) Lengte (m) Gemeente

S278 Bettelhovebeek 430 2200 Zottegem

S277 Molenbeek 210 800 Zottegem

S281 120 200 Zottegem

S2RO 100 Zottegem

29



Nummer Naam Stroomgebied (ba) Lengte (m) Gemeente

S267 Perlinkbeek- I 100 2300 Brakel-Zwalm

Peerdestokbeek-

Moldergembeek

S266h Molenbroek- 1200 Oudenaarde

waterloop

S269d 800 Oudenaarde

S269b 770 Zwalm

S267d 400 Zwalm

S270 Fonteinbeek- 120 300 Horebc:ke

Roebeek

S267a Kleine Perlinkbeek 280 Brakel

S269a 250 Oudenaarde

Nummer Naam Stroomgebied (ha) Lengte (m) Gemeente

S286 Dorrebeek 340 I 800 Brakc:l

Nummer Naam Stroomgebied (ha) . Lengte (m) Gemeente

S287 Marebeek 250 1600 I3rakc:l

S272 Meerbol waterloop- 1400 Brakel-Zwalm

Waalbeek

S272a Waalbeek 135 500 Brakc:l-l\\Oalm

S272b 300 Zwalm

Nummer Naam Stroomgebied (ha) Lengte (m) Gemeente

S284 Boembeek 250 I 320 Brakel

5284a 1 110 Brakel

5284d 900 Z\\Oalm

5284b 350 lwalm

S284e 200 lwalm

Nummer Naam Stroomgebied (ha) Lengte (m) Gemeente

S266j 1 100 I3rakc:l

Nummer Naam Stroomgebied (ha) Lengte (m) Gemeente

5305 Vijverbosloop 950 Zwalm

5305a 600 Zwalm

Nummer Naam Stroomgebied (ha) Lengte (m) Gemeente

5308 Zijpgrachtloop 950 Zwalm
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Nummer Naam Stroomgebied (ha) Lengte (m) Gemeente

8273 Meesterbaerebeek 130 750 Zwalm

Nummer Naam Stroomgebied (ha) Lengte (m) Gemccntc

8288 250 Brakel

De totale lengte van de waterlopen van derde categorie bedraagt 53 580 m.

4. De structuurkwaliteit en typologische evaluatie van de wateren ll1 het
Zwalmbekken

Het stroomgebied van een beek wordt gevormd door de beek zelf, het beekdal (met

beekdalbodem) en de beekflank. Uit dit gebied ontvangt de beek zijn water: via de flank en het

beekdal, zowel boven- als ondergronds, stroomt het water af naar de beek die het verder

afvoert. Het stroomgebied kan in zones onderverdeeld worden: brongebied. bovenloop.

middenloop en benedenloop. Daar het water in één richting afstroomt neemt de hoc\'eclheid

water van boven- naar benedenloop toe. Onderstaande figuur illustreert dit.

beek ~~~::::::::::::::=--------
benedonloop

Figuur 10. Het stroomgebied van een beek (Kraal et al., 1993).

Alles wat in het stroomgebied gebeurt heeft een invloed op de kerunerken van het \\ater. Zo

beïnvloeden verschillende menselijke activiteiten het beeksysteem: stikstofdepositie.

grondwaterwinning, drainage van gronden, wateraanvoer, afvallozingen, landbouw. peilbeheer

en verstedelijking. De menselijke invloed op het functioneren van een beekdal-ecosystecm IS

samengevat in figuur 11.
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Figuur 11. De menselijke activiteiten in een stroomgebied (Kraal et al., 1993).

Hieronder wordt nagegaan wat de invloed is van menselijke activiteiten op de typologie van de

Zwalmbeek. In een volgend hoofdstuk wordt de invloed op de waterkwaliteit en -kwantiteit en

de natuur behandeld.

Het onderzoek naar de verspreiding en de typologie van ecologisch waardevolle waterlopen in

het Vlaamse Gewest (Nagels et al., 1993) toont aan dat het stroomgebied van de Zwalm nog

een matig tot goede structuurkwaliteit heeft. Vooral de Sassegembeek, de

WolfkersbeekiVaanbuikbeek, de Slijpkotbeek, de Molenbeek, de Verrebeek en de

Dorenbosbeek bezitten in dit opzicht nog waardevolle tot zeer waardevolle trajecten. Ook de

Zwalmbeek heeft plaatselijk nog ~en waardevolle en zeer waardevolle structuur.

Hieronder wordt een beschrijving gegeven van de voor de visserij "interessante" waterlopen.

Om een beter beeld te geven van de waterlopen van het Zwalmbekken worden niet alleen de

bovenlopen en de Zwalmbeek zelf, maar ook de benedenlopen van de Zwalmbeek in de

bespreking opgenomen. De bespreking van de Zwalmbeek is zeer uitgebreid, de overige

waterlopen worden in het kort besproken. Voor de bespreking worden eigen waarnemingen

(prospectie van de Zwalmbeek met behulp van een veldprotocol), gegevens afkomstig van

visbestandsopnarnen (Sarnsoen, 1994) en van de typologiestudies (Nagels et al., 1993)

samengebracht.

Het veldprotocol gebruikt bij de prospectie is een sarnenvoegsel van protocols gebruikt door

verschillende instellingen zoals de Vlaamse Milieumaatschappij en de Universitaire Instelling

Antwerpen en gesteund op andere literatuurgegevens waarin de structuur van de beek aan bod

komt. Onderstaande figuur toont het veldprotocol.
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Hieronder worden de onderzochte parameters, die leidden tot een nauwkeurige inventarisatie

van de Zwalmbeek, nog eens samengevat:

1. Aard van de waterloop: brongebied, bovenloop, middenloop, benedenloop, monding

2. Type waterloop: beek, laaglandbeek, hooglandbeek, grotelkleine rivier, afgesloten rivierarm,

polderwaterloop, kreek, sloot, bron, kanaal, ven, hoogvenplas, veenplas, plas, wiel, kolk,

meer, zandgat, grindgat, kleigat, vijver, stadsvijver, visvijver, ...

3. Stroomsnelheid: snel, matig, traag, stilstaand, of meer specifiek in mis

4. Stroomdiversiteit: zeer groot, groot, matig, gering, klein

5. Structuurkenmerken:

5.1. meanders: optimaal, goed, zwak, afwezig, gekanaliseerd, onherstelbaar

5.2. holle oevers: optimaal, goed, zwak, afwezig, onherstelbaar

5.3. taludhelling: <8/4, 8/4 - 12/4, >12/4

5.4. waterloopbreedte: variabel, uniform

5.5. paaiplaats, schuilplaats, voedselplaats

5.6. oeverstructuur: natuurlijk, niet-natuurlijk (houtwal, steenwal, schanskorven, beton,

damplaat, doorgroeisteen, ... ), volledig doorgroeibaar, niet-doorgroeibaar. \'olledig

overgroeid, gedeeltelijk overgroeid, niet-overgroeid

5.7. overstromingsgebieden: aanwezig, afwezig

6. Vegetatie: houtkant, riet- en biezenzone, oeverplanten, onderwatervegetatie, drijvende

planten, overvloedig, matig, schaars, afwezig.

7. Dominant landschapstype: natuurgebied, weiland, akkerland, hooiland, woongebied,

industriegebied, bos (in percentage)

4.1. De Zwalmbeek

De Zwalmbeek is een laaglandbeek met een stroomsnelheid die nogal kan variëren van plaats

tot plaats. Op welbepaalde tijdstippen en plaatsen stroomt de beek niet tot zeer traag, op andere

matig. Bij sterke regenval kan de stroming zeer sterk zijn. Tijdens de prospectie was de

stroming voornamelijk traag tot matig. De stroming vertoont een vrij beperkte plaatselijke

variatie, zoals kleine vervallen. De waterhoogte in de beek \vordt voor een groot deel bepaald

door de stand van de verschillende stuwen. Aan de opgestuwde kant is de stroming traag en de

waterstand (zeer) hoog (tot aan het maaiveld). Dit komt het natuurlijk karakter van de beek

zeker niet ten goede.

De structuur is op bepaalde plaatsen nog natuurlijk en zeer waardevol (zoals stroomafwaarts

het centrum van Brakel t.h.v. de gehuchten Boekendries en Rozenhoek te Michelbeke en t.h.v.

het centrum van Rozebeke). De meandering is plaatselijk zeer sterk uitgesproken tot zelfs

optimaal, de oevers zijn uitgeschuurd in de bochten waardoor lU\\ten ontstaan en de breedte

van de waterloop varieert sterk ten opzichte van de verdere loop van de beek. Menselijke

activiteiten, zoals het onderhoud van de waterloop (ruiming) en de aanplant van populieren

langs de oever verstoren echter het natuurlijk karakter. Het geruimde slibrijk materiaal \\ordt

namelijk gewoon op de oever gegooid en zorgt er voor een ophoging en de populier is een niet-
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oevereigen boomsoort, die beter vervangen wordt door een meer streek- en oevcrcigcn

boomsoort. Op andere plaatsen is de natuurlijkheid echter ver te zoeken, waarin dan vooral de

dominante landschapstypen een rol spelen: landbouw (akkerbouw en veeteelt tot dicht bij de

oever) en bewoning (overbruggingen, oeververstevigingen, stuwen, molens, rechttrekking van

de beek) verstoren in zeer sterke mate de natuurlijkheid van de Zwalmbeek. De Zwalmbeek is

vnl. stroomafwaarts de monding van de Molenbeek te Velzeke-Ruddershove grotendeels

rechtgetrokken. Ze wordt door vijf watermolens (IJzerkotmolen, Ter Biestmolen, Zwalmmolen.

Bostmolen, Boembekemolen) in een aantal compartimenten verdeeld door de aanwezigheid van

stuwen. Het is vooral in functie van deze molens dat de Zwalmbeek over een grote lengte \\"erd

rechtgetrokken (zoals stroomopwaarts de Ter Biestmolen tussen de stuwen). Zowel aan de

IJzerkotmolen als aan de Ter Biestmolen is de Zwalmbeek komvormig verbreed.

Holle oevers komen zelden of niet voor. Wel vinden we plaatselijk licht afgekalfde oevers die

op deze manier als het ware een zeer geringe holle oever creëren. Over het pool-riffle-patroon

en de bodemstructuur kan weinig gezegd worden omdat door de hoge waterstand en de

troebelheid van het water de bodem slechts zelden zichtbaar was. Waar de bodem zichtbaar

was, was deze stenig. De helling van het talud is zeer steil (altijd >8/4) tot bijna vertikaal. De

oevers zijn op bepaalde plaatsen verstevigd met schanskorven, paaltjes en andere materialen die

niet doorgroeid zijn, op andere plaatsen zijn ze nog natuurlij:( zonder enige vorm van

onnatuurlijke versteviging. De oevers zijn echter bijna over de ganse loop van de Zwalmbeek

afgekalfd en plaatselijk zelfs dringend aan herstel toe. De oudere populieren die langs de loop

zijn aangeplant bevorderen zelfs de afkalving van de o~ver als ze te dicht op de oever staan.

Opvallend is het geringe voorkomen langs de oever van'de streek- en oevereigen boomsoorten

zoals wilg, els en es (zoals bijvoorbeeld het klein overstromingsgebied stoomaf\\"aarts de

Terbiestmolen te Nederzwalm), die als oeverversteviging beter zouden fungeren dan de

populier. Oever- en watervegetatie is er zeer schaars tot zelfs af\\"ezig en bestaat voornamelijk

uit grasbegroeiing. Overstromingsgebieden zijn nog slechts zeer zelden aanwezig. De breedte

van de waterloop varieert slechts zeer weinig, plaatselijk is de breedte-variatie matig. De

bodem van de Zwalmbeek is nogal variabel: plaatselijk stenig, zanderig.

Het dominant landschapstype is weiland, wat dikwijls een zeer negatieve invloed heeft op de

structuur van de beek doordat het vee de Zwalmbeek als drinkplaats gebruikt. De oever wordt

vertrappeld en kalft af. Verder zijn het vooral akkers en bossen die de omgeving rond de lwalm

uitmaken. Akkers kunnen een nadelige invloed hebben op zo\\"(::l de \\'aterkwaliteit, door het

afstromen van meststoffen bij overvloedige regenval of door het overvloedig aanbrengen ervan.

als op de structuur van de beek. De structuur heeft onder de akkerbouw te lijden daar de akkers

tot aan de beek worden geploegd. Oevers worden minder stevig en kalven in. Wanneer de

ploegvoor dan evenwijdig loopt met het verloop van de beek wordt het gevaar op inkalving van

de oevers nog verhoogd. De bewoning langs de Zwalmbeek is nog vrij beperkt, maar heeft toch

al een sterke invloed op de structuurkwaliteit van de beek: overbruggingen.

oeververstevigingen, inbuizing, ...

Aan de hand van de resultaten van de prospectie kunnen ook een aantal intersessante zones

worden aangeduid voor visserij en natuurbehoud. Deze zullen in een volgend hoofdstuk

behandeld worden.
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4.2. De bovenlopen van de Zwalmbeek (Nagels et al., 1993; Rutlen, 1995)

De bovenlopen van de Zwalmbeek zijn geïsoleerde biotopen die nog gevrijwaard zijn van

lozingen. Ze herbergen nog restpopulaties van beekforel, beekprik en rivierdonderpad.

Stroomafwaartse uitbreiding van hun leefruimte is echter onmogelijk daar de benedenlopen wél

sterk verontreinigd zijn.

Sassegembeek

De Sassegembeek is een smalle, snelstromende bronbeek die ontspringt te Brakel. Ze is nog

sterk meanderend en heeft sterk uitgeholde oevers. Door voeding met ijzerrijke kwel zijn langs

de oever roestvlekken zichtbaar. De bodem is zeer gevarieerd (deels rotsig, deels lernig) met

verspreide kuiltjes van zo'n 30 à 50 cm diepte (als gevolg van het licht verval).

Ter hoogte van Pullem is de Sassegembeek dicht begroeid met knotwilgen en struiken, in het

Brakelbos ligt ze op een helling met stenige trajecten en verspreide kuiltjes.

De Sassegembeek herbergt in het bosgebied (zoals reeds eerder besproken) nog een

restpopulatie van beekforellen. Bij een visbestandsopname (Samsoen, 1994) konden per traject

van 100 m 7 tot 10 beekforellen gevangen worden. De bredere stoomafwaarts gelegen

beekgedeeIten zijn ongeschikt voor de beekforel door de te sterke vervuiling met rioolwater.

Ook de beekprik werd aangetroffen (tussen Pullem en Boekkouter) in de losse leemachtige

beekbodem. De rivierdonderpad komt voor in het Brakelbos tot aan de monding in de

Molenbeek te Boekkouter.

Verrebeek

De Verrebeek is een smalle, meanderende beek die ontspringt aan de noordkant van het La

Louvièrebos. Ze stroomt doorheen weilanden met populieren, de oevers zijn uitgehold en met

struiken en bomen begroeid. De bodem is deels rotsig, deels lemig en heeft een uitgesproken

stroom-kuilen-patroon. De Verrebeek wordt echter verontreinigd door een overloop van een

mestkuil en diffuse rioohvaterlozingen van de verspreide woningen.

De Verrebeek herbergt evenals de Sassegembeek een rest-beekforellenpopulatie. Ook hier

konden tijdens een visbestandsopname (Samsoen, 1994) per traject van 100 m van 7 tot 10

beekforellen gevangen worden. De bredere stoomafwaarts gelegen beekgedeelten zijn

ongeschikt voor de beekforel door de te sterke vervuiling met rioolwater. Buiten het bos is de

verspreiding van de beekforcl beperkt tot aan de Verrebeekbaan. Beekprik wordt aangetroffen

op het beektraject met beboste oever en zachte leembodem. Hun aantal vermindert sterk

stroomafwaarts omwille van de lichte vervuiling. De rivierdonderpad komt voor in Bois de La

Louvière tot aan de bewoning van de Evensveldstraat.

Dorenbosbeek

De Dorenbosbeek bezit nog waardevolle structuurkenmerken ter hoogte van het La

Louvièrebos. De beek stroomt langs de bosrand, niet in het bos zelf. Ze is meanderend met diep

uitgesneden, steile oevers. De beekbodem is slijkerig, de oever grassig en plaatselijk verruigd.

Na de samenvloeiing van de Dorenbosbeek met de Verrebeek wordt deze grotendeels overwelfd

en gefixeerd. De waterloop wordt verontreinigd vanaf de bron op Henegouws grondgebied.
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Er werd bij de visbestandsopname van 1990 (Samsoen, 1994) slechts één beekprik (en enkele

dricdoomige stekelbaarzen) aangetroffen in de bovenloop wat v.ijst op potentiële habitat voor

de beekprik, maar ook op een te hoge vuilvracht afkomstig van een boerderij op Henegouws

grondgebied.

Wollkersbeek/Vaanbuikbeek

De Wolfkersbeek en de Vaanbuikbeek hebben beide nog een waardevolle structuur. Het verval

is groot en op verschillende plaatsen zijn de oevers hol. De Wolfkersbeek wordt langs beide

oevers sterk overschaduwd door dichte struik- en boombegroeiing.

Slijpkotbeek

De Slijpkotbeek stroomt meanderend tussen weilanden en langs huizen. Overschaduwing treedt

op door populieren op de rechteroever. Omgevallen bomen en paaltjes vormen natuurlijke

dammen.

Molenbeek

De Molenbeek heeft een sterk gevarieerde ondergrond: modderig, los lemig en stenig.

Stroomafwaarts is de beek uitgediept en verbreed. De oevers zijn weinig begroeid en/of sterk

verruigd en plaatselijk werden ze verstevigd met betonnen damplanken (Boekkouter). Sommige

delen van de Molenbeek vnl. te Opbrakei zijn omzoomd door populieren.

Ter hoogte van de weilanden is de Molenbeek smal en zeer ondiep. Het water stroomt er snel en.,
er is een grote variatie in diepten, breedte en oeverhoogte. Op verschillende plaatsen zijn de

oevers uitgeschuurd of vertrappeld door het grazende vee.

Bij een visbestandsopname (Samsoen, 1994) trof men er de rivierdonderpad, de beekprik en de

driedoornige stekelbaars aan.

4.3. De benedenlopen van de Zwalmbeek (Nagels et al., 1993)

Karnemelkbeek

De Kamemelkbeek vertoont nog een natuurlijk beekverloop in een mooi valleibos restant. Dit

begeleidend beekbos heeft een grote ecologische waarde dat de nodige bescherming behoeft. De

beek is zeer sterk verontreinigd vanaf het brongebied (waarschijnlijk afkomstig van de wijk

Steenbergen en/of van Erwtegem) door rioolschimmel en zwerfvuil.

De visbestandsopnamen toonden aan dat de visfauna er onbestaande is.

Trapmijnsbeek

De Trapmijnsbeek heeft te St.-Goriks-Oudenhove nog een sterk meanderend vermogen en heeft

er goed ontwikkelde structuurkenmerken. Het waardevolle van deze beek wordt nog versterkt

door de holle oevers, het stroom-kuilen-patroon en de omgevallen bomen die

stroomversnellingen en opstuwingen doen ontstaan.

De middenloop van de Trapmijnsbeek (aan Gehuchte) heeft nog een min of meer natuurlijke

oever, beplant met meidoorn. Plaatselijk is de oever er verstevigd met houten damplaten, op
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andere plaatsen is de oever ingezakt. Door de uitspoeling van akkergrond treedt sterke

aanslibbing op. De smalie bronbeek (bovenloop) is toegegroeid met meidoorn en populieren.

Op de linkertak van de bovenloop van de Trapmijnsbeek treft men rivierdonderpad aan. In de

midden- en bovenloop komt nog een beperkte visfauna voor.

Boembeek

De Boembeek kent een bochtig verloop doorheen het heuvellandschap met weiden, akkers en

bomenrijen. Dicht langs de beek staan knotwilgen en struiken ingeplant. Bepaalde trajecten van

de Boembeek zijn nog sterk meanderend en voorzien van goede structuurkenmerken (bv. te

Michelbeke). De oevers zijn vaak hol en uitgeschuurd onder de boomwortels, de oeverhoogte .

zeer variabel. Omgevallen bomen zorgen voor plaatselijke opstuwing en vervallen.

Bettelhovebeek

De Bettelhovebeek is door een vijftal sluizen gecompartimenteerd. Migratie langsheen de

sluizen is uitgesloten. De beek is volledig gebetonneerd.

Molenbeek

De Molenbeek is een bijna volledig rechtgetrokken waterloop waarvan de oevers voorzien zijn

van schanskorven. Er zijn geen holle oevers, geen beplanting, geen stroom-kuil-patronen, geen

meandering e.d., waardoor de schuilmogelijkheden voor de visfauna miniem zijn. Te Elene en te

Velzeke-Ruddershove is de beek echter nog sterk meanderend en heeft ze nog goed ontwikkelde

structuurkenmerken.

Passemarebeek

De Passemarebeek heeft nog sterk meanderende trajecten met goed ontwikkelde

structuurkenmerken (bv. Velzeke-Ruddershove). De beek wordt sterk verontreinigd door

rioolwater (puntlozingen), waardoor hier maar weinig vis aangetroffen wordt.

Zweedebeek

De Zweedebeek wordt verontreinigd door lozingen van rioolwater (puntlozingen), wat een

invloed heeft op de visstand.

Peerdestokbeek

Te Nederzwalm-Hennelgem is over een lengte van ongeveer 3 km de waterloop nog waardevol.

Dit getuigen de meandering, de bomenrijen (knotwilgen en populieren), de holle oevers en het

stroom-kuilen-patroon in de bedding van de waterloop. De oevers zijn steil en kalven hier en

daar af.

Aan de monding van de Peerdestokbeek in de Zwalmbeek is deze beek verstevigd door

schanskorven die deels begroeid zijn. Aan de voet van de verstevigingen is een betonnen

betuiging voorzien.

Het mondingsgebied van de Peerdestokbeek wordt vermoedelijk gekoloniseerd vanuit de Zwalm

bij betere waterkwaliteit en vormt een tijdelijke visfauna. De paling, het vetje, de beekforel en

de stekelbaars werden er aangetroffen in 1986-1987, giebels en drie- en tiendoornige

stekelbaarsjes in 1993 (Samsoen, 1994). Migratie naar hogerop in de Peerdestokbeek is
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onmogelijk door het te hoge verval ter hoogte van de Oude Molen. Deze molen is een

onoverkomelijke hindernis voor de vismigratie, daar het verval aan de molen veel te hoog is. De

visstand heeft er sterk te lijden onder de sterke verontreinging door rioolwater en onder de

aanslibbing. Alleen in de monding tot aan de eerste molen komt nog wat vis voor.

Moldergembeek

Stroomafwaarts de baan ter hoogte van Hof ter Meerhem is de beek modderig en komen

plaatselijk diepe kuilen voor in de bodem. Tegen de brug is de bodem stenig en komt

rioolschirnmel voor. Stroomopwaarts de baan is de bodem opnieuw modderig en werd betonnen

betuiging aangebracht langs beide zijden van de beek.

Aan de oude Moldergemmolen is de beek vrij ondiep. Het bodemtraject is afwisselend modderig

en stenig, het water is er iets helder. De diepe poel aan de molen heeft aan de 2 m hoge

waterval een sterke H2S-geur.

In de Moldergembeek werden tijdens visbestandsopnamen geen vissen aangetroffen (Samsoen,

1994).

Boekelbeek

De Boekelbeek is een snelstromende beek met steile oevers. Bepaalde trajecten (bv. te St.

Blasius-Boekel) zijn nog sterk meanderend en hebben goede structuurkenmerken. Er ontstonden

holle oevers ter hoogte van de bomenrijen langs linker- en rechteroever. De uitschuring van

deze oevers (door erosie) gaat plaatselijk zo ver dat bomen naar de beek beginnen over te

hellen. Plaatselijk (aan de monding van de Krombeek);werd betonnen betuiging aangebracht

met een hoogte van I m.

De boekelbeek wordt echter sterk verontreinigd door rioolwater. Dit heeft voor gevolg dat de

visstand er nihil is.

Roebeek

De Roebeek draagt evenals de Perlinckbeek nog mogelijke potentiële plaatsen met

restpopulaties van voor het Zwalmbekken specifieke vissoorten. De visuele \'erontreiniging

door rioolwater en mogelijke uitspoeling van verdelgingsmiddelen bij het opzuigen van \\'ater

door loonwerkers laat vermoeden dat stroomopwaarts van de Roekbeek een vispopulatie

volledig afwezig is.

Perlinckbeek

Bepaalde trajecten van de Perlinckbeek zijn nog sterk meanderend en hebben nog goed

ontwikkelde structuurkenmerken. Een voorbeeld hiervan is het traject te Zegelsem.

Onderstaande figuur geeft een algemeen beeld van de structuurkwaliteit van de beken van het

Zwalmbekken.
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Figuur 13. Structuurkenmerken van de Zwalmbeek (naar Nagels et al., 1993) I
I

5. De hengelsport

I
5.1. Visrecht

De wet van 28 december 1967 betreffende de onbevaarbare waterlopen heeft deze waterlopen

ingedeeld in drie categoriën. De onbevaart)are waterlopen van eerste categorie worden beheerd

door de Landelijke Waterdienst. De provincies beheren de onbevaarbare waterlopen van tweede

categorie en de gemeenten van de derde categorie.
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De Zwalmbeek is deels van eerste categorie, deels van tweede. Daar het visrecht op

onbevaarbare waterlopen van eerste, tweede en derde categorie toebehoort aan de

oevereigenaars, is voor het hengelen op de Zwalmbeek naast een visverlof ook een toestemming

van de visrechthebbende nodig.

De eerste Belgische wet inzake riviervisserij dateert van 19 januari 1883. Zij was een van de

eerste wetten in Europa die op overkoepelende wijze de hengelactiviteit regelde. Het

hengelsportreglement van Vlaanderen ligt heden vervat in de Wetgeving op de Riviervisserij

van 1 juli 1954. Ten opzichte van de vroegere wetgeving voerde ze drie fundamentele

nieuwigheden in die de nadruk leggen op het hengelen als vrijetijdsbesteding:

- het openstellen van alle bevaarbare waterlopen alleen voor de hengelaar, wat meteen het einde

van de verpachting van de visserij in deze wateren betekende;

- de drastische beperking van het gebruik van vistuigen. Naast de hengel en kleinere vistuigen

(kreeftennet, kreeftenroede en schepnet) werden nog alleen enkele netten ten behoeve van

palingvangst (kruisnet en fuik) en de netten, die op grond van internationale akkoorden in de

Beneden-Schelde mochten gebezigd worden, behouden;

- instelling van een visserijfonds, dat aan de basis samengesteld is uit vertegenwoordigers van

provinciale hengelaarsverenigingen.

De wet van 1954 werd op haar beurt gewijzigd en aangevuld door de wetten van 10 juli 1957

en 1 april 1977 en door het Besluit van de Vlaamse Executieve van 20 mei 1992. Dit Besluit

betekende het definitieve einde van de unitaire Belgische wetgeving op de riviervisserij. De.,
volgende principes liggen ten grondslag aan het Besluit:

- de maximale bescherming van de visbestanden, zowel van het natuurlijk visbestand als van

het herbepotingsbestand;

- vereenvoudiging van de wetsartikelen zodat iedereen direct begrijpt waarover het gaat;

- streven naar een stabiele reglementering met zo weinig mogelijk uitzonderingen op de

algemene principen.

Practisch komt dit neer op:

- uitbreiding van de lijst met beschermde vissoorten;

- beperkte nachtvisserij toegestaan;

- bescherming van pas uitgezette vis;

- bescherming van paaigebieden;

- beperking van het aantal vistuigen;

- invoeren van een maat op paling, sneep en serpeling.

De wet op de riviervisserij van 1954 heeft in belangrijke mate bijgedragen tot de ontwikkeling

van de zoetwatervisserij. Deze wet heeft via het Visserij fonds en de Provinciale

Visserijcommissies een medezeggenschap verleend aan de hengelaarsverenigingen en

vissersfederaties over de besteding van de opbrengsten van de visverloven.

De \-vetten op de riviervisserij zijn van toepassing op de Zwalmbeek en de zijbeken.
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Het visrecht behoort toe aan de oevereigenaar. De oevereigenaar kan het visrecht uitgeven aan

derden via verhuur van dat visrecht. Het beheer over de visstand behoort toe aan de Afdeling

Bos en Groen in samenwerking met de Provinciale Visserijcommissie.

In wateren waar de Staat het visrecht heeft, is lijnvissen toegelaten mits de hengelaar in het

bezit is van een publiekrechtelijk visverlof. In wateren waar de oevereigenaar of het

Polderbestuur het visrecht heeft, moet de hengelaar naast het visverlof ook over de toelating

van de visrechthouder beschikken. Wordt het water afgehuurd door de Provinciale

Visserijcommissie, dan volstaat een visverlof.

5.2. Visstandsbeheer

Het visstandsbeheer wordt sinds de jaren 70 onvermijdelijk geconfronteerd met een situatie van

slechte waterkwaliteit en een achteruitgang van de aquatische biotopen. Hierdoor gaat de

visstand op de openbare wateren drastisch achteruit.

Het visstandsbeheer is het geheel van activiteiten, binnen de door het milieu gestelde grenzen

of de mogelijkheden van het water, gericht op het handhaven of ontwikkelen van een visstand

welke in ecologisch evenwicht is (Denayer, 1995). Hierbij wordt getracht zo optimaal mogelijk

te voldoen aan de wensen van de watergebruikers, waaronder de hengelaars, voor zover het

verwezenlijken van deze wensen het ecologisch evenwicht niet verstoort. Met een planmatig

visstandsbeheer wordt een integratie van de water!m;aliteit, waterkwantiteit en structurele

kenmerken, de visstand, de vegetatie, de voedselketen en de hengelsport nagestreefd en wordt

door een reeks maatregelen gepoogd te komen tot een duurzame visstand en een duurzame

bevissing. Bij het visstandsbeheer worden overwegingen van natuurbehoud en milieubeheer

betrokken (Verbiest et al., 1993).

Deze studie wil het vistandsbeheer in het Zwalmbekken richten op de integrale uitbouw van het

visserij biologisch biotoop, waarbij via een planmatige aanpak gestreefd wordt naar een zo

natuurlijk mogelijke toestand. Hiçrvoor is overleg rond de verschillende aspecten van de

\vaterhuishouding (waterkwaliteit, vormgeving en inrichting van het water, onderhoud van het

water), watergebruik, natuurbehoud en bodemgebruik vereist.

De algemene \verkwijze en doelstellingen van het planmatig visstandsbeheer op waterlopen

wordt hieronder schematisch voorgesteld (naar Denayer, 1995).
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Biotoop- en habitatevaluatie

- abiotisch: typologiestudies van diverse watertypen

waterk\valiteitsbeheer

waterk\vantiteitsbeheer

hydrobiologische en hydrografische factoren

- biotisch: flora-inventarisatie

invertebraten-inventarisatie

fauna-inventarisatie (visstandanalyse)

- knelpuntenanalyse (o.a. migratie, biotoop, waterk\valiteit, visgemeenschap)

- sectorieel gebruik en beleid

- Visserijbiologische normdoelstelling

- Ecologische normdoelstelling

- Streefbeelden

Via beheersplannen integreren tot één beheers- en beleidsondersteunend

document

Implementatie - Saneren van de waterk\valiteit

- Voeren van een geïntegreerd en rationeel waterkwantiteitsbeheer

- Sanering, herstel en -ontwikkeling, habitatdiversificatie

- Planning en actief biologisch visstandbeheer

- Bevorderen van de visseriikundige funatie

Evaluatie - Verhoging van de biologische en ecologische natuurlijkheid

- Bevordering van de biodiversiteit (floristisch en faunistisch)

- Toetsing van de biotoopk\valiteit en habitatgeschiktheid

- Toetsing van de saneringsmaatregelen met terugkoppeling en bijsturing "an

implementatiefaze

- Verbetering van de visseriikundige functie

Resultaten UITBOUW EN REALISATIE VANEEN BLAUWE HooFDSTRLiCTUUR

Figuur 14. Schematische voorstelling van de algemene werkwijze en doelstellingen van het

planmatig visstandsbeheer op waterlopen (naar Denayer, 1995).

5.3. Visuitzettingen

Na 1960 ging de waterkwaliteit en hiermee ook de visstand in de Zwalm gevoelig achteruit.

Door herbepotingen door de Provinciale Visserij commissie van Oost-Vlaanderen werd getracht

de visstand op peil gehouden. Onderstaande tabel geeft een beeld van de uitgezette vissoorten in

het Zwalmbekken tijdens de periode 1955-1978.
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Tabel 6. Pootvisuitzettingen in het Zwalmbekken (1955-1978).

Jaartal Uitzettingsplaats Vissoort Hoeveelheid groottekJasse

1955 Zwalmbeek voorn 2.000 stuks
1955 Zwalmbeek karper 1.000 stuks

1955 Zwalmbeek zeelt 400 stuks

1956 St. Maria Latem voorn 1.000 stuks

1957 St. Maria Latem karper 30 kg

1957 St. Maria Latem voorn 500 stuks

1961 St. Maria Latem voorn 30 kg

1961 St. Maria Latem zeelt 100 stuks

1962 Roborst voorn 1.200 stuks

1962 St. Maria Latem voorn 1.020 stuks

1964 Roborst voorn 750 stuks

1964 Roborst baars 450 stuks

1964 Roborst snoek 250 stuks 20 à 25 cm

1964 Roborst karper 800 stuks

1964 Roborst paling 240 stuks

1965 Roborst paling 120 kg

1965 Roborst snoek 675 stuks 6 weekse

1965 Roborst voorn 700 stuk

1967 Munkzwalm paling 120 kg

1967 Munkzwalm voorn 2.000 stuks

1968 Munkzwalm snoek 1.850 stuks 6 weekse

1968 Munkzwalm paling 200 kg

1969 Munkzwalm karper 100 kg

1978 Roborst paling 100kg

Na 1978 werd op de Zwalmbeek geen vis meer uitgezet. De slechte waterkwaliteit laat namelijk

geen biologisch leven meer toe.

5.4. Bevissing

Vroeger was de visstand op de Zwalmbeek zeer dicht en meer verscheiden en \verd de

lwalmbeek ook graag bevist. Voorn, paling en karper waren volgens de lokale vissers de meest

gehengelde soorten. De otter, die heel wat eisen stelt aan habitat en prooi, werd er zelfs tot in de

jaren '60 aangetroffen.

De visstand heeft echter zeer sterk te lijden gehad onder de voortdurende achteruitgang van de

\vaterkwaliteit in de lwalmbeek. Dit heeft geleid tot het bijna volledig verdwijnen van de toen

aanwezige visstand. Hiermee verdween ook de hengelaar langs de lwalmbeek.

De laatste jaren worden sporadisch terug wat hengelaars langs de oever van de lwalmbeek

gesignaleerd, voornamelijk ter hoogte van de molenkommen. De kwaliteit van het water en

hiermee ook van de visstand is de laatste jaren wat verbeterd. Toch laat de huidige situatie van

de visstand een efficiënte en aangename bevissing nog niet toe.
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Gegevens over het aantal aangekochte hengelverloven (te Zwalm) geven eigenlijk geen beeld

van de aanwezigheid van de hengelaar langs de Zwalmbeek, wel van de potentiële hengelaar.

De visverloven werden méér gebruikt voor het hengelen in andere wateren dan in de

Zwalmbeek zoals oude Schelde-armen en de Schelde zelf. De volgende gegevens zijn

beschikbaar:

Tabel 7. Het aantal aangekochte hengelverloven over een periode van 8 jaar (1986-1993) voor

het gebied rond de Zwalmbeek.

Jaartal aantal aangekochte

hengelverloven

1986 137

1987 138

1988 125

1989 133

1990 124

1991 143

1992 161

1993 I ..n

Daar in 1994 een nieuw systeem in werking trad voor het verzamelen van dergelijke gegevens,

. zijn vanaf dan geen gegevens meer beschikbaar bij de Post.

In Zwalm zelf zijn momenteel geen hengelverenigingen meer actief. Vroeger bestond er wel een

hengelcafé (naam onbekend) waarvan heden geen sporenmcer terug te vinden zijn.
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Il. ANDERE FUNCTIES EN TOEKENNINGEN VAN HET ZWALMBEKKEN

1. De functie waterkwaliteit in het Zwalmbekken

l.I. Algemeen waterzuiveringsprogramma CAWP)

Het AWP-II beschrijft in een eerste fase de kwaliteit van het oppervlaktewater (biologisch en

fysico-chemisch) voor het gehele grondgebied van Vlaanderen en geeft een overzicht van de

bestaande waterzuiveringsinfrastructuur. In een tweede fase analyseert het AWP de kwaliteit

van het oppervlaktewater in de 45 subhydrografische bekkens. Er wordt een overzicht gegeven

van de verontreiniging veroorzaakt door verschillende mogelijke bronnen (huishoudens,

industrie, landbouw, ... ). Eveneens worden maatregelen voorgesteld die genomen kunnen

worden om de vooropgestelde kwaliteitsdoelstellingen te behalen.

Op basis van de bekomen gegevens stelt VMM het jaarlijks investeringsprogramma op. NV

Aquafin voert, na goedkeuring door de Vlaamse regering, de werken uit (VMM, 1994a)

De grenzen van de AWP-II-gebieden worden bepaald via de hoogtelijnen op de topografische

kaarten. Het subbekken wordt gevormd door het stroomgebied van de voornaamste bijrivieren.

Het stroomgebied van de Bovenschelde is onderverdeeld in twee AWP-II-gebieden: het

Bovenscheldebekken (487 km2) en het Zwalmbekken (i 17 km2). Het AWP-II-gebied van de

Bovenschelde is verder onderverdeeld in 6 subbekkens, het A\VP-II-gebied van de Zwalm stemt

overeen met één subbekken.

Het subbekken van de Zwalm wordt verder onderverdeeld in twee zones: zone 460 nl. de

Zwalm tot aan de Molenbeek (58 km2) en zone 461 nl. de Zwalm vanaf de Molenbeek tot de

monding van de Schelde (59 km2).

Onderstaande tabel geeft een overzicht van het inversteringsprogramma voor het AWP-II

gebied van de Bovenschelde.

Tabel 8. Overzicht van het investeringsprogramma voor het AWP-II-gebied van de

Bovenschelde (totaal) en de Zwalm in BEF (VMM, 1994b).

AWP-ll 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997-1999

Zwalm 106 000000 195000.000 277 000 000 74285000 35343000 212497 000

Bovenschelde 531000000 343000000 559000000 982449000 582556000 1 7ÓO 53701")0 I 895298000

totaal
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1.2. Zelfreinigend vennogen

De Zwalmbeek heeft een sterk zelfreinigend vermogen, dat in de hand gewerkt wordt door het

vrij groot verval van de Zwalm. Het groot verval aan de stuwen zorgt hierbij nog voor een

extra inbreng van zuurstof in het water.

Ook de Peerdestokbeek bezit een groot zelfreinigend vermogen, waardoor ze in staat is een

groot gedeelte van de vuilvracht te verwerken. Dit is duidelijk afte leiden uit het verloop van de

waterkwaliteit.

1.3. Huidige waterkwaliteit

Aan de Zwalmbeek werd de bestemming viswater en drinkwater toegewezen. Heel het gebied is

aangeduid als beschermingsgebied voor drinkwatervoorziening.

In het bekken van de Z,,·alm worden momenteel door de Vlaamse Milieumaatschappij een

tiental plaatsen zo'n 8 à 12 maal per jaar bemonsterd:

Tabel 9. Meetplaatsen op het Zwalmbekken jaarlijks bemonsterd door de Vlaamse

Milieumaatschappij (VMM, 1992).

VMM- wat~r1oop AWP-nummer G~m~~nle .. Omschrij,·ing
nummer .,

7150 Zwalmbe~k 461/22000 Nederzwalm Voor mondin~ in Scheld~

7160 Zwalmbe~k 461/22000 NedefZ\valm N~d~rzwalm: w~g Ned~rLwalm-"ederc'T1ame

7165 Zwalmb~~k 461122000 NedefZ\valm Klein-Zwitserland
7170 Zwalmb~ek 461122000 Munkzwalm I Opwaarts stuw Zwalmmokn
7180 Zwalmb~ek 461.22000 Roborst Afwaarts W~~ Roborsl-lV1uts~~c-nl

7190 Zwalmb~ek 460/22000 Rozeb~k~ Atwaarts de Oude Molen
7196 Zwalmbeek 460/22000 Brak~1 Ter hoogte van Sinl-Fmsiscusinstituut
7200 Dorenbosbe~k 460/22000 Brakel T~r hoogte van hel Zwembad
7203 Dor~nbosbak 460/22000 Opbrakei Hoft~r Bru~g~

7203.10 Dorenbosb~~k 460/22000 Pulkm Hofveld. voor sam~nvloeiing
7203.40 Dorenbosbeek 460/- Pullem Hofv~ld. voor samenvloeiing

7204 V~rrebe~k 460/3200 I IOpbrakel Af\vaarts we~
7204.20 Verrebe~k 460/32001 Verrebeke
7204.30 Ziib~~k V~rr~beek 4601- Brakel Bois d~ La Louvi~re

7205 Molenb~à 460/33001 Opbrakei Ter hoogte van de Klini~k

7205.30 t\lolenbeek 460/33001 B~~kkouler Voor sam~nvlo~iin~ m~t Sass~gembak

7205.70 Sasseg~mb~~k 460/34002 Pull~m Hofl~r Boss~. rand Brakelbos
7210 Pc~rdestokb~~k 46115900 I Ned~rzwalm Voor mondin~ Zwalmb~ek
7220 Kromb~~k 461171002 St.-Maria-Horebeke Voor monding P~~rd~slokb~~k

7230 Passemarebeck 461142001 Velzcke-Rudd~rshove Voor monding Zwalmb~~k

7240 Moknb~ek 46113200 I Velzeke-Ruddershove Monding in Zwalmbeek
7250 Bettelhovebe~k 461137002 Zottegem Eerst~ wegovergang afu'. c~ntrum
7260 Molenbeek 461/32001 Elene B1arenhoek opwaarts weg
7263 Molenbeek 461132001 Ekne Afwaarts masl
7266 Trapmijnsb~~k 461/62001 Strijpen Afwaarts Oude Molen

In onderstaande figuur ,vorden de waterkwaliteitsdoelstellingen van de waterlopen van het

Zwalmbekken en de meetpunten voor de waterkwaliteit van de Vlaamse Milieumaatschappij op

kaart aangeduid.
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·l

- Vis- en drinkwater

- Viswater

• Ligging met nununer van
een meetpunt

Figuur 15. Waterkwaliteitsdoelstellingen van de waterlopen vail het lwalmbekken met

weergave van de waterk\valiteitsmeetpunten van de Vlaamse Milieumaatschappij.

1.3.1. De Zwalmbeek (Ano, 1987; VMM, 1992; VMM, 1993; VMM, 1994b; Waegeman,
1991)

Onderstaande tabel vat de waterkwaliteitsgegevens (Belgische Biotische index) voor 1992 en

1993 samen vaar de verschillende meetpunten op de lwalmbeek (VMM, 1993).
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Tabel 10. Belgische Biotische Index bepaalde voor een aantal meetplaatsen op de Zwalmbeek

(VMM, 1993).

VMM- VMM- VMM- VMM- VMM- VMM- VMM-

nwnmer nwnmer nwnmer nwnmer nwnmer nwnmer nwnmer

7150 7160 7165 7170 7180 7190 7196

BB11992 2 3 4 5

BBl 1993 5 2 2 4 2 2

Aan de oorsprong (samenvloeiing van Dorenbosbeek en Molenbeek) is de Zwalmbeek zwaar

verontreinigd (BI=2). Oorzaak is de vuilvracht meegevoerd door de Dorenbosbeek

(verontreiniging door Nederbrakel-centrum). De waterkwaliteit van de Zwalmbeek schommelt

verder tussen 5 en 2 naar de monding toe: te Sint-Maria-Oudenhove is de biotische index = 4,

verder zakt deze terug naar 2 om uiteindelijk bij de monding in de Schelde een matige

waterkwaliteit (81=5) te krijgen Ook uit de Basis-Prati-lndex kan afgeleid "vorden dat de

Zwalmbeek verontreinigd tot zwaar verontreinigd is.

De waterbodem van het Zwalmbekken kent geen problemen met zware metalen of andere

microverontreinigingen. In de waterkolom vormen ze echter wel een probleem: Pb, Zn en Cd

overschrijden de normen voor de basiskwaliteit.

Wanneer we een aantal van de parameters voor vis\\'aterkwaliteit afzonderlijk beschouwen

komen we tot dezelfde bevindingen: de waterkwaliteit van de Zwalmbeek voldoet niet aan de

gestelde normen.

1.3.2. De bovenlopen van de Zwalmbeek (Ano, 1987: VMM, 1992; VMM, 1993;

Waegeman, 1991)

Sassegembeek

De water van de Sassegembeek is nog zeer zuiver. Dit wordt aangetoond door de chemische

(CI=9) en de biotische index (Bl=IO).

Verrebeek

De Verrebeek was in 1992 een water met nog een zeer goede waterkwaliteit. De biotische index

bedraagt er 10. Er komt een grote verscheidenheid aan verontreinigingsgevoelige macro

invertebraten voor.

De waterkwaliteit is in 1993 echter sterk achteruitgegaan: Bl=5'

Dorenbosbeek

Bij de monding van de Dorenbosbeek in je Zwalmbeek is de waterkwaliteit matig (Bl=5), door

lozingen van een aantal bedrijven langs de Dorenbosbeek. Ook de huishoudelijke belasting is

groot. Meer stroomopwaarts verbetert de waterkwaliteit gevoelig (Bl=7). De Verrebeek die in
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de Dorenbosbeek uitmondt betekent naast de lozing van huishoudelijk afvalwater eveneens een

belasting voor de Dorenbosbeek.

Slijpkotbeek

De Slijpkotbeek heeft eveneens een zeer goede waterkwaliteit. De biotische index bedraagt

evenals de chemische 9.

Molenbeek

De Molenbeek ontvangt vla de Vaanbuikbeek (BI=4) de huishoudelijke afvalwaters van

Riebeke en Boekkouter. De Sassegembeek, die eveneens in de Molenbeek uitmondt, is echter

van zeer goede kwaliteit (BI=10). De verontreiniging aangevoerd door de Vaanbuikbeek, maar

ook lozingen te Nederbrakel bepalen echter in sterke mate de kwaliteit van de Molenbeek. De

chemische index toont aan dat de waterkwaliteit van de Molenbeek nog aanvaardbaar is.

Volgens de biotische index is de Molenbeek matig verontreinigd (BI=6),

1.3.3. De benedenlopen van de Zwalmbeek (Ano, 1987; VMM, 1992; VMM, 1993)

Zegelaarsbeek

Het water van de Zegelaarsbeek is niet tot weinig verontreinigd, zoals door de biotische index

aangetoond
"

Marebeek

De waterkwaliteit van de Marebeek is matig (BI=5), door verontreiniging via lozing van

huishoudelijk afvalwater (gedeelte van St, Maria Oudenhove).

Perlink- en Trapmijnsbeek

De Perlinkbeek heeft een waterkwaliteit die matig IS, zoals aangetoond door de chemische

index. De waterkwaliteit van de Trapmijnsbeek wordt sterk bepaald door lozingen van

huishoudelijk afvalwater (St. Goriks Oudenhove, gedeelte van Strijpen en Zottegem-centrum).

De Biotische Index bedraagt er slechts 21

Boembeek

De waterkwaliteit van de Boembeek is matig (BI=5), door verontreiniging via lozing van

huishoudelijk afvalwater (gedeelten van Rozebeke en Michelbeke)

Bettelhovebeek

De waterkwaliteit van de Bettelhovebeek is zeer slecht. De biotische index bedraagt slechts 2.

Molenbeek

De bovenloop van de Molenbeek wordt verontreinigd door het huishoudelijk afvalwater van

Elene. Meer stroomafwaarts wordt de waterkwaliteit sterk beïnvloed door lozingen van

huishoudelijk afvalwater (centrum Velzeke-Ruddershove, collector Bettelhove).

Sinds de aanleg van de collector is de Bettelhovebeek nog weinig belast (81=7 à 8).
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Passemarebeek en Zwedebeek

Zowel de Passemarebeek als de Zwedebeek hadden in 1992 een matige waterkwaliteit (BI=5),

vnl. veroorzaakt door lozing van afvalwater van een slachterij te Velzeke, maar ook door lozing

van huishoudelijk afvalwater (gedeelte van Hundelgem en Velzeke-Ruddershove). De

waterkwaliteit in de Passemarebeek is in 1993 echter zeer sterk achteruitgegaan.

Waalbeek

De Waalbeek heeft een matige waterkwalteit (BI=6). Verontreiniging gebeurt door lozing van

huishoudelijk afvalwater.

Peerdestokbeek

De monding van de Peerdestokbeek in de Zwalmbeek heeft een slechte waterkwaliteit (BI=4).

Meer stroomopwaarts is de waterkwaliteit echter zeer slecht (BI=2). Hier speelt het

zelfreinigend vermogen van de waterloop een belangrijke rol. Volgens de chemische index is de

waterkwaliteit nog aanvaarbaar.

De verontreiniging wordt veroorzaakt door de aanvoer van het sterk verontreinigd water van de

Krombeek (BI=2 door lozing van huishoudelijk afvalwater van gedeelte van St. Maria

Horebeke). Ook worden de huishoudelijke afvalwaters van St. Blasius Boekel in de Boekelbeek

geloosd en meer stroomafwaartshet hiushoudelijk afvalwater van een gedeelte van St. Denijs

Boekel.

.,

1.4. Verontreinigingsbronnen

1.4.1. Huishoudelijke verontreiniging

Binnen het AWP-II-gebied Z\valm is er een potentiële verontreiniging aanwezig van zo'n

39.800 inwoners. De rioleringsgraad bedraagt gemiddeld 74%. Er kunnen dus 28.300 inwoners

hun afvalwater lozen op de riolering (VMM, 1992; VMM, 1994b).

Het aantal inwoners per gemeente dat behoort tot het zuiveringsgebied Zwalm is verdeeld als

volgt (Ano, 1987):

- Van Groot-Zottegem telt ongeveer 25.000 inwoners waarvan er zo'n 22.000 behoren tot de

zuiveringszone Zwalm.

- Van de 13.500 inwoners van Groot-Brakel behoren zo'n 11.000 inwoners tot de

zuiveringszone Zwalm.

- Groot-Zwalm behoort bijna volledig tot de zuiveringszone Zwalm (± 5.500 inwoners).

- Van de gemeente Horebeke behoren zo'n 1.300 inwoners tot de zuiveringszone Zwalm.

In 1992 werd de zuiveringsinstallatie Zwalm opgestart. Op de installatie worden ongeveer

10.500 inwoners aangesloten. Dit is ongeveer 27% van de potentiële huishoudelijke

verontreiniging, zo'n 37% van de op riolering geloosde huishoudelijke afval.
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De bouw van de zuiveringsinstallatie te Brakel werd opgenomen in het investeringsprogranuna

van 1993. Heden worden de nodige maatregelen getroffen om de waterzuiveringsinstallatie daar

te bouwen (VMM, 1994b).

Onderstaande tabel geeft de huishoudelijke verontreiniging per hydrografische zone (AWP-II

zone).

Tabel 11. Huishoudelijke verontreiniging van de twee zones van het AWP-II-Zwalm (VMM,

1994b).

Zone Huishoudelijke vracht Aantal betekenisvolle Huishoudelijke \Tacht Huishoudelijke vracht

naar het Boven- lozingspunten op de riool in I.E. op RWZI in I.E.

Scheldebekken

-160 18.179 82 12.568 0

-161 20.581 64 15.833 10.376

1.4.2. Industriële verontreiniging

De meeste bedrijven in de Zwalmstreek liggen verspreid over het gehele grondgebied van het

Zwalmbekken. Een aantal van deze bedrijven loost rechtstreeks in het oppervlakte\\ater. Verder

bevinden zich twee industrieterreinen (te Grotenberge van 35 ha en Zottegem-centrum van 32

ha) op het grondgebied van de gemeente Zottegem en één op het grondgebied van de gemeente

Brakel (te Opbrakel). De totale industriële verontreining \vordt geschat op ± 22.500 I.E.

Het afvalwater van de bedrijven die op de riolering zijn aangesloten komt, afhankelijk van de

uitbouw van het riolerings- en kollectomet via riolering in het oppervlaktewater. Indien

mogelijk is het aangesloten op een waterzuiveringsinstallatie.

De geloosde vuilvracht van de op het gebied van lozing belangrijkste bedrijven wordt door

VMM jaarlijks gemeten. Deze bedrijven zijn de volgende:

- Cantaert Ets (Zottegem): textielververij loost naar de RWZI Z\\alm ca. 580 I.E.

- Adriaens Ets. NV (Zottegem): slachthuis loost naar de RWZI Zwalm ca. 8.000 I.E.

- Inexco Top Bronnen (Brakel): bierbrouwerij en limonadefabriek loost op de Dorenbosbeek

ca. 4.000 I.E.

- Köningsbronnen (Brakel): bierbrouwerij en limonadefabriek loost op de Dorenbosbeek ca.

3.000 I.E.

- Arcodal CV (St. Maria Horebeke): zuivelfabriek loost op de Krombeek

- St. Fransiscus: psychiatrisch ziekenhuis loost op de Molenbeek ca. 1.000 I.E.

- Or. Goffaerts: OCMW-kliniek ca. 500 I.E.

- St. Elisabeth: ziekenhuis ca 1.000 I.E.

- RWZI Zwalm (Zwalm): RWZI loost op de Zwalmbeek

Een aantal kleinere bedrijven binnen het Zwalmbekken lozen eveneens afvalwater van

industriële en/of huishoudelijke aard. Deze bedrijven vertegenwoordigen slechts een klein

percentage van de totale geloosde vuilvracht.
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1.4.3. Agrarische verontreiniging

De landbouw- en bedrijfsstructuur van de Zwalm is hoofdzakelijk een gemengd bedrijfstype:

akkerbouw en rundvee. Men vindt er eveneens enkele sterk gespecialiseerde melkveebedrijven,

tuinbouwexploitaties (witloof en aardbeien) en een beperkte sterk gespecialiseerde

veredelingslandbouw (varkens en pluimvee).

Door natuurlijke uitspoeling (neerslag die doordringt tot grondwatertafel) en niet-natuurlijke

uitspoeling (ten gevolge van overbemesting kunnen ruet alle mineralen worden gebonden aan de

bodemdeeltjes) van de met mest behandelde cultuurgronden komen de nutriënten in het

grondwater terecht. Bij overbemesting bestaat eveneens het gevaar van afspoeling van de

meststoffen bij zware regenval.

De belangrijkste gevolgen van overbemesting zijn:

- stikstofaanrijking van het grond- en oppervlaktewater

- fosfaatverzadiging en -doorslag

- eutrofiëring

- accumulatie van zware metalen.

Niet alleen overbemesting, maar ook andere potentiële verontreinigingsbronnen zoals de

overloop van een mesttank, het spoelwater van de stallen, directe gierlozingen, e.a. werken de

agrarische verontreiniging van de waterlopen in de hand.·.,
Ook het gebruik van pesticiden (fungiciden, onkruidverdelgers, groeiregelaars, insekticiden, ... )

is een belangrijke bron van verontreiruging van het oppervlaktewater.

Onderstaande tabel geeft de bemestingsgegevens voor· het Zwalmbekken weer. De resultaten

zijn echter een onderschatting van de reële toestand, daar de gegevens die door de landboU\vers

werden doorgegeven aan de Mestbank dikwijls verschilden van de \verkelijkheid: vaak werden

minder mestdieren doorgegeven en meer cultuurgronden om het mestoverschot op

bedrijfsniveau zo laag mogelijk te houden.

Tabel 12. Bemestingsgegevens voor het AWP-II-Zwalmbekken (VMM, 1994b).

Zone Oppervlakte PPS-gifl (kg) N-gifl kg P20 5lha kg Nlha

cultuurgrond (ha)

460 \.085 62.323 168.835 57 156

461 2.643 158.108 42\.012 60 159

Vooral akkers waarvan de aangebrachte meststoffen kunnen afstromen naar de Zwalmbeek of

zijbeken ervan vormen een bedreiging voor de waterkwaliteit. Een aantal akkers hellen namelijk

af naar de Zwalmbeek toe, waardoor bij hevige regenval de meststoffen samen met het

regenwater in de Zwalmbeek terecht komen. Tijdens prospecties van het Zwalmbekken konden

we zelfs waarnemen dat boeren meststoffen op de akkers aanbrachten bij regenval én buiten de

toegelaten periode! Overtredingen van die aard moeten ten alle tijden vermeden worden (meer

controle, bestraffing?).

53



1.5. De waterzuiveringsinfrastructuur in het Zwalmbekken

1.5.1. Bestaande zuiveringsinfrastructuur

Te ZwaLm is een zuiveringsinstallatie gebouwd met een capaciteit van 25 000 I.E. Hij werd

opgestart in september 1992. Ook werden reeds een aantal collectoren aangelegd. Te

BetteLhoven ligt een collector die het afvalwater transporteert van de deelgemeenten

Grotenberge en een deel van Zottegem-centrum tot aan de monding van de Bettelhovebeek in de

Molenbeek. De collector Molenbeek brengt dit afvalwater verder langs de Molenbeek tot de

monding in de ZwaLmbeek en verder langs de Zwalmbeek tot aan de zuiveringsinstallatie. Ook

het rioleringsstelsel van Velzeke-centrum wordt opgenomen (Ano, 1994b).

Tabel 13. Karakteristieken van de bestaande RWZI in AWP-II-Zwalm (hh huishoudelijk;

ind.: industrie) (Ano, 1994b).

RWZI Ontwerp- Ontvangende Aangesloten Kostprijs in mio Gemeten belasting

capaciteit I. E. waterloop vuilvracht in I.E. BF in I.E.

hh. indo

Zwalm 25.000 Zwalm 10.376 2160 185 17.900

..

1.5.2. Geplande zuiveringsinfrastructuur
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RWZI Brakel

Collector Dorenbosbeek

Fase 2

Collector Dorenbosbeek

Fase 1

Collector Dorenbosbeek

Tenbergen Fase 3

Collector goedgekeurd op lP

Gepland entof op lP goedgekeurd RWZI

Collector Molenbeek

Fase 1

Collector Molenbeek

Fase 2

1.5.2.1. Waterzuiveringsgebied Brakel

Figuur 16. Afvalwatercentralistaicschema voor het zuiveringsgebied Brakel (naar VMM,

1994b).

De plannen voor de waterzuiveringsinfrastructuur te Brakel kunnen als volgt voorgesteld

worden:

Collector Molenbeek

Fase 3



Onderstaande tabel geeft een overzicht van de geplande zuiveringsinfrastructuur in Brakel per

jaartal, met een actuele raming van de kosten.

Tabel 14. Investeringsprograrruna voor het zuiveringsgebied Brakel (VMM, 1994b).

Investe Projectomschrijving Meest actuele Voorziene Onmiddellijk Aansluitbare

ringspr raming (in opleverings aansluitbare huishoudelijke

ogram miljoen BF) datum huishoudelijke \'uih'racht na

ma vuilvracht (in uitvoer TRP (in

IE) IE)

1992 Collector Dorenbosbeek 59,4 25/11/94 1.231 1.251

1993 RWZI Brakel 87,5 13/08/97

1993 Verbindingsriolering naar RWZI 10,2 07/06/95

Brakel

1993 Collector Dorenbosbeek (Stationstraat. 50,3 22/03/96 972 1.032

Fransiscusstraat)

1994 Collector Molenbeek - Fase I 24.9 30/04/96 1.186 1.234

1994 Vijverdal . Kruisstraat 1.6 23112/95 31 31

1994 Riolering Kouterbeek Van 22.7 14/07/96 1.021 1.080

Valkenbergstraat . De Coenenstraat

1996 Pompstation en Persleiding Korte Dreef 5,5 / 192 192

en Leinstraat

1996 Collector Dorenbosbeek - Brakel· Fase 6,2 / 78 78

3 of kleinschalige zuivering

1996 Collector MOlenbeek - Fase 2 - van 8,3 / 115 207

WieiendaaJstraattot Herreweg

1996 Afkoppelen oppervlaktewater 15,4 / 123 123

Meerbeekstraat

1997- Collector Verrebeek of kleinschalige 3,6 / 0 0

1999 zuivering

1997- Collector Molenbeek fase 3 - 6,7 / 0 129

1999 Herreweg tot Ronsestraat
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1.5.2.2. Waterzuiveringsgebied Zwalm

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de geplande zuiveringsinfrastructuur in Zwalm per

jaartal, met een actuele raming van de kosten.

Tabel 15. Investeringsprogramma voor het zuiveringsgebied Zwalm (VMM, 1994b).

Investe Projectomschrijving Meest actuele Voorziene Ornniddellijk Aansluitbare

ringspr raming (in opleverings aansluitbare huishoudelijke

ograrn miljoen Bf) datum huishoudelijke vuilvracht na

ma vuilvracht (in uitvoer TRP (in

IE) IE)

1991 Collector Zonegem 69.3 1611293 869 1.133

1991 Collector Zwalm met persleiding naar 74,4 18/10/93 693 919

RWZI (Munkzwalm-Roborst)

1992 ~Iunkzwalm: pompstation 9.2 04 Ol 94 0 0

1992 Collector Traveinsbeek 79,6 17/02195 426 677

1992 RW, 462 - Kloosterstraat en 44,3 29/10/93 1.140 1.140

Smissenhoek ..
1993 Collector Traveins - Fase 2 86.3 18/06/96 3.310 9310

1993 Afkoppeling Wijlegembeek 14.5 13 '05/95 0 0

1994 Collector Zwedebeek - Fase I 20.1 14,05/96 259 959

1994 Aansluiting Hunegemstraat 10,7 2003196 120 277

1994 P=Ieiding Spoorweglaan 4.2 11'03/96 295 225

1994 Aansluiting Zwalmlaan 5.1 09.03,96 142 142

1994 Ontkoppeling bronwater In 6,2 28/03,96 150 298

Borstekouterstraat (Roborst)

1995 Buke- Fase 2 35.0 I 269 384

1997 Riolering Vogelzang 1.2 I 97 97

1997- Collector Zwalmbeek (Kasteeldreef tot 62.9 1 566 1.071

1999 Collector Traveinsbeek)

1997- Collector Macrebeek (Kasteeldreef tot 14,0 I 859 1.042

1999 Marebeekstraat)

1997- Pompstation en persleiding Sint-\Iaria- 4,1 I 223 284

1999 Oudenhovc
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Onderstaande figuur geeft

waterzuiveringsinfrastructuur.

een schematische voorstelling van de geplande

Collector Zwedebeek

Fase 2

Fase 3

Collector Passemarebeek

Pompstation I
MunkzwalmA. Collector Zwedebeek

~ eFase
1 Collector Bettelhovebeek&"'Y~ d. _

Collector en

Persleiding Munkzwalm " Fase 1 ColiectorF~rsa:~insbeek
naar RWZI "'

olIector Zwalmbeek

e
~

Bestaand RWZI

Gepland en/of op lP goedgekeurd Pompstation

Collector Marebeek

-
Collector goedgekeurd op lP

Geplande infrastructuur

Bestaande collector

Figuur 17. Afvalwatercentralisatieschema voor het zuiveringsgebied Zwalm (naar VMM,

1994b).

1.5.2.3. Waterzuiveringsgebied Nederz\"'alm

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de geplande zuiveringsinfrastructuur In

NederZ\~'almper jaartal, met een actuele raming van de kosten.

Tabel 16. Investeringsprogramma voor het zuiveringsgebied Nederzwalm (VMM, 1994b).

Investe Projectomschrijving Meest actuele Voorziene Onmiddelijk Aansluitbare

ringspr ranûng (in opleverings aansluitbare huishoudelijke

ogram miljoen BF) datum huishoudelijke vuilvracht na

ma vuilvracht (in uitvoer TRP (in

IE) IE)

1997- ColI~(1or I3oek~lb~ek 59,9 I 1.270 1.904

1999

1997- RWZI N~d~rzwallll 60,0 I 0 0

1999
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Onderstaande figuur geeft een schematische voorstelling van de geplande

waterzuiveringsinfrastructuur.

........

j\.....v···..' ..·Zoliector, Pompstation en

.,..L.:::::.. Persleiding Stampkotbeek-
....•. Munkbosbeek

..........
...."

RWZI N",.~lm&,,,·....""011"'" Z~lmb..k
....."....

Collector Boekelbeek

Gepland entof op lP goedgekeurd RWZI

Collector goegekeurd op lP

Geplande infrastructuur

Gepland entof op lP goedgekeurd Pompstation
.,

Figuur 18. Afvalwatercentralisatieschema voor het zuiveringsgebied Nederm'alm (naar VMM.

1994b).

1.6. Besluit

Alle beken van het 2walmbekken hebben de bestemming vis\\'ater gekregen. Er is echter geen

enkele beek die aan de norm voor viswater volledig kan voldoen.

Verschillende beken hebben nog een zeer goede waterb\'aliteit: de Sassegembeek, de Verrebeek

en de Slijpkotbeek zijn vrijwel niet verontreinigd. 2egelaarsbeek, Dorenbosbeek, Molenbeek en

Dorenbeek hebben nog een vrij goede waterbvaliteit. Maar zelfs in de meest zuivere beken

worden het nitrietgehalte en het gehalte aan zwevende stoffen overschreden.

De waterlopen krijgen echter vaak een zeer grote vuilvracht te verwerken. Door de hoge

stroomsnelheid is de zuurstoftoevoer hoog en hiermee ook het zelfreinigend vermogen. Dit is er

waarschijnlijk ook de reden van dat de biologische waterkwaliteit van de beken nog vrij hoog

is. In sommige beken kon bijvoorbeeld de eendagsvlieg (Ephemeroptera) aangetroffen \\'orden,

samen met grote hoeveelheden rioolschimmel! Toch is het benutte zelfreinigend vermogen van

de 2walmbeek te beperkt om de vuilvraeht te kunnen elimineren: er wordt slechts een gedeelte

van het ma"imale zelfzuiverend vermogen gebruikt.
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De geplande waterzuiveringsinfrastructuren voor de verschillende deelgebieden moeten een

opmerkelijke verbetering van de waterkwalitiet van de Zwalmbeek en de zijbeken met zich

meebrengen. De RWZI en de collectoren te Zwalm moeten op korte termijn hun werking laten

gevoelen. De bouw van de RWZI te Brakel loopt wat vertraging op, maar zal op langere

termijn, evenals de collectoren, zeker een belangrijke bijdrage leveren in het verbeteren van de

waterkwaliteit.

2. De functie waterkwantiteit in het Zwalmbekken

2.1. Inleiding

Door de toegenomen urbanisatie en de intensivering van de landbouw in de valleigebieden

sijpelt minder regenwater door naar het grondwater. Het water wordt sneller naar de

waterlopen afgevoerd, waardoor hoge piekdebieten kunnen ontstaan. Bij natuurlijke waterlopen

hebben de naast de waterloop gelegen valleigronden de functie van overstromingsgebieden bij

piekdebieten. Dikwijls worden wachtbekkens aangelegd om waterberging op een beperkte

oppervlakte in de vallei te concentreren. Zo worden stroomafwaarts gelegen gebieden

beschermd tegen overstromingen.

Traditioneel \\ordt het debiet en de waterstand van waterlopen beheerst door het aanleggen van

kunstmatige stuwen. Vroeger \verden langs waterlopen watermolens gebouwd voor

energiewinning door het verhogen van het plaatselijk verval. De meeste molens zijn heden

buiten gebruik, maar de molenstuwen zijn er nog.

2.2. De watermolens van het Zwalmbekken

In het Zwalmbekken zijn zo'n 24 watermolensites te vinden (Holemans en De Brouwer, 1959).

Ze kunnen onderverdeeld worden in twee categoriën: watermolens mét spaarbekken en

watermolens zonder spaarbekken.

De watermolens met spaarbekken liggen voornamelijk op de zijlopen, wat verband houdt met

het te laag debiet in droge perioden. Water kan dan uit het spaarbekken naar de waterloop

gestuurd worden. Op de waterlopen stonden 13 stuks van deze watermolens, waarvan er heden

nog 3 in werking zijn:

- op de Molenbeek te Zottegem

- op de Traveinsbeek te Zottegem-Strijpen (Van Den Borremolen)

- op de Perlinckbeek te Brakel-Eist (Perlinckmolen).

De spaarbekkens van deze watermolens hebben hun functie verloren en zijn meestal niet meer

als dusdanig te herkennen. Van de andere watermolensites zijn zowel watermolen als

spaarbekken verdwenen. Zo zijn voigende watermolens onherroepelijk verdwenen door

menselijke ingrepen: Bijsloven (Bettelhovenbeek! Zottegem-Strijpen), Tenendemolen

(Molenbeek! Brakel-Opbrakcl) en Ruygerswatermolen (Dorebosbeek! Brakel-Nederbrakel).
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De enige zone langsheen de Zwalm die op de aanwezigheid van een spaarbekken wijst, is de

Vijverbossen. Op de kaart van de Comte de Ferraris (1775) zijn namelijk vijvers ingetekend.

Op volgende waterlopen konden watermolens met een spaarbekken geïnventariseerd worden:

I. Molenbeek te Zottegem-Velzeke: Paddestraat

2. Molenbeek te Zottegem-Velzeke: Beugelstraat

3. Molenbeek te Zottegem-Elene: Elene dorp

4. Bettelhovebeek te Zottegem-Strijpen: Bijsloven

5. Molenbeek te Brakel-Nederbrakel: Tenendemolen

6. Molenbeek te Brakel-Opbrakel: Grotebroeck

7. Slijpkotbeek te Brakel-Nederbrakel: Slijpkotmolen

8. Dorebosbeek te Brakel-Nederbrakel: R)llgerswatermolen

9. Traveinsbeek te Zottegem-Strijpen: Van den Borremolen

10. Passemarebeek-Zwedebeek te Zwalm-Hundelgem: Pede's molen

11. Perlinckbeek te Brakel-Eist: Perlinckmolen

12. Dorrebeek te Brakel-Michelbeke: Michelbekedorp

13. Traveinsbeek te Zottegem-Erwtegem: Vlammemolen

De watermolens zonder spaarbekken liggen langs waterlopen waar het debiet waarschijnlijk het

ganse jaar voldoende groot was, zodat het spaarbekken niet noodzakelijk is om de werking van

de molen te garanderen. Op volgende \vaterlopen konden molens zonder spaarbekken

geïnventariseerd worden:

14. Zwalmbeek te Zwalm-Nederzwalm: Ter Biestmolen

IS. Zwalmbeek te Zwalm- St-Maria-Latem: IJzerkotmolen

16. Zwalmbeek te Zwalm-Munkzwalm: Ter Eeckenmolen

17. Zwalmbeek te Zwalm-Munkzwalm: Ten Bergenmolen of Zwalmmolen

18. Zwalmbeek te Zwalm-Roborst: Bostmolen

19. Zwalmbeek te Brakel-Michelbeke: Boembekemolen

20. Peerdestokbeek te Zwalm-Nederzwalm: Vanderlindensmolen

21. Boekelbeek te Zwalm- St. Denijsboekel: Molderghemmolen

22. Zwalmbeek te Brakel- St. Maria-Oudenhoven: Normankasteel

Nog een aantal waterlopen konden niet gecatalogeerd en gelokaliseerd worden:

23. Watermolen (met spaarbekken?) op de Passemaerebeek stroomopwaarts van de

Pede's molen

24. Watermolen op de Boekelbeek tussen de watermolens nummer 20 en 21 zonder

spaarbekken

De Zwalmmolen is geklasseerd als monument. In het Begisch Staatsblad van 0906.1994

verscheen hierover het volgende:

- Zwalm (Munkzwalm): Rekegemstraat 23 "Zwalmmolen" (MONUMENT) met omgeving

- Zwalm (Munkzwalm): Rekegemstraat 23 "Zwalmmolen" (DORPSGERICHT).
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2.3. Stuwen op de waterlopen van het Zwalmbekken

Een vrij groot deel van de neerslag komt via oppervlakkige afstroming in de Zwalmbeek

terecht, daar door het grote terreinverval (van peil +150 m te D'Hoppe naar + lOm te

Nederzwalm) en de geringe permeabiliteit van het overheersende leemdek het water slechts zeer

beperkt in de bodem kan binnendringen. Dit geeft bij zware regenval aanleiding tot grote

debieten in de waterlopen. Hierbij komen nog de afwateringen van afvalwatercollectoren, de

verbredingswerken, de ruilverkavelingen, de uitbouw van de industriezone in Brakel die de

topdebieten in de Zwalm met de tijd nog deden toenemen.

Een gevolg van de toenemende debieten die de waterlopen van de Zwalm te verwerken kregen is

de afkalving van de oevers. Door de steeds toenemende topdebieten hebben de meeste

waterlopen hun eigen bedding uitgeschuurd. Hierdoor worden niet-beschermde oevers

ondergraven en storten in. Op plaatsen waar aangeplante bomen de oevers verstevigingen

(wortels vormen een goede natuurlijke bescherming tegen erosie) bleven de oevers van

inkalving gespaard. Plaatselijk \verden al oevers van de Zwalmbeek, de Peerdestokbeek, de

Dorenbosbeek en de Molenbeek verstevigd. Maatregelen die een vertraging van de waterafvoer

in het bekken voor gevolg hebben zijn positief voor de waterbeheersing. Niet alleen oevererosie,

maar ook bodemerosie vormt een ernstig probleem. Ook hier blijft de schade eerder beperkt,

daar de meeste gebieden langs de Zwalm een weidelijk karakter hebben. Maatregelen moeten

wél getroffen worden wanneer gebouwen, wegen, kunstwerken of tuinen onder een toenemende

erosie gaan lijden. .,

Bestrijding van de oorzaken, eerder dan maatregelen treffen om de gevolgen op te lossen, dringt

zich hier op.

2.4. Wateroverlast in het Zwalmbekken

Gedurende de laatste 30 jaar zijn de Zwalm en haar zijbeken niet gespaard gebleven van de

stijgende wateraanvoer als gevolg van de steeds toenemende urbanisatie (te Zottegem en

Brakel) en van werken (normaliseren en uitbreiden van het waterlopenstelsel) in

ruilverkavelingsgebieden (te Nederbrakel en Munkzwalm). Hierdoor werden overstromingen

dreigender en erodeerden de taluds van de waterlopen.

Voornamelijk de gemeenten Zwalm en Brakel hebben te kampen met overstromingen. Voor

Zwalm treden deze voornamelijk op bij de samenvloeiing van de Zwalmbeek en de

Peerdestokbeek en stroomop- en -afwaarts de Zwalmmolen. Voor Brakel vinden de

overstromingen plaats ter hoogte van het wachtbekken in de Reytmeerschen. Ook langs de

waterlopen van tweede en derde categorie van het Zwalmbekken treedt regelmatig

wateroverlast op. De Molenbeek te Nederbrakel overstroomt zelfs meerdere malen per jaar. De

overstromingen zijn evenwel in tijd en ruimte zeer beperkt en hebben slechts weinig ernstige

gevolgen. Het zijn namelijk meestal weiden die onder water komen te staan.
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Langs de Zwalm zijn vier zelfregelende stuwkJeppen actief. Door het in gebruik nemen van de

stuwkJepen op de benedenloop van de Zwalm (vanaf ongeveer 1975) werden aldaar practisch

geen overstromingen meer gesignaleerd.

De wateraanvoer zal in de toekomst nog verhogen door het in werking treden van het

zuiveringsstation en de overstorten. Op tennijn zal dus iets moeten gebeuren om de belasting

ingevolge het versneld afstromingsproces te beperken.

De problematiek van vismigratie werd reeds behandeld in een vorig hoofdstuk.

3. De natuurfunctie van het Zwalmbekken

3.1. Natuurgebieden rond de Zwalrnbeek

3.1.1. Biologische waarderingskaarten

Het grootste deel van de Zwalmbeken stroomt door gebieden met bestemming natuurzone. Een

aantal gebieden rond de Zwalmbeken zijn biologisch :waardevol tot zeer waardevol, zoals

afgeleid uit de biologische waarderingskaarten. De aaneengesloten graslanden en andere

belangrijke ecotopen langsheen de Zwalm, eventueel complexen vormend, en het sterk

meanderend vermogen verhogen de biologische waarde van de waterloop.

ln de bespreking die hieronder volgt ,,vorden de belangrijkste natuurwaarden in het

Zwalmbekken besproken (Desmet et al., 1983).

De vallei- en moerasbossen

Voornamelijk essen-olmenbossen, bronbossen, mesotrofe elzenbossen met zeggen zullen te

lijden hebben onder ingrepen op de waterhuishouding van de vallei.

ln een essen-olmenbos wordt de struikJaag gedomineerd door gewone es en bestaat verder uit

o.a. zwarte els, gewone iep en aalbes. De kruidlaag heeft een uitgesproken lente-aspect van

muskuskruid, bosanemoon, paarse sehubwortel, slanke sleutelbloem en gevlekte aronskelk.

Men treft ze aan ten noorden en noord-oosten van Roborst langs de Zwalmbeek en de

Peerdestokbeek (Wad en Bertelbos). Op veel plaatsen werd populier aangeplant waardoor na

verloop van tijd verruiging optrad.

De valleien van de Slijpkotbeek, de Roosmeersbeek en de Vaanbuikbeek, gelegen ten westen

van Brakel, zijn landschaps-estetisch zeer mooie gebieden met hellings-en bronbosjes, taluds en

halfuatuurlijk grasland.
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De nattere graslanden

De natte, licht bemeste graslanden zijn hooilanden of extensief gebruikte graslanden. Een aantal

van deze graslanden zijn ecologische waardevol tot uiterst waardevol en voor de streek wat

betreft soortensamenstelling en oppervlakte uniek. De andere zijn ecologisch nog vrij

waardevol.

Typische vertegenwoordigers in dit type zijn de koekoeksbloem, watermunt, slanke

sleutelbloem, moeraswalstro, zompvergeet-me-nietje, moerasvergeet-me-nietje, penningkrui9,

pinksterbloem, lidrus, veenwortel, e.a.

De graslanden kunnen van verschillende aard zijn, wat een invloed heeft op de

soortensamenstelling.

Een eerste type wordt gebruikt als graasland en heeft de typische graslandsoorten.

Een tweede type komt voor in een complex van grote zeggen-vegetatie en natte ruigten met

moerasspirea en bevat dan ook de soorten typisch voor voornoemde typen. Het zijn zeer natte

graslanden die geen enkele landbouwkundige waarde heeft. Een aantal van deze graslanden

werden beplant met populieren wat na verloop van tijd tot verrcgaande verruiging van de

vegetatie leidt.

In enkele gevallen konden, de natte en licht bemeste graslanden \\aargenomen worden in

combinatie met graasweiden met Engels raaigras en witte klaver. Typische soorten voor dit

derde type zijn de dotterbloem, koekoeksbloem, pitrus, slanke sleutelbloem, moeraswalstro,

holpijp, moeraswalstro, zompvergeet-me-nietje, valeriaan, e.a. Dit type grasland wordt

aangetroffen aan slootranden. Voorbeelden: aan de Zwalmmolen, in de komgronden ten oosten

van Roborst, onder populieraanplanten ter hoogte van Michelbeke, bij het gehucht Rozenhoek.

Veel biologische elementen zijn reeds verdwenen, maar toch vormen de aaneengesloten

graslanden een complex met een belangrijke actuele en potentiële waarde.

De ruigtekruidenvegetaties

De rui~ekruidenvegetatie treffen we aan op verwaarloosde natte hooilanden en slootranden.

Typische soorten voor deze natte ruigten zijn moerassirea, engelwortel, kale jonker, wederik,

kattestaart, rietgras, valeriaan en kruisbladwalstro.

De natte ruigten met moerasspirea worden aangetroffen in de twee grote kwaelmoerassen in

complex met vochtige, licht bemeste graslanden en grote zeggenvegetaties. Plaatselijk werd hier

reuzenpaardestaart aangetroffen. Onder enkele populierenaanplanten komt een variant van dit

vegetatietype met veel brandnetels voor.

Ook eiken-haagbeukenbossen en elzen-essenbossen hebben in het Zwalmbeken een grote

natuurwaarde en ecologische waarde. Dit bostype heeft een relatief rijke ondergroei met o.a.

hazelaar, es, hulst, gewone esdoorn, meidoorn, vlier, olm, Gelderse roos, zwarte els,

bosanemoon, speenkruid, muscuskruid, gevlekte aronskelk, das look, gele dovenetel, witte

klaverzuring, kleine maagdenpalm, blauwsporig bosviooltje, veelbloemig salmonszegel,

grootbloemmuur en gevlekte longkruid. Is de zoomvegetatie goed ontwikkelt dan treffcn we er

o.a. haagbeuk, spckwortel, hazelaar, lijsterbes en hulst aan. Een eiken-haagbeukenbos kan
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complexen vonnen met fragmenten elzen-essenbossen. Een elzen-essenbos bevat veel veel

nitrofiele soorten, 'ruigtekruidenbos', met vnJ. grote brandnetel, kleefkruid, zevenblad, braam,

smeerwortel, hondsdraf, lianen (wilde hop, bitterzoet en haa8'vinde) en moerasplanten (zoals

leverkruid, rietgras, harig wilgenroosje). In de struiklaag wordt occasioneel wilg, gelderse roos,

éénstijlige meidoorn en vlier aangetroffen. Voorjaarsbloei ontbreekt.

Een eiken-haagbeukenbostype met fragmentair ook elzen-essenbos treffen we aan langs de

Karnemelkbeek, in de driehoek tussen St. Goriks-Oudenhove, Emtegem en St. Maria

Oudenhove. Het zijn reliëfrijke bossen en weiden waar van de landschappelijke waarde nog

verhoogd wordt door taluds, oude eiken en hagen. Het gebied (ongeveer 43 ha) werd

opgenomen in de lijst van prioritair aan te kopen gebied. Ook in de vallei van de Perlinckbeek

treft men een eiken-haagbeukenbostype aan. Het is een landscapsestetisch zeer mooi bos met

holle wegen, brede houtkanten, dichte bomenrijen, waardevolle graslanden en hellingsbossen

De zeggemoerassen

De zeggemoerassen zijn ecologische vvaardevol tot uiterst waard~vol en voor de streek \\"at

betreft soortensamenstelling en oppervlakte uniek. Typische soorten voor deze moerassen zijn

de moeraszegge, de scherpe zegge en de oeverzegge. Langs de Zwalm nemen we ze op een

tweetal plaatsen in de natte kommen waar. Ze kunnen ook zeer fragmentair ontwikkeld

voorkomen, zoals bijvoorbeeld in sloten.

Ze worden aangetroffen samen met de vochtige, licht bemeste graslanden en de natte ruigten

met moerasspirea en ook onder populierenaanplant.

Het Natuurreservaat Vossenhol

Het natuurreservaat Vossenhol gelegen ter hoogte van de wijk Elverenberg (1.5 km ten zuiden

van de dorpskom van St. Maria-Oudenhove) is een privaat natuurreservaat van de Wielewaal

van ongeveer 0.5 ha groot. Het is gelegen op de scheidingslijn tussen dc Zwalmbeek cn dc

Marebeek en maakt deel uit van het reliëfrijk heuvellandschap van dc Vlaamse Ardennen. Het

reservaat bestaat uit kleine percelen weiland, afge\visseld met bomenrijen en bosjes poulier,

beuk en wilg. Het vvordt doorsneden door holle wegen. De verschillende vegetatietypes geven

aan het reservaat een grote botanische waarde.
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Vallei- en mo~rasbos ten Noordoosten van Roborst

Bossen langs d~ Karnemelkbeek

Vallei van d~ Perlinckbeek

Natuprreservaat Vossenhol

Valleien van d~ Slijpkotbeek, Roosmeerbeek,
Vaanbuikbeek

Figuur 19. Biologisch waardevolle gebieden in het Zwalmbekken.

3.1.2. Typologiestudies

Op basis van de gegevens van de biologische waarderingskaarten en aan de hand van

veldwaamemingen en literatuurgegevens en met criteria zoals ecologische rijpheid,

zeldzaamheid, volledigheid en vervangbaarheid voor ogen, werd voor een gedeelte van het

bekken van de Bovenschelde, in opdracht van de provincie Oost-Vlaanderen, gepoogd de

landschappelijke eenheden samen met de belangrijkste kleine landschapselelmenten te evalueren

en te appreciëren Hierbij ging het om een relatieve vergelijking van de verschillende gebieden

binnen één ecotoop en werd ervan uitgegaan dat elke landschappelijke eenheid in zijn geheel

belangrijk is en dat de resterende ruimte buiten deze structuur niet per definitie waardeloos is

(Ramon et al., 1992).
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Er werd een indeling gemaakt in vier waardeklassen:

1. ecologisch weinig waardevol: gebieden zonder noemenswaardige waarde, maar belangrijk

als deel van het geheel.

2. Iocaal ecologisch waardevol: gebieden met een zekere natuurwaarde die gefragmenteerd is

en beperkt tot enkele kleine relictsituaties (bv. houtkant, holle weg, poel, ... ).

3. ecologisch waardevol: gebieden met een aanzienlijke natuunvaarde, zoder echter In

regionale context uitzonderlijk te zijn.

4. ecologisch zeer waardevol: gebieden waarvan de ecologische waarde duidelijk en

nadrukkelijk aanwezig is; van inhoud zijn ze min of meer te vergelijken met de

Natuurkemgebieden uit de Groene Hoofdstructuur.

De resultaten van deze studie voor het Zwalmbekken zijn hierbij zeker niet ongunstig: de

Zwalmvallei krijgt het waarde-oordeel ecologisch waardevol; de Peerdestokbeekvallei lokaal

ecologisch waardevol

3. 1.3. Groene Hoofdstructuur

Het overgrote deel van het Zwalmbekken (en vnl. van de Zwalmbeek) ligt in

natuuront\vikkelingsgebied. Een klein stuk ter hoogte Vé1I1 Bruggenhoek ligt In

natuurkerngebied. Een aantal kleine gebieden kregen de bestemming natuurverbindingsgebied.

een aantal hebben geen bestemming wat betreft groene hoofdstructuur. Onderstaande figuur

geeft een overzicht van de bestemming van het Zwalmbe}d<en in de Groene Hoofdstructuur.

DNatuurkerngebied

~ Natuurontwikkelingsgebied

Wlà Natuurverbindingsgebied

Figuur 20. Groene Hoofdstructuur in het Zwalmbekken.
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3. 1.4. Kleine landschapselementen

De ecologische en landschappelijke waarde van een gebied wordt in hoge mate bepaald door de

(kwalitatieve en kwantitatieve) aanwezigheid van kleine landschapselementen. Tot de kleine

landschapselementen worden o.a. gerekend: boomrijen, houtkanten, hagen, tal~ds, wegbermen,

holle wegen, dijken, rivieroevers, beken, grachten, sloten, oude meanders, poelen en plassen,

bronnen, bosjes, boomgaarden, ... (Ramon et al., 1992). Veel van deze kleine

landschapseiementen werden reeds aangehaald in vorige hoofdstukken.

3.2. De vegetatie van het Zwalmbekken (Nagels et al., 1993)

De beken van het Zwalmbekken zijn vegetatie-arm of zelfs vegetatieloos.

De Sassegembeek, de Verrebeek en de Molenbeek zijn van nature vegetatieloos. Wél dragen

de oevers een waardevolle voorjaarsflora (bosvegetatie): verspreidbladig goudveil

(Chrysoplinium oppositifolium), bittere veldkers (Caramine amara) en reuzenpaardestaart

(Equisetum telmateia). Zulk een vegetatieloze beek met soortenrijke bosvegetatie hangt meestal

nauw samen met een zeer goede waterkwaliteit.

De vegetatiedensiteit van de Zwalmbeek evenals deze van de Dorenbosbeek is door de hoge

graad van verontreiniging zeer laag. Het troebele water werkt limiterend op de ont\\ikkeling

van de planten. We vinden er uitsluitend schedefonteinkruid (Potamogeton pectinatlls) en een

aantal zeer verontreinigingstolerante soorten. Dit kon; ook waargenomen worden tijdens de

eigen prospectie (aan de hand van het veldprotocol) van de Zwalmbeek.

De Dorenbosbeek, de Trapmijnsbeek en de Passemarebeek hebben een lage densiteit aan

halofieten, door het gebrek aan licht.

De Slijpkotbeek en de Zegelaarsbeek zijn vegetatiearm, maar toch komt de waardevolle

reuzepaardestaart (Equisetllm telmateia) er voor. Ook kunnen een aantal

verontreinigingstolerante soorten worden aangetroffen. Dit wijst, zoals eerder vermeld op een

goede waterkwaliteit. Het geeft ook een indicatie van de voortdurende kwel.

De oevers van de Wolt1<ersbeek en de Dorenbeek zijn zo overvloedig begroeid dat de beken te

sterk beschaduwd worden door de overhangende oevervegetatie. Hierdoor kunnen er zich geen

waterplanten ontwikkelen.

Op onderstaande figuur (figuur 21) wordt de vegetatie van de Zwalmbeken op kaart gebracht.

Zoals uit het voorgaande blijkt en zoals ui de figuur kan worden afgeleid is de vegetatie in en

rond de beken van het Zwalmbekken zeer schaars. Bepaalde waterlopen dragen zelfs geen

waterplanten: de Woltkersbeek en de Vaanbuikbeek te Opbrakel, de Dorenbeek en de

Boembeek te Michelbeke, de Boekelbeek te St-Blasius-Boekel, de Trapmijnsbeek te St-Goriks

Oudenhove, de Bettelhovebeek te Strijpen en de Zwalmbeek te Roborst.

Een tweede groep van beken draagt eveneens geen watervegetatie, maar heeft een rijke, goed

ontwikkelde bosvegetatie. Hiertoe behoren de Sassegembeek en de Verrebeek te Opbrakei en de

Trapmijnsbeek te St-Goriks-Oudenhove.
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• enkel algen en. of rioolsehinun<l

• uitsluitend schedefonteinkruid ervof<5 helof\1<n z«r
verontreinigingstolerante soorten.

• soortenrijke h<lof)1envegetalie (>5 hdofYten) uer tokrant voor
verontr<.mgmg

• verontreinigingstokrante vissoorten

ogeen wate'l'lanten aangetroffen

o geen wat<'l'lant= goed ontwikkelde bronveg<tall<

Figuur 21. De toestand van de vegetatie van de onderzochte waterlopen van het Zwalmbekken

(Nagels et al., 1993).

Het grootste deel van de beken van het Zwalmbekken hebben een zeer geringe (zo\\el qua

densiteit als qua diversiteit) macrofytenvegetatie, bestaande uit algen en rioolschimmel.

Voorbeelden hiervan zijn: de Zwalmbeek (te St-Maria-Oudenhove), de Trapmijnsbeek (te St.

Goriks-Oudenhove), de Molenbeek (te Velzeke), de Passemarcbeck (te Velzekc) en de

Wijnegemsebeek (te Munkzwalm).

Verder kan op een aantal andere waterlopen het schedefonteinkruid (PotQmogeton pectinotlls)

aangetroffen worden samen met een aantal andere zeer verontreinigningtolerante plantesoorten,

zoals op de Dorenbosbeek, de Molenbeek en de Zwalmbeek te Opbrakel, de Perlinckbeek en de

Peerdestokbeek te Zegelsem, de Molenbeek te Elene en de Peerdestokbeek en de Zwalmbeek te

Nederzwalm.

TV,iee van de onderzochte waterlopen dragen een aantal verontreinigingstoierantc soorten: de

Slijpkotbeek te Nederbrakel en de Zegelaarsbeek te St-Maria-Oudenhove.
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De aangetroffen soorten bij het onderzoek van een aantal waterlopen van het Zwalmbekken zijn

de volgende (Nagels et al., 1989):

Adoxa moschatellina L. Muskuskruid

Aegopodium podograria L. Zevenblad

Agropyron repens (L.) Kweekgras

Agrostis stolonifera L. Fioringras 3

Algen 1

Alliaria petiolata (Bieb.) Cavara et Grande Look-zonder-look

Anemone nemorosa L. Bosanemoon

Angelica sylvestris L. Gewone engelwortel

Anthriscus sylvestris (L.) Hoffin. Fluitekruid

Arum maculatum L. Gevlekte aronskelk

Caltha palustris L. Dotterbloem 3

Cardamine amara L. Bittere veldkers

Cardamine hirsllta L. Kleine veldkers

Cardamine pratensis L. Pinksterbloem

Carex pendllia Huds. Hangende zegge 4

Carex remota Jusl. ex L. IJle zegge

Chrysosplenium oppositifolium L. Paarbladig goudveil

Circaea lutetiana L. Groot heksenkruid

Cirsium oleracellm (L.) Scop. Moesdistel•
Epilobium hirslltum L. Harig wilgenroosje

Equisetllm telmateia Ehrh. Reuzenpaardestaart 3

Eupatorillm cannabillm L. Koninginnekruid

Filipenduia ulmaria (L.) Maxim. Moerasspirea

Galium aparine L. Kleefkruid

Geranium robertianllm L. Robertskruid

Geum urbanum L. Geel nagelkruid

Hedera helix L. Klimop

Heracleum sphondylillm L. Gewone bereklauw

Holclls lanatus L. Gestreept~ witbol

Hyacinthoides non-scripta (L.) Chouard ex Rothm. Wilde hyacint

Iris pseudacorus L. Gele lis 2

Juncus effisus L. Pitrus

Lamium galebdolon (L.) L. Gele dovenetel

Lolium perenne L. Engels raaigras

Lythrum salicaria L. Grote kattestaart

Melandrium dioicum (L.) Coss. et Germ. Nachtkoekoeksbloem

Melica uniflora Retz. Eenbloemig parelgras

Mentha aquatica L. Watermunt 2

Myosotis scorpioides L. Moerasvergeet-mij nietje 2

Phalaris arundinacea L. Rietgras 2

Poa nemoralis L. Schaduwgras
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Poa trivialis L.

Polygonatum multiflorum (L.) All.

Polygonum hydropiper L.

Polygonum persicaria L.

Primula elatior (L.) Hili.

Ranunculus ficaria L.

Ranunculus repens L.

Ranunculus sardous Crantz

Rubus spec.

Rumex obtusifolius L.

Solanum dulcamara L.

Stachys sylvatica L.

Stellaria holostea L.

Urtica dioica L.

Valeriana repens Host

Veronica beccabunga L.

Veronica hederifolia L.

Veronica montana L.

Vinca minor L.

Viola reichenbachiana lord. ex Boreau

Ruw beemdgras

Gewone salrnonszegel

Waterpeper

Perzikkruid

Slanke sleutelbloem

Speenkruid

Kruipende boterbloem

Behaarde boterbloem

Rioolschimmel

Braam

Ridderzuring

Bitterzoet

Bosandoom

Grote muur

Grote brandnetel

Echte valeriaan

Beekpunge

Klimopereprijs

Bosereprijs

Kleine maagdenpalm

Donkersporig bosviooltje

3

2

2

2

2

De cijfers in de laatste kolom wijzen op de tolerantie van de soorten voor verontreiniging:

1. indicatorsoorten voor verontreiniging

2, soorten zeer tolerant voor verontreiniging

3. soorten tolerant voor verontreiniging

4. soorten semi-tolerant voor verontreiniging.

Slechts één soort die semi-tolerant is voor verontreiniging werd aangetroffen: Carex pendula

Huds. (Hangende zegge). Vier soorten zijn tolerant voor verontreiniging: acht zijn er zeer

tolerant.

3.3. De vogels van het Zwalmhekken

De gebieden rond de Zwalmbeek, zoals akkers, \\'eilanden, bomenrijen, bossen en ook de

bewoning, trekken een grote diversiteit aan vogelsoorten aan. Verschillende vogelsoorten nemen

dan ook hun plaats in in de Zwalmstreek.

Hieronder wordt een opsomming gegeven van de verschillende vogelsoorten die Vv'aargenomen

zijn door verschillende vogelliefhebbers (Menschaert, 1991).
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De Dodaars is in de Vlaamse Ardennen een grote onbekende. Nochtans overwintert deze vogel

op snelstromende rivieren als de Ourthe en de Semois. Het water in de kleinere rivieren van het

Zwalmbekken is waarschijnlijk te vervuild.

Phalacrocorax carbo Aalscholver

Botaurus stel/aris Blauwe reiger

Ciconia ciconia Ooievaar

Anser fabalis Rietgans

Milvus migrans Zwarte wouw

Circus aeruiginosus Bruine kiekendief

Accipiter nisus Sperwer

Buteo buteo Buizerd

Pandion haliaetus Visarend

Falco tinnunculus Torenvalk

Perdix perdix Patrijs

Phasianus colchicus Fazant

Gallinula chloropus Waterhoen

Grus grus Kraanvogel

Vanel/us vanellus Kievit

Scolopax rustico/a Houtsnip

Numenius phaeopus Regemvulp

Tringa ochropus Witgatje

Larus ridibllndus Kokmeeuw

Larus canus Stormmeeuw

Larus argentatus Zilvermeeuw

Larus marinus Grote mantelmeeuw

Co/umba oenas Holenduif

Co/umba pa/umbus Houtduif

Streptopelia decaocto Turkse tortel

Streptopelia turtur Tortelduif

Cuc1l11ls canorus Koekoek

Tyto a/ba Kerkuil

Athene noctlla Steenuil

Asio otus Ransuil

Apus apus Gierzwaluw

Alcedo atthis IJsvogel

Gynx torqllilla Draaihals

Picus viridis Groene specht

Dendrocopos major Grote bonte specht

Dendrocopos minor Kleine bonte specht

Alanda arvensis Veldleeuwerik

Hirundo rustica Boerenzwaluw

Anthus pratensis Graspieper

Mo/aci lIa jlava flava Gele kwikstaart
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Motacilla cinerea

Motacilla alba alba

Motacila alba yarrellii

Troglodytes troglodytes

Prunella modularis

Erithacus rubecula

Phoenicurus ochrunor
Turdus merula

Turdus pilaris

Turdus philomelos

Turdus iliacus

Turdus viscivonis

Acrocephalus palustris

Hippo/ais icterina

Sylvia curnica

Sylvia communis

Sylvia borin

Sylvia atricapilla

Musicapa striata

Aegithalos candatus

Parus montanus

Parus caenuleus

Parus major

Sitta europaea

Certhia brachydactyla

Oriolus oriolziS

Lani/is excibitor

Garni/us g/andarius
Pica pica

Corvus monedu/a

Corvus jrugi/egus

Corvus corone corone

Sturnus vu/garis

Passer domesticus

Passer montanus

Fringilla coelebs

Carduelis Ch/oris

Carduelis carduelis

Carduelis SpinziS

Cardue/is cannabinal

Emberiza citrinella

Miliaria ca/andra
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Grote gele kwikstaart

Witte kwikstaart

Rouwkwikstaart

Winterkoning

Heggemus

Roodborst

Zwarte roodstaart
Merel

Kramsvogel

Zanglijster

Koperwiek

Grote lijster

Bosrietzanger

Spotvogel

BraamsluipC'r

Grasmus

Tuinfluiter

Zwartkop

Grauwe vliegenvanger

Straatmees

Matkop
•

Pimpelmees

Koolmees

BOomklever

Boomkruiper

Wielewaal

Klapekster

Vlaamse gaai

Ekster

Kauw

Roek

Zwarte kraai

Spreeuw

Huismus

RingmuS
Vink

Groenling

Putter

Sijs

Kneu

Geelgors

Grauwe gors



Zoals uit deze lijst kan afgeleid worden is de verscheidenheid aan vogelsoorten in het

Zwalmbekken relatief omvangrijk. Belangrijk is hierbij op te merken dat de verschillende

vogelsoorten vaak gebonden zijn aan een specifiek habitat: veldbosjes, bomenrijen, loofbossen,

boomgaarden, knotwilgen, populierenaanplant In combinatie met parken, oude

populierenbossen met ondergroei, ruïnes, houtwallen, holle wegen, hooi-, wei- en akkerlanden,

openbaar groen en beplanting in tuinen, ... De verscheidenheid aan geschikte habitats in de

Zwalmstreek is dan ook de reden voor de relatief grote vogelsoortenrijkdom.

Maatregelen ter bescherming van bescherming behoevende soorten moeten in een volgend

stadium onderzocht worden.

4. De recreatieve functie van het Zwalmbekken

De recreatieve functie van de Zwalmbeek beperkt zich tot de zachte recreatie. De

landschappelijke kwaliteiten en de rustige plattelandsomgeving lenen zich uistekend tot

wandelen en fietsen. Tal van fiets- en \vandelroutes zijn onder de vorm van brochures

beschikbaar, alsook informatie over de toeristisch uitgebaatte molenhuizen:

- Ter Biestmolen: cafetaria en gallerij

- IJzerkotmolen: cafetaria

- Zwalmmolen: cafetaria

- Bostmolen: restaurant

- Boembekemolen: privé-molen.

Om de recreatieve functie van de Zwalmstreek nog wat op te krikken, is door het

Provinciebestuur van Oost-Vlaanderen een project opgestart teneinde de site van de

Zwalmmolen en het bijbehorende molenhuis toeristisch uit te baten als molenmuseum. Verder

werkt de Federatie voor Toerisme van Oost-Vlaanderen aan de valorisatie van het toerisme in

de Zwalmstreek.

Een andere vorm van zachte recreatie die vooral vroeger op de Z,,-valmbeek \verd beoefend is de

hengelsport. De betekenis van de sportvisserij werd reeds beschreven in hoofdstuk I. onder 5.

De Hengelsport.

Waterrecreatie met gemotoriseerde vaartuigen bestaat niet op de Zwalmbeek, aangezien het een

waterloop is die geklasseerd is onder de onbevaarbare waterlopen. Ook leent de Zwalmbeek

zich niet tot zwemmen en surfen. De waterloop is smal en op bepaalde plaatsen onverwacht

diep. Het beoefenen van deze sporten zou daardoor zelfs gevaarlijk kunnen zijn. Toch zijn er

plannen om het roeien of kanoën op de Zwalmbeek toe te laten. Hierbij moeten onmiddelijk een

aantal vragen gesteld worden: Wat is het effect van in- en uitstapplaatsen op het natuurlijk

karakter van de beek (oeverstructuur, '"egetatie, waterloopinfrastructuur, ... )? Wat is de

invloed van deze vorm van waterrecreatie op de hengelsport? Wat is de invloed van deze vorm

van waterrecreatie op de visstand (paaiplaatsen, schuilplaatsen, vegetatie) en op andere fauna?

Waar moet deze watersport beoefend worden: migratiewegen voor vissen zijn niet open, laat

staan voor de kano of roeiboot?! ...
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Naar aanleiding van de problematiek met niet-gemotoriseerde vaartuigen wordt gewerkt aan

een aanpassing van het algemeen politiereglement van onbevaarbare waterlopen (Art. 9 van het

KB van 05.08.1970) ten behoeve van natuurbehoud, in navolging van een Besluit van de

Waalse regering van 30.06.1994. Voor onbevaabare waterlopen betreft dit een verbod, wat

betreft de onbevaarbare waterlopen, voor o.a.:

- het varen voor alle motorboten;

- het varen met bepaalde kayaks op bepaalde wateren tijdens welbepaalde perioden;

- de duikerssport te beoefenen.

De reden van deze getroffen regeling houdt verband met het beheer van de waterloop, het

belang van de hengelaar en met de natuurbehoudsoverwegingen. Het aspect

natuurbehoudsoverwegingen is hierbij een recent gegeven!

5. Drinkwaterproductie in het Zwalmbekken (Meeus en Van Hecke, 1994: pers.

comm., 1995)

Om aan de toenemende behoeften aan drinkwater te kunnen voldven wordt door de TMVW

(Tussengemeentelijke Maatschappij voor Watervoorziening) onderzoek gedaan naar de captatie

van Zwalmwater voor drinkwaterproductie. Het eerste weerhouden project was een project

waarbij water uit de Zwalmbeek zal worden gewonnen..
•

Er werd geopteerd voor een eerder beperkte grondwaterwinning waarbij het grondwater

kunstmatig wordt aangevuld met voorgezuiverd water afkomstig van de Zwalm. Hiervoor

moeten verschillende stappen doorlopen worden. Het aan de Z\\almbeek ontrokken water wordt

via een afleidingskanaal naar de waterzuivering gevoerd. Na zuivering kan de infiltratiefase

starten. Per dag moet hiervoor zo'n 4000 à 5000 m3 water aan de Zwalm onttrokken \\orden.

De inplanting van de grondwaterwinning (40 filterputten) met kunstmatige infiltratie \\ordt

voorzien ter hoogte van de Moerbeek te Grootmeers en Kleinmeers. Het aan de Z\\almbeek

onttrokken water wordt via grachten en vijvers gemfiltreerd naar de grondlagen. Hierbij wordt

zoveel mogelijk gebruik gemaakt van reeds bestaande grachten en kanalen zoals de Moerbeek

en de Coupure.

De watervang voor de aanvoer van het Zwalmwater wordt stroomaf\\aarts het centrum van

Nederzwalm voorzien. Met een geautomatsieerde toxiciteitstest ",ordt een continue controle van

de waterkwaliteit van het ruw water uitgevoerd. Het water wordt via ondergrondse leidingen

naar het behandelingsstion gevoerd voor de voorbehandeling. Hierbij staat reductie van de

turbiditeit en het ammoniakgehalte voorop. Hierop volgt een nabehandeling die rekening moet

houden met de samenstelling (kwaliteit) van het opgepompte grond\\ater en de huidige

grondwaterbvalteit.
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Onderstaande figuur situeert de inplantingsplaats van de grondwaterwinning met de

kunstmatige infiltratie.

infiltrötiekönööl
infiltrötievijver
pompputten

Figuur 22. Situering van de inplanting van grondwaterwinning met kunstmatige infiltratie in de

Scheldevallei (Meeus en Van Hecke, 1994).
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Bij het opstellen van dit project werd rekening gehouden met het landschappelijk en ecologisch

waardevol karakter van de Scheldevallei:

- als infiltratiegrachten worden in de eerste plaats reeds bestaande grachten gebmikt. Deze

waters moeten na de werken nog hetzelfde uitzicht hebben als vandaag:

- indien bijkomende grachten noodzakelijk zijn, worden deze gegraven in depressies die

samenvallen met de perceelsgrenzen;

- de infiltratievijvers worden in onregelmatige vorm uitgevoerd;

- buiten de natuurlijke plantengroei wordt voor de infiltratiekanalen en -vijvers geen extra

oeverversteviging voorzien;

- de waterzuiveringsinstallatie, de reinwaterkelder en het pompstation worden ingeplant buiten

de eigelijke Scheldevallei;

- de voorziene installatie wordt omgeven door groen om de storende invloed ervan op het

landschap te beperken.

Het grootste knelpunt voor de drinkwaterwinning IS de waterkwaliteit van het

oppervlaktewater. Er moet gestreefd worden naar een \vaterkwaliteitsnorm voor

oppervlaktewateren met bestemming drinkwater en de daaraan gekoppelde kwaliteit viswater.

Een proefstation gelegen langs de Zwalm in Nederzwalm experimenteert reeds op de

voorzuivering van het aan de Zwalm onttrokken water.

Op het vlak van waterkwantiteit bestaan er tot nog toe geen problemen. De hoeveelheid

onttrokken water (4000 à 5000 m3/dag) zou geen invlo~d hebben op de \vaterhuishouding van

de Zwalmbeek.
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lIl. STREEFBEELDEN EN ONTWlKKELINGSVISIE VAN DE GEWENSTE
VISSERIJKUNDIGE SITUATIE

1. Streefueelden over de inrichting, het beheer en het gebruik van de
Zwalmbeek

Natuurlijke meandering en natuurlijke oevers met gevarieerde, streekeigen oeverzones maken

een belangrijk deel uit van de Zwalmbeek. De natuurgebieden rond de Zwalmbeek zijn

beschermd en hebben zich verder kunnen ontwikkelen op natuurlijke wijze. De populieren langs

de Zwalmbeek hebben plaats geruimd voor de meer streekeigen boomsoorten (els, wilg, es, ... ),

waardoor de natuurlijkheid van de Zwalmbeek nog is toegenomen.

De visstand heeft zich hersteld. De verscheidenheid aan habitats maakt het paaien van de

verschillende vissoorten van de Zwalmbeek mogelijk. De Zwalmbeek en haar zijlopen vormen

een vrije trekweg voor vissen. De weidelijke hengelaar heeft zijn plaats langs de Zwalmbeek

herontdekt.

2. Ontwikkelingsvisies

De bespreking van de ontwikkelingsvisies voor de inrichting van de \vaterloop, de migratie en

de hengelsport beperkt zich tot het aanduiden van de functie van een aantal verschillende

stroken en het geven van een aantal mogelije oplossingen of voorstellen voor inrichting.

Elk actiepunt wordt afzonderlijk behandeld: de hengelsport, natuurontwikkeling, de oevers van

de Zwalmbeek de migratiebarrières en de visstand. Per item worden interessante sites of

probleempunten op kaart gebracht die in een afzonderlijk deel worden gebundeld

(Ontwikkelingsplan voor de Binnenvisserij in de Zwalmbeek - Bijlagen). De nummering die op

de kaarten in bijlage wordt gebruikt komt overeen met de nummering gebruikt in onderstaande

tekst. Het bijlagen-deel bevat ook tabellen die, \vat betreft hengelsport, natuurontwikkeling en

oever, weergeven \vat de bestemming is van de verschillende sites aangaande het gewestplan, de

Groene Hoofdstructuur en de Biologische waarderingskaart.

2.1. Ontwikkelingsvisie over de hengelsport in de Zwalmbeek

De hengelsport is op de Zwalmbeek de laatste 20 jaar zo goed als verdwenen. De visstand is

bijna volledig vernietigd door de steeds toenemende verontreiniging en de aftakeling van het

biotoop (verdwijnen paaiplaatsen, migratiemogelijkheden). Het terug uitbouwen van de

hengelsport vraagt een aantal ingrepen die de bereikbaarheid van de hengelplaats en de

veiligheid ervan ten goede komen. Ook de visstand vraagt aandacht: open migratie\\'egen,

paaiplaatsen, schuilplaatsen, .... We beperken ons hier tot de ingrepen ten behoeve van de

hengelaar.
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Voor het aanduiden van de verschillende hengelzones zijn een aantal criteria gehanteerd:

- bereikbaarheid: een fiets-of wandelpad of een rijweg in de nabijheid van de hengelzone;

- parkeermogelijkheden: mogelijkheid om wagen of fiets op ordentelijke wijze achter te laten

op een gemakkelijk te overbruggen afstand van de hengelplaats;

- oeverbreedte: geen hinder van wandelaars of voetgangers op het wandel- of fietspad;

- open karakter: geen hinder van de vegetatie, bomen of struiken;

- natuurlijk karakter: de zones waar natuurontwikkeling prioritair is worden niet als

hengelzone aangeduid.

Belangrijk is hierbij op te merken dat de zonering slechts een richtlijn is. Dit houdt in dat de

zones die aangeduid zijn als hengelzones kunnen gebruikt worden als hengelplaats en eventueel

kunnen uitgebouwd worden om het hengelen aldaar te bevorderen, maar dat de weidelijke

hengelaar, die meer op zoek is naar het avontuurlijke en de 'volledige rust', zijn geliefkoosde

hengelplaats nog steeds kan opzoeken en als hengelplaats kan benutten! Bepaalde stroken

echter, waar natuurontwikkeling voorrang krijgt, moeten van het hengelen (betreden van de

zone) zoveel mogelijk gevrijwaard blijven. Deze stroken zijn belangrijk voor het ontwikkelen en

het behouden van de visstand en kunnen beter niet verstoord worden.

Hieronder volgt een opsomming van de plaatsen langs de Zwalmbeek \vaar de hengelsport kan

uitgeoefend worden. De gebruikte nummering komt overeen met de nummering op de kaarten in

het bijlagen-deel. De Arabische cijfers (I, 2, 3, ... ) worden gebruikt voor het aanduiden van de,
hengelzones, de Romeinse cijfers (I, 11, lIl, ... ) symboliseren de nu reeds aangelegde

hengelsteigers. Voor de bestemming wat betreft Gewestplan, Groene Hoofdstructuur en

Biologische Waarderingskaart wordt verwezen naar het bijlagen-deel (bijlage 2).

Zone 1: Weidelijk hengelen

Aan de monding van de Zwalmbeek in de Schelde kan op de rechteroever over een strook van

zo'n 150m gehengeld worden, mits toelating voor betreding van de weide door de eigenaar.

De oever is gemakkelijk te bereiken en de ruimte om te hengelen is groot genoeg. Er is geen

hinder van wandelaars en fietsers en de omgeving is weidelijk.

De enige voorziening die moet getroffen worden is het plaatsen van afvalbakken en

fietsenrekken op het jaagpad langs de Schelde aan de monding van de beek en mits toelating

van de eigenaar voor het betreden van zijn gronden het plaatsen van een molentje die slechts in

één richting draait: de hengelaar wordt op de weide toegelaten, maar het vee kan de wei niet uit.

Eventueel kan gebruik gemaakt worden van een poort die maar in één richting opent.

Voorzieningen voor de veiligheid van de hengelaar zijn hier overbodig.

Onderstaande figuur geeft een illustratie van het te voorziene molentje.
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Bovenaanzicht Zij-aanzicht met molentje

Figuur 23. Schematische voorstelling van een mogelijke doorgang voor hengelaars naar een

weide, waarbij de weg voor het vee uit de wei onmogelijk is.

Vissteiger I

Enkele honderden meters voorbij de monding van de Zwalmbeek in de Schelde vertrekt een

wandel- en fietsweg. Ter hoogte van het begin van deze weg 'Nerd door de Landelijke

Waterdienst op de Zwalmbeek een vissteiger (lm2) aangelegd op de rechteroever. De \'issteiger

is echter zo gebouwd dat hij niet op de oever maar boven het water staat. Dit betekent dat de

hengelaar die vanop de steiger hengelt in het bezit moet zijn van een hengelverlof van 1850.

BEF in plaats van één van 450,- BEF. Vaak is de hengelaar zelf hier niet van op de hoogte en

hangt hem dus een niet te verwaarlozen boete boven het :hoofd wanneer hij deze wet overtreedt.

Op een aantal andere plaatsen werd dezelfde hengelsteiger gebouwd.

Het probleem van de vissteigers kan op verschillende manieren opgelost worden:

- De vissteiger wordt achteruit geplaatst zodat de hengeltrap in of op de oever staat.

- Op de visteiger komt een plaatje met de duidelijke boodschap dat hengelen vanop de steiger

alleen is toegelaten met een hengelverlof om te vissen vanop het \vater.

I
I

1

Zone 2: In te richten hengelzone

Zo'n 700m voorbij de monding van de Zwalmbeek in Nederz\\'alm biedt een strook \an

ongeveer 150m op de rechteroever de mogelijkheid om te hengelen. De oever is er tamel ijk

breed, de populieren staan op aanzienlijke afstand van elkaar, het is er rustig en de

bereikbaarheid is goed daar het naast een wandel- en fietspad is gelegen. De ruimte tussen

wandelpad en hengelaar is groot genoeg zodat hinder van beide partijen zoveel mogelijk wordt

vermeden.

Voorzieningen om de veiligheid voor het hengelen te verbeteren kunnen getroffen worden onder

de vorm van hengeltrappen. Verder is het plaatsen van afvalbakken en fietsenrekken een

initiatief dat niet alleen door de hengelaar, maar eveneens door andere recreanten (wandelaar,

fietser) gewaardeerd wordt. Er wordt uitdrukkelijk gevraagd het wandel- en fietspad niet met de

wagen te betreden.
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Zone 3: In te richten hengelzone

Stroomopwaarts de Terbiestmolen in Nederzwalm (40m voorbij de molen) kan over een lengte

van ongeveer 120m gehengeld worden op de rechteroever. De oever is er breed genoeg, de

bereikbaarheid goed (wandelpadje). Voorzieningen ten behoeve van de hengelaar kunnen

getroffen worden onder de vorm van hengeltrappen en afvalbakken ter hoogte van de

hengelplaatsen en fietsenrekken op de parking van de Terbiestmolen.

Nu reeds wordt er gehengeld op het gedeelte (rechteroever) stroomafwaarts de Terbiest molen.

Hier moeten geen verdere voorzieningen getroffen worden. Er kan gebruik gemaakt worden van

de parkeervoorzieningen aan de molen en de aanleg van hengeltrappen is overbodig.

Zone 4: Weidelijk hengelen en vliegvisserij

In Sint-Maria-Latem, tussen de Terbiestmolen en de IJzerkotmolen, kan op de rechteroever een

zone voor vliegvisserij voorzien worden. De oever is er lang (relatief grote afstand tussen de

populieren) en de hengelplaats is goed bereikbaar via het wandelpad dat langs de Zwalmbeek

ligt. Hier moeten geen hengelvoorzieningen getroffen worden.

Zone 5: Niet in te richten hengelzone

Stroomafwaarts de IJzerkotmolen te Sint-Maria-Latem kan op een strook van zo'n 1000m

gehengeld worden op de rechteroever. De bereikbaarheid is goed door de aanwezigheid van een

wandelpad. De wagen kan men parkeren ergens langs de weg of aan de IJzerkotmolen. Aan de

molen kunnen eventueel nog vuilbakken en fietsenrekken voorzien worden. Hengeltrappen
I

worden niet aangelegd om het natuurlijk karakter van de Zwalmbeek hier zoveel mogelijk te

behouden.

Vissteigers II. 111. IV, V, VI

Vissteigers geplaatst door de Landelijke Waterdienst.

Zone 6: Weidelijk hengelen

Stroomopwaarts de Zwalmmolen kan, mits toelating voor het betreden van de weide, op de

linkeroever gehengeld worden. De hengelzone loopt in een weide die gemakkelijk te bereiken is

(via de molen). De hengelzone bedraagt 600m.

Hengelvoorzieningen kunnen getroffen worden: hengeltrappen zijn niet aangewezen omdat het

weidelijk karakter hierdoor verloren gaat, fietsenrekken en extra afvalbakken worden voorzien

aan de parking van de Zwalmmolen. Toelating moet bekomen worden om de weiden

stroomopwaarts te mogen betreden. Voor het betreden van de wei zal hetzelfde systeem

voorzien worden als voor de betreding van de andere weiden waar vee op graast, nl. een

molentje of een éénrichtingsklapdeur.

Zone 7 en 8: In te richten hengelzones

Op de rechteroever stroomopwaarts de Zwalmmolen te Munkzwalm kunnen 2 plaatsen

uitgebouwd worden als hengelzone. De oever is er breed en de bereikbaarheid van de

hengelplaats is gocd doordat een wandelpad achter de oever loopt. Zone 7 is zo'n ISOm lang,

zone 8 ongeveer 100m. Dc twee plaatsen worden van elkaar gescheiden door een strook met
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elzen en sporadisch vlier, waardoor het hengelen hier bemoeilijkt kan worden. De oever is

breed, maar interactie (hinder?) tussen wandelaar en hengelaar is niet uitgesloten.

De voorzieningen voor de hengelaar beperken zich hier tot fietsenrekken en afvalbakken. Het

plaatsen van hengeltrappen is hier niet aangewezen door het nog vrij natuurlijk ogende karakter

van de waterloop aldaar.

Zone 9: In te richten hengelzone

Ter hoogte van Bruggenhoek (Roborst-Munkzwalm) werd een waterzuiveringsinstallatie

gebouwd. Het is achter deze RWZI dat op de linkeroever van de Zwalmbeek een behoorlijke

ruimte vrijkomt voor het beoefenen van de hengelsport. De strook is ongeveer ISOm lang en S

tot 7m breed. Het is er vrij rustig en gemakkelijk te bereiken (dichtbij de openbare weg).

Een aantal voorzieningen kunnen getroffen worden: het plaatsen van een 7-tal hengeltrappen,

enkele afvalbakken en fietsenrekken. Parkeerplaatsen voor de wagen moeten en kunnen niet

voorzien worden, omdat de wagen kan geplaatst worden gewoon langs de weg en omdat er geen

ruimte is om extra parkeerplaatsen aan te leggen.

Vissteiger VII

Vissteiger geplaatst door de Landelijke Waterdienst

Zone 10: Weidelijk hengelen en vliegvisserij

Te Velzeke-Ruddershove kan op de linkeroever een zone van ongeveer SOOm voorzien worden

voor vliegvisserij. De zone is gemakkelijk te bereiken via het wandelpad. Inrichting van de zone

is niet noodzakelijk.

Zone 1J: Niet in te richten hengelzone

Stroomopwaarts de Bostmolen te Roborst kan over een strook van ongeveer 150m gehengeld

worden. De bereikbaarheid is goed, daar de strook gelegen is naast de openbare weg (tot aan

het grachtje).

Het plaatsen van afvalbakken en een fietsenrek lijken hier een aange\\-ezen maatregel

Zone 12: Weidelijk hengelen

Hengelzone II kan uitgebreid worden tot ongeveer 200m voorbij het grachtje op de linkeroever.

De hengelzone ligt in een weide. Er is dus een overeenkomst noodzakelijk met de eigenaar voor

het betreden van de weide. Hier worden geen maatregelen getroffen ter bevordering van de

hengelsport (in weide). Wel moet een molenrad of een éénrichtingspoortje de doorgang van de

hengelaar naar de weide verzekeren en van het vee uit de weide voorkomen (figuur23).

Zone 13: Al dan niet in te richten hengelzone

Te Sint-Goriks-Oudenhove leent zich een zone op de linkeroever stroomaf\\"aarts de Oude

Molen (Boembekemolen) zeer goed voor het uitbouwen tot hengelzone. De oever is er breed en

zo'n 200m lang, de bereikbaarheid is goed (aan de openbare weg en aan de oude spoorweg die

werd omgebouwd tot wandel- en fietspad) en parkeerplaats voor wagens is er in overvloed.

Voorzieningen kunnen getroffen worden door het plaatsen van afvalbakken en fietsenrekken.

Eventueel kunnen een aantal hengeltrappen gebouwd worden, maar dit is niet noodzakelijk.
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Zone 14: Weidelijk hengelen

Stroomopwaarts de Boembekemolen leent een zone van ongeveer 300m op de linkeroever zich

als hengelzone. De bereikbaarheid is goed (aan de oude spoorweg en aan de openbare weg).

Enkele voorzieningen, na overeenkomst met de oevereigenaar (landbouwer), kurmen het

hengelen wat aantrekkelijker maken: het plaatsen van afvalbakken en fietsenrekken aan de

molen en het plaatsen van een molentje om de toegang tot de weide te verzekeren.

Zone 15: In te richten hengelzone

Op de rechteroever van de Zwalmbeek te Sint-Maria-Oudenhove kan over een lengte van

ongeveer 400m gehengeld worden. De bereikbaarheid van deze zone is goed (aan de openbare

weg), de oever is breed, maar de strook is begroeid met brandnetels.

Maatregelen ter bestrijding van de brandnetel (aangepast maaibeheer) en voorzieningen zoals

hengeltrappen, afvalbakken en fietsenrekken zijn aangewezen. Parkeermogelijkheid is er langs

de openbare weg.

Zone 16: Weidelijk hengelen

Het laatste gedeelte van de zone die voozien was voor natuurontwikkeling (nog ongeveer 300m)

te Sint-Maria-Oudenhove is wat natuurlijkheid betreft niet meer zo interessant. De linkeroever

van dit uiteinde is echter wel geschikt voor het hengelen. De rechteroever leent zich hiertoe

minder daar ze moeilijk bereikbaar is.

Maatregelen ter bevordering van de hengelsport kurmen hier beperkt worden tot het

vergemakkelijken van de toegang tot de hengelplaats.

Zone 17: Weidelijk hengelen

Zone 16 kan verdergezet worden aan de overkant van de brug, eveneens op de linkeroever te

Sint-Maria-Oudenhove. De bereikbaarheid van deze zone is goed (gelegen naast de openbare

weg). Hengelvoorzieningen zijn niet nodig, enkel een molentje of een poortje dat dienst doet als

doorgang naar de weide lijkt aangewezen. Toelating van de oevereigenaar (landbouwer) is

noodzakelijk.

Zone 18: Niet in te richten hengelzone

Te Sint-Maria-Oudenhove (ter hoogte van de Zegelaarsbeek) kan op de linkeroever gehengeld

worden over een lengte van ongeveer 300m. De zone is echter niet gemakkelijk te bereiken,

maar de oever is er wel breed.

Maatregelen ter bevordering van de hengelsport zijn niet aangewezen.

Zone 19: Niet in te richten hengelzone

Te Nederbrakel leent een zone van ongeveer 300m op de rechteroever tot hengelen. De

bereikbaarheid is goed (wandelpad en aan de openbare weg).

Zone 20: Weidelijk hengelen

Eveneens te Nederbrakel (ter hoogte van de oude spoorweg) kan op de rechteroever van de

Zwalmbeek gehengeld worden over een lengte van ongeveer 300m. De zone loopt echter in een

weide, waardoor overeenkomst met de oevereigenaar noodzakelijk is. Voorzieningen moeten
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enkel getroffen worden onder de vonn van vuilbakken en een molentje of poortje dat de toegang

tot de weide mogelijk maakt. Hengeltrappen verstoren het weidelijk karakter en worden hier

niet aangelegd.

2.2. Ontwikkelingsvisie over natuurontwikkeling in en rond de Zwalmbeek

De lwalmbeek is één van de waterlopen van de Vlaamse Ardennen die nog verschillende

natuurlijke en semi-natuurlijke stroken bezit die vragen om verder uitgebouwd

(natuurontwikkeling) en beschennd te worden. De beek biedt interessante habitats voor tal van

levensvonnen: vissen en andere waterdieren, vogels en begeleidende vegetatie.

Het biotoop moet aan de visfauna de mogelijkheid bieden om te paaien, op te groeien, te

fourageren en te schuilen. Dit vraagt een zekere variabiliteit van het milieu. Eén van de

mogelijke maatregelen is het aanbrengen, op regelmatige afstand, van schuilplaatsen tegen de

oever. Dat kan door een constructie te maken van over het water hangende planken en balken.

Hierop worden dan stenen en grond aangebracht, waarop zich dan vegetatie kan ontwikkelen.

Ook kunnen houtblokken of omgehakte bomen tegen de oever in het water worden vastgelegd.

Een andere maatregel kan de bodemstructuur van de waterloop verbeteren: herstel van het

stroomkuilen-patroon bijvoorbeeld of het aanleggen van een dammetje of een stroomdeflector

om meer stroomvariatie te bekomen. Verder is het wenselijk dat er bufferstroken worden

voorzien over de volledige lengte van de l walmbeek.
.\

lo'n 20-tal sites langs de lwalmbeek komen in aarunerkingvoor maatregelen die de

natuurontwikkeling in en rond de lwalmbeek ten goede komen. De nummering gebruikt in

onderstaande tekst komt overeen met de nummering op de kaarten die in een afzonderlijk

bijlagen-deel worden samengebracht. De bestemmingen van de verschillende zones "'at betreft

Gewestplan, Groene Hoofdstructuur en Biologische Waarderingskaart zijn weergegeven in

bijlage 2 van het bijlagen-deel.

Zone J. Beschadigde oevers - Verlanding - Paaiplaats

Op bepaalde paatsen is de oever zodanig "beschadigd" dat verlandingszones ontstaan. Deze

kleine zones lenen zich uitstekend tot natuurontwikkeling mits aanplantingen van bijvoorbeeld

riet, mattenbies, gele lis en lisdodd~, zodat de natuur opnieuw tot uiting kan komen. De

aangeplante vegetatie moet mee instaan voor de beschenning van de oever; de ondiepe zone op

zich kan fungeren als paaiplaats voor een aantal van de in de lwalmbeek aanwezige vissoorten.

De twee verlandingszones waarvan sprake zijn zo'n 8 en 6m lang. In deze zone wordt het

hengelen verboden.

Onderstaande figuur geeft een algemeen beeld van de mogelijkheden voor natuurtechnische

uitbouw van zo'n verlandingszone tot vergetatierijke zone (paaiplaats en oeverbeschenning).
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Figuur 25. Schematische voorstelling van de mogelijkheid voor het uitbouwen van een

verlandingszone langs de Zwalmbeek te Nederzwalm (naar Claus en Janssens, 1994).

Zones 2 en 3. Verruiging

De oever van de Zwalmbeek is op verschillende plaatsen zwaar beschadigd. Dikwijls speelt de

landbouw (akkerbouw en veeteelt) hierin een belangrijke rol. Langs de Zwalmbeek is

bescherming van de oever dan ook van zeer groot belang. Bepaalde van deze plaatsen lenen

zich uitstekend voor natuurbescherming en -behoud, zoals te Nederzwalm waar door

akkerbouw op twee plaatsen de oever is ingescheurd en afgekalfd. Ter hoogte van de scheur en

de afkalving bevinden zich hier nog verruigde stukjes na~ur die, evenals de oever, bescherming

behoeven. ·1

De bescherming van de oever kan geboden worden door het afspannen van dit gedeelte van de

oever, zodat een brede strook van minstens 5m van akkerbouw of vertrappeling door vee wordt

gevrijwaard. In deze zone kan uitbreiding van het· kleine stukje verruigde natuur dan

onbelemmerd paatsvinden. Eventueel kunnen een aantal aanplantingen voorzien worden van

oeververstevigende vegetatie onder de vorm van bomen en struiken (wilg, es els, ... ). Hierbij zal

moeten nagegaan worden of het noodzakelijk is hierbij gebruik te maken van betuiningen.

Zowel linker- als rechteroever moeten deze bescherming krijgen. Het hengelen wordt hier

uitgesloten.

Zone 4. Boeketje Vlaanderen

Waar het wandelpad 'Boeketje Vlaanderen' een stukje van de Peerdestokbeek volgt. kan

bescherming van het bosgebied aldaar de wandelroute alleen maar verfraaien.

Zone 5. Overstromingsgebied - Verruiging

Een klein bosgebiedje (vlier en wilg met begeleidende bosvegetatie van narcis, sneeuwklokje en

varen) met overstromingsgebied op de rechteroever en een verruigd gebiedje op de linkeroever

langs een gedeelte van de Zwalmbeek te Nederzwalm geven aan de Zwalmbeek een fraai

uitzicht. Populieren werden er gerooid en nieuwe aanplantingen ervan gingen niet door. De wilg

en de els verstevigen er de oevers. De waterloopbreedte varieert er wat en de meandering is er

nog sterk. Bescherming van dit stukje natuur is noodzakelijk om het natuurlijk karakter van de

Zwalmbeek hier te kunnen behouden.
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Ook hier moet een brede strook (10 m op de rechteroever en 5m op de linkeroever) langs de

oever afgespannen worden, zodat deze zoveel mogelijk van verstoring kan gevrijwaard worden.

Het hengelen wordt hier zoveel mogelijk vermeden (geen betreding).

Recent werd echter venomen dat er plannen bestaan om de Provinciebaan ter hoogte van deze

zone te gaan verleggen naar de Zwalmbeek toe. Hierbij komt de aangeduide zone in het

gedrang. Het plan wordt schematisch weergegeven in onderstaande figuur.

Figuur 26. Schematische voorstelling van de voorge telde plannen voor het verleggen van de

Provinciebaan te Nederzwalm.

Zone 6. Overstromingsgebied

Het overstromingsgebiedje gelegen In een zeer waterrijk bosgebied te ederm·alm vraagt

eveneens om bescherming. De weinige en kleine overstromingsgebiedjes langs de Zwalmbeek

moeten zoveel mogelijk beschermd worden.

Afspannen van deze zone en vrijwaring van vertrappelen zijn noodzakelijk om de natuurlijke

ontwikkeling van vegetatie in de overstromingsgebiedjes haar gang te laten gaan.

Zone 7. Overstromingsgebied - Verruiging

Ter hoogte van de IJzerkotmolen bevindt zich een klein verruigd bosgebied met begeleidende

bosvegetatie, dat als overstromingsgebied fungeert. Natuurontwikkeling is hier prioritair.

Zone 8. Zijbeek (waterloopnllmmer 55001)

Ter hoogte van de Ommegangstraat (Munkzwalm) komt een kleine \\·aterloop (nummer 5500 I)

in de Zwalmbeek uit. De verbinding tussen de Zwalmbeek en de waterloop is echter niet open,

daar een hoogteverschil van ongeveer 40 cm een barrière vormt. Deze kleine \\·aterloop is

85



86

B. Opengestelde migratieweg

Welerloop 55001

A. Barrière

Figuur 27. Migratiebarrière voor vissen door inbuizing van een zijgracht van de Zwalmbeek ter

hoogte van de Ommegangstraat te Munkzwalm.

Water100p 55001

Water1ljn

echter een potentiële paaiplaats voor tal van vissoorten van de Zwalmbeek. Door het opnieuw

in open verbinding stellen van deze waterloop met de Zwalmbeek wordt een paaiplaats

gecreëerd waar verder geen investeringen meer noodzakelijk voor zijn: vegetatie is er

overvloedig aanwezig, de waterdiepte is gering, de stroming klein, schuilplaatsen en

opgroeiplaatsen zijn aanwezig. Onderstaande figuur schetst de situatie. .

Zone 9. Beschadigde oever - Verlanding

Te Munkzwalm is op de rechteroever door afkalving van de oever een ondiepe strook ontstaan

over een lengte van ongeveer 30m. Deze strook kent zich uitstekend voor natuurontwikkeling

door aanplanting van oevervegetatie (bijvoorbeeld riet e.a.oevereigen, maar streekeigen

oeverplanten). Deze zone doet dan eveneens dienst als paaiplaats.

Zone 10. Overstromingsgebied

Het overstromingsgebied (zowel linker- als rechteroever) te Roborst en Velzeke-Ruddershove

vraagt om bescherming. Het is een vrij omvangrijk gebied in vergelijking met de overige

overstromingsgebiedjes langs de Zwalmbeek. De vegetatie is er nogal uitgebreid (riet en

russen)

Maatregelen voor het behoud ervan zijn noodzakelijk: afspannen van de weide aan de oever van

de Zwalmbeek ter bescherming van de oever tegen vertrappelen door vee, voorzien van

drinkplaatsen in de weide zelf, voorkomen van versteviging van de oever op onnatuurlijke wijze

(schanskorven, beton, .). Eventueel kunnen ook beplantingen deel uitmaken van de te treffen

::::;:::;:::::::::::::::;:::::::::;:::::::::;:;:;:;:::.;.:.

Zone 9'. De Vijverbossen

De Vijverbossen langs de linkeroever van de Zwalmbeek (Roborst) hadden vroeger een

uitgesproken nat karakter. Door illegale ophoging staan de Vijverbossen echter niet meer onder

water. Maatregelen voor herstel, zoals het herstellen van de oorspronkelijke hoogte (diepte),

dringen zich op.

Verschillende maatregelen dringen zich op bij het opnieuw openstellen van deze migratieweg,

rekening houdende met mogelijke schommelingen van het waterpeil: (1) bescherming van de

oever bij inkom van het water van de zijloop; (2) openstellen van de migratieweg onder het
-I

wegdek; (3) mogelijk kan gedacht worden aan het uitgraven van de waterloop nummer 55001.



maatregelen. Hierbij moet wel opgemerkt worden dat eerst de toestemming van de

oevereigenaar moet verkregen worden (via beheersovereenkomst) of dat onteigening moet

gebeuren.

Zone J1. Elzenbos

De rechteroever van de Zwalmbeek te Roborst (ter hoogte van de spoorweg) is voorzien van

een elzenbos. Het bos loopt echter niet door tot op de oever zelf, maar blijft er zo'n drietal

meter vanaf. Op de oever zelf werden populieren aangeplant. Plaatselijk vinden we ook

elzenstruiken op de oever. De oevers zijn door afkalving echter dringend aan herstel toe.

Voorgesteld wordt om het elzenbosje uit te breiden tot op de oever zodat tegelijk de oever

degelijk wordt verstevigd (populieren verwijderen). Indien het nodig blijkt een doorgang langs

de waterloop te behouden, kan deze eventuel in het elzenbosje zelf voorzien worden. De oever

moet gevrijwaard worden van vertrappeling zodat uitbreiding van het elzenbosje niet wordt

tegengewerkt.

12. Beschadigde oevers

Eveneens te Roborst zijn, voorbij de spoorwegbrug, zowel de Iinker- als de rechteroever

beschadigd. Maatregelen dringen zich op. Aangezien de Zwal'11beek in dit gebied nog mooi

meanderend is, wordt hier gedacht aan oplossingen via natuurontwikkeling.

13. Traveinsbeek

Te Sint-Goriks-Oudenhove komt de Traveinsbeek via rechteroever in de Zwalmbeek. De

overgang tussen de twee beken is open. Eventueel kunnen enkele maatregelen getroffen worden

om de zijbeek in te richten als paaiplaats. Ook het achterliggende drassige gebied kan als

paaiplaats aangewend worden.

J4. Natuurlijk karakter

Te Sint-Goriks-Oudenhove heeft de Zwalmbeek nog veel van haar natuurlijkheid kunnen

behouden. De beek is er nog natuurlijk meanderend en lijnvormige elementen (bijvoorbeeld de

knotwilgenrijen) trekken de aandacht. Verder benadrukken de zones van verruiging, de

interessante vegetatie en de wilgen op de oever de natuurlijkheid van de beek. De zone is vrij

moeilijk toegankelijk (weiden en bosgebied) waardoor deze lone zich niet leent voor de

hengelsport. Dit maakt deze strook als gebied voor natuurontwikkeling nog aantrekkelijker

15. Overstromingsgebied

Te Sint-Goriks-Oudenhove bevindt zich, in de zone hierboven beschreven (zone 14), een

mogelijk overstrominggebiedje in een bocht van de Zwalmbeek op de rechteroever. Het gebied

van de Zwalmbeek, rond deze vlakte is vrij interessant: meandering, aanplant van jonge wilg,

interessante vegetatie, verruiging.

Maatregelen ter bescherming van dit gebiedje, geintegreerd In het ganse

natuurontwikkelingsgebied (zone 14), dringen zich op.

87



16. Zone als stortplaats

Te Rozebeke aan de Boembekemolen op de linkeroever bevindt zich een interessante strook die

kan uitgebouwd worden door zowel maatregelen ter bevordering van de hengelsport, als door

maatregelen voor natuurontwikkeling en -behoud. Het gedeelte in te richten als groengebied

draagt veel scheuten van es en meidoorn. Het voorste gedeelte van deze zone is echter

volgestort met afval allerhande en moet eerst opgeruimd worden. Het gebiedje is gelegen naast

een wandel- en fietspad (oude spoorweg) en biedt dus zowel aan de hengelaar als de wandelaar

en fietser een rustige rustplaats.

Voorzieningen moeten getroffen worden onder de vorm van aanplantingen, het opruimen van

het gestorte afval, het plaatsen van houten banken langs de rand van het gebiedje. Voor de rest

moet men de natuur zijn gang laten gaan en moet het gebiedje zich ongestoord verder kunnen

ontwikkelen.

17. Verruiging

Gedeeltelijk te Sint-Goriks-Oudenhove en Sint-Maria-Oudenhove bevind zich langs linker- en

rechteroever van de Zwalmbeek een zone die zich uitstekend leent voor natuuronn...ikkeling. Het

gebiedje is moeilijk toegankelijk (weide en bos) en de beek heeft er een uitgesproken meandend

karakter. Maatregelen ter bescherming van dit stukje natuur dringen zich op.

18. Zijbeek (waterloopnummer 56001)

Te Sint-Maria-Oudenhove komt een waterloop (nummer 5600 I) Vla de rechteroever in de

Zwalmbeek. Deze waterloop is in open verbinding met1de Zwalmbeek en leent zich uitstekend

als paaiplaats.

19. Natuurlijkheid

De Zwalmbeek te Sint-Matia-Oudenhove heeft. nog een natuurlijk karakter. Dit stuk van de

beek meandert nog bijna optimaal, heeft licht holle oevers, luwten in de oever door uitschuring,

kolkende plaatsen (plaatselijke versnelling van de stroming) en variatie in de breedte van de

waterloop. Spijtig genoeg werden over bijna de volledige lengte van deze zone populieren

aangeplant. Oude populieren werden gekapt, maar vervangen door nieuwe jonge populieren. De

aanplant van deze populieren gebeurde weinig professioneel (op minder dan lm van de oever)

en vraagt de nodige aanpassingen. Het ruimen van de beek op deze plaats laat, evenals op een

aantal andere plaatsen op de Zwalmbeek, te wensen over. Het geruimde slib wordt gewoon op

de oever gegooid, waardoor deze ophoogt. Ook de oevervegetatie heeft onder deze wijze van

ruiming te lijden.

Maatregelen ter bescherming van deze natuurlijke zone van de Zwalmbeek dringen zich op.

Vooreerst moet aangedrongen worden op een minimale manipulering van de beek: aangepast

ruim- en maaibeheer, geen onnatuurlijke oeverversteviging. Ook het vervangen van de

populieren (zowel de nieuwe aanplant als de oude populieren) door meer streek- en oevereigen

boomsoorten moeten het natuurlijk karakter van de beek nog verhogen. Op het stukje

Zwalmbcek dat we hier aantreffen moet de natuur gewoon zijn gang kunnen gaan en komt

natuurbescherming op de eerste plaats.
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20. Gracht

Te Sint-Maria-Oudenhove leent een klein grachtje (linkeroever) zich uitstekend als vluchtweg

en paaiplaats voor bepaalde vissoorten van de Zwalmbeek. Het grachtje werd echter over een

klein stukje ingebuisd door de boer die daar het vee laat grazen, als doorgang.

Om als paaiplaats te kunnen fungeren moet er opnieuw een open migratieweg komen. Als

doorgang voor het vee moet gezocht worden naar een andere oplossing.

Figuur 28. Migratiebarrière voor vissen door inbuizing van een zijgracht van de b,·'·almbeek te

Sint-Maria-Oudenhove, met voorstel voor oplossing.

Inbuizing

A. Situering

Zwalmbeek

, 7

Grachtje

B. Mogelijke t~ treffen maatregel

il

2.3. Ontwikkelingsvisie over het beheer en de inrichting van de Zwalmbeek

Een andere dringende maatregel is de bescherming van de oever van de Z\,almbeek tegen

verdere afkalving. De oever van de Zwalmbeek is bijna over de gehele lengte van de beek in

slechte tot zeer slechte staat. Langs bijna de gehele lengte van de Z\valmbeek werden

populieren aangeplant, die wel enige bescherming van de oever bieden, maar veel minder de

ontwikkeling van holle oevers toelaten en noch streek- noch oevereigen boomsoorten zijn.

Oude, kaprijpe populieren die te dicht op de oever van de Zwalmbeek werden aangeplant

betekenen zelfs eerder een gevaar dan een bescherming voor de oevers, omdat het gevaar voor

inschuiving in de beek te groot wordt. Deze zouden beter gekapt worden en vervangen door

meer streek- en oevereigen boomsoorten of struiken, zoals wilg, es of els. Deze bomen bieden

een betere bescherming van de oever en laten ook het ontstaan van een holle oever (belangrijk

voor de ontwikkeling en het behoud van een stabiele visstand, maar ook voor andere

levensvormen) toe. Ook komt langs een waterloop niet de houtproductie op de eerste plaats,

maar het natuurlijk karakter van de waterloop. Verder werd plaatselijk de oever op

onnatuurlijke wijze beschermd: door het plaatsen van schanskorven, door steenstort, door het

bouwen van muurtjes die de oever moeten uitmaken, door inbuizing, ...
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Rdalid inswbid mili<:u
Vo<:usdrijk mili<:u

A 1-1 --;111. .
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Figuur 29. Schematische voorstelling van een holle oevers ü:1der de boombeplanting langs een

waterloop (naar Bervoets et al., 1993).

Om de ecologische functie van de oever te behouden óf te herstellen is het belangrijk dat de

oever voldoende ruimte krijgt. Fauna en flora zullen zich ontwikkelen afhankelijk van de

omstandigheden van de standplaats. Terzelfdertijd moet ook gestreefd worden naar een

natuurlijke variatie in oevertypen (uitgeschuurde oever zodat luwten ontstaan. zachthellende en

steilere oevers elk met hun specifieke vegetatie, ho Ie oevers, ... ). Kenmerkend voor natuurlijke

oevers is dat ze op bepaalde plaatsen afkalven en op andere plaatsen weer aanslibben.

De stabiliteit van de oever kan door verschillende natuurlijke factoren wijzigen: golfslag,

stroming, tijwerking, ijs, muskusratten, ... Ook onder invloed van verschillende menselijke

activiteiten in en rond het water en door het steeds intensievere grondgebruik langs de

waterloop kunnen de oeverprofielen wijzigen. Op bepaalde plaatsen kan de beschadiging van de

oever zodanig zijn dat beschermende maatregelen noodzakelijk "vorden. Inkalving van de oever

kan vermeden worden door het aanplanten van oeververstevigende vegetatie: wilg, els, es, vlier,

maar ook door riet, mattenbies, gele lis, liesgras, lisdodde, grote egelskop, e.a., indien kan

aangetoond worden dat deze soorten eigen zijn aan het Zwalmbekken, en dat ze voorkomen of

voorkwamen. Het is niet de bedoeling om nieuwe soorten te introduceren.

Verder moet erop gelet worden dat bij het gebruik van de gebieden rond de Z\valmbeek

(landbouw) rekening wordt gehouden met de waterloop. Zo kunnen bufferzones rond de

waterloop in acht worden genomen die niet bewerkt mogen worden en kan ook door rekening te

houden met de ploegrichting (loodrecht op de richting van de stroomrichting van de waterloop)

de kans op inkalven van de oever verminderd worden.

Andere mogelijke maatregelen voor natuurtechnische oeververdediging zijn echter eerder

beperkt, omdat de oevers van de Zwalmbeek zeer steil zijn.
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De te treffen voorzieningen (aanpassingen, herstellingen, het plaatsen van oeververstevigingen)

worden best zoveel mogelijk ingepast in de werken gepland door aquafin (AWP-II) en in de

waterloop-werken voorzien door de gemeente (TRP's).

Hieronder wordt een illustratie gegeven van de mogelijkheden van oeververstevigingen met

behulp van vegetatie e%f paaltjes voor de Zwalmbeek.

Bij verticale oevers, zoals de oevers van de Zwalmbeek op de meeste plaatsen, kan men de

oever gedeeltelijk beschermen door het aanbrengen van een rij paaltjes vóór de oever. Men

gebruikt best houten paaltjes die vlak naast elkaar in de grond worden geheid, tot op het niveau

van de hoogwaterlijn. De achterliggende ruimte kan opgevuld worden met een mengsel van

grind en grond, eventueel voorzien van vegetatie zoals rietstekken of -kluiten. Elk gebruik van

de oever zou moeten verboden worden tot een welbepaalde afstand van de kruin van de oever

om afkalving te voorkomen.

Oever

Grind- en grondmengsel

Houten paal :~

A B

Figuur 30. Oeverversteviging van vertikale oever met behulp van paaltjes. A Algemeen

overzicht; B: Dwarsdoorsnede door de oever (Claus en Janssens, 1994).

Een andere, op bepaalde plaatsen noodzakelijke maatregel is het verstevigen van de teen van de

oever. Een teenversteviging breekt het glijvlak van de taluds van de waterloop. Hiermee tracht

men het afglijden of het wegzakken van de grond uit het talud te verhinderen.

Teenverstevigingen verhinderen echter wel de mogelijkeheden voor de ontwikkeling van fauna

en flora in de \:vaterloop, omdat er op deze manier een statisch en uniform oevermilieu \\"ordt

gecreëerd. Men tracht de natuurlijke erosie- en sedimentatieverschijnselen te beperken,

waardoor op vele plaatsen de natuurlijke variatie in de onderwaterstructuur van de waterloop

verdwijnt en de waterloop een strak profiel krijgt. Indien natuurtechnisch afgewerkt, zijn

teenverstevigingen aanvaardbaar. Zo kan men met behulp van schanskorven waarin kluiten van

oeverplanten zijn aangebracht een mogelijke oplossing. Ook is het plaatsen van een houten

betuiging uitgevoerd met een vlechtwek van wilgentenen in plaats van met houtstrippen een

aanvaardbare maatregel.
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Figuur 32. Betuining met een vlechtwerk van wilgetenen (Claus en Janssens, 1994).

Waterpeil
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Figuur 31. Mogelijke natuurtechnische afwerking van schanskorven (Claus en Janssens, 1994).

Een andere maatregel die moet bijdragen tot het beter verstevigen van de oevers van de

Zwalmbeek is het aanbrengen van vegetatie én het opstellen van een hiermee gepaard gaand

aangepast maaibeheer, dat uitbreiding van de vegetatie mogelijk maakt. Ook de reeds

aanwezige vegetatie, zoals de kleine rietkraag en de pitrussen ter hoogte van de Moriaan, moet

volgens een aagepast maaibeheer bescherming krijgen.

Schanskorven met ~00t'<:X'l

oeverplanten

)
11 Cl /1'/ Oever Jll r }/,

~
. ~' . ~P+i~Wilgentenen-vleclltwerk

Riet is de meest gebruikte soort om aan te planten langs waterlópen. Riet beschermt de oever

zowel onder als boven de waterlijn. Hiervoor moet de rietvegetatie wel een dichte en stevige

structuur hebben. De soort is nauwelijks gebonden aan bepaalde bodems en kan zich zelfs

handhaven in brak of zeer voedselrijk water.

Verschillende methoden van aanplanting kunnen gehanteerd worden. De keuze van de

aanplantmethode wordt bepaald door de golfslag, de helling van het talud en de stevigheid en de

structuur van de bodem. Zo is het aanplanten van halmen geschikt bij fijnkorrelige bodems met

Z\vakkere helling; bij grofkorrelige bodems of steilere oevers zijn kluit- en spruitaanplant

geschikter. Het aanplanten van kluiten is aan te raden als de kans op wegspoelen groot is. Ook

bij kans op vraat van watervogels is kuitaanplant de beste keuze. Bij alle aanplantmethoden

ontwikkelt zich pas na twee groeiseizoenen een goede oeverbescherming I Hieronder wordt een

overzicht gegeven van de gebruikelijke aanplantmethoden voor de meest gebruikte

oeververstevigende vegetatie.



Tabel 16. Aanplantmethode van diverse oeverplanten (Claus en Janssens, 1994).

Wortelstok Kluit Spruit H °01 J Jonge plant

Mattenbies X X X X

Riet X X X X X

Zeggesoorten X X X

Liesgras X X X X X X

Kleine lisdodde X X X

Kalmoes X X

Gele lis X X

Gele egelskop X X

Rietgras X X X X X

Meer verregaande maatregelen voor het herstellen van de structuur van de waterloop (-bodem)

is de heraanleg van het typerende stroom-kuilenpatroon en aanleg van danunetjes,

stroomdeflectoren of stroomvernauwers die de stroomdiversiteit in de Zwalmbeek moeten

herstellen. Onderstaande figuren laten geven schematisch weer hoe op een vrij éénvoudige

manier en danunetje en een stroomdeflector kan aangelegd worden.

Stroomdeflector
met stenen

/ Kiezelbed

/1/
Figuur 34. Danunetje van stenen (A) en een stroomdeflector (B) die de stroomdiversiteit van

een waterloop helpen herstellen (Claus en Janssens, 1994)

Hieronder volgt een opsomming van de plaatsen langs de Zwalmbeek waar de oever sterk

beschadigd is. De nummering in onderstaande tekst komt overeen met de nummering op de

kaarten in bijlage. De Arabische cijfers duien de plaatsen aan waar maatregelen zich opdringen

voor het herstellen van de oeverstructuur van de Zwalmbeek, de Romeinse cijfers verwijzen

naar de plaatsen waar reeds oeververstevigingen zijn voorzien.
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Zone 1: Beschadigde oevers

Te Nederzwalm is de rechter- en linkeroever plaatselijk afgeschoven en afgekalfd. Op de

linkeroever is de beschadiging plaatselijk zo groot dat populieren mee in de waterloop

afschuiven. Hier zijn maatregelen dringend noodzakelijk. De meest voor de hand liggende

natuurtechnische beheersmaatregel ter beschenning van de oever is het aanplanten van

oevereigen boomsoorten die een goede beschenning bieden zoals wilg, es en els. De els heeft

verder nog het voordeel dat deze de vorming van holle oevers in de hand werkt. Het plaatsen

van schanskorven in de oever moet zoveel mogelijk venneden worden.

Zone 2. Beschadigde oevers

Ongeveer een kilometer verder is de situatie van de oevers er niet beter op geworden. De

rechteroever is ingescheurd, en de kans op inschuiven van het ingescheurde stuk is reëel. Ook

op de linkeroever is de afkalving in zo'n mate dat maatregelen dringend moeten genomen

worden.

Deze zones van afkalving vallen samen met het gebiedje dat ons interessant leek voor

natuurontwikkJing. De te treffen maatregelen voor natuurontwikkeling en voor de oever kunnen

dus samenlopen (natuurtechnische milieubouw). Het afspannen van dit gebiedje zodat betreding

moeilijk wordt is aangeraden.

Zone 3: Beschadigde oevers

Enkele honderden meter verder is de rechteroever door ~fkalving zeer steil geworden. Ook hier

is beschenning van de oever tegen verdere afkalving dringend noodzakelijk.

Zone -I. Beschadigde oevers

Een stukje verderop wordt langs de linkeroever van de Zwalmbeek aan akkerbouw gedaan. De

akker wordt bewerkt tot tegen (op) de oever, wat de oever verZ\....akt en de kans op afkalven

ervan vergroot. De oever is er plaatselijk dan ook erg aan toe.

Maatregelen ter beschenning van de oever moeten hicr genomen worden onder de vonn van

afspannen van de oever, zodat een brede strook van minstens Sm van het bewerken door de

boer gevrijwaard wordt. Verder moeten aanplantingen van oevereigen boomsoorten de oever

opnieuw verstevigen.

Zone 1. Oeververstevigingen

Oeververstevigingen: schanskorven

Daar de toestand van de schanskorven vaak te wensen overlaat en aanpassingen (herstel) toch

noodzakelijk zijn, kan geopteerd worden voor het vef\vijderen van de schanskorven en het

vervangen ervan door andere meer natuurlijke verstevigingen. Wegnemen van schanskorven zal

alleen gebeuren indien de noodzaak van herstel of aanpassing wordt aangetoond.

Zone 5: Beschadigde oevers

Stroomafwaarts de Terbiestmolen is de rechteroever beschadigd door inkalving. Ook deze

strook komt gedeeltelijk overeen met de strook die werd voorzien als natuurontwikkelingszone

(bos- en overstromingsgebiedje). De te treffen maatregelen moeten zich dan ook richten op de
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natuurontwikkeling in dat gebied: streek- en oevereigen boomsoorten, aanplant van

oeverbeschermende vegetatie.

Zone IJ, IJl: Oeververstevigingen

Oeverversteviging: schanskorven

Daar de toestand van de schanskorven vaak te wensen overlaat en aanpassingen (herstel) toch

noodzakelijk zijn, kan geopteerd worden voor het verwijderen van de schanskorven en het

vervangen ervan door andere meer natuurlijke verstevigingen. Wegnemen van schanskorven zal

alleen gebeuren indien de noodzaak van herstel of aanpassing wordt aangetoond.

Zone 6: Beschadigde oevers

De linkeroever te Munkzwalm is lichtjes opgehoogd doordat bij ruimingen van de waterloop het

slib gewoon op de oever wordt gestort. De ophoging op zich heeft geen negatieve gevolgen voor

de waterloop, maar moet toch zoveel mogelijk vermeden worden om het natuurlijk karakter van

de oever te vrijwaren en de vegetatie te beschermen.

Maatregelen ter bescherming van de oever dringen zich op. Hier moet getracht worden tot een

overeenkomst te komen met de beheerder van de waterloop.

Zone IV: Oeververstevigingen

Oeverversteviging: schanskorven

Daar de toestand van de schanskorven vaak te wensen overlaat en aanpassingen (herstel) toch

noodzakelijk zijn, kan geopteerd worden voor het ve~\ijderen van de schanskorven en het

vervangen ervan door andere meer natuurlijke verstevigingen. Wegnemen van schanskoryen zal

alleen gebeuren indien de noodzaak van herstel of aanpassing \vordt aangetoond.

Zone 7: Beschadigde oevers

Zowel linker- als rechteroever te Roborst en Velzeke-Ruddershove zijn zwaar ingekalfd. De

oever heeft er plaatselijk een helling van 4/4, wat voor de Zwalmbeek relatief zachthellend is.

Door het wegspoelen van de oever onder de wortels zijn plaatselijk lichtjes holle oevers

ontstaan. Maatregelen dringen zich op om verdere afkalving van de oever tegen te gaan. Daar

deze afkalvingszone samenvalt met een zone waarin natuurontwikkeling belangrijk wordt

geacht, zullen de te treffen maatregelen zich ook naar natuurontwikkeling richten.

Zones Ven VI: Oeverversteviginge 7

Oeverversteviging: schanskorven, stenen muurtje

Te Roborst wordt de oever van de Zwalmbeek plaatselijk verstevigd met behulp van

schanskorven (V) en door het bouwen van de stenen muur van de behuizing op de oever van de

Zwalmbeek (VI). Aan de stenen betuiging kan weinig veranderd worden. De schanskorven

lenen zich wel tot enige aanpassing onder de vorm van natuurtechnische oeververdedigingen.

Wegnemen van schanskorven of andere betuining zal alleen gebeuren indien de noodzaak van

herstel of aanpassing wordt aangetoond.
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Zone 8: Beschadigde oevers

Te Rozebeke is de rechteroever van de Zwalmbeek beschadigd. De oever is er zeer sterk

afgekalfd en vraagt dringend herstel. Daar deze zone overeenkomt met een zone met

interessante vegetatie moet de aanleg van een oeverversteviging zo natuurlijk mogelijk

gebeuren. Het aanplanten van oeverbeschermende boomsoorten en vegetatie is de meest voor de

hand liggende oplossing.

Zone 8': Beschadigde oevers

Tc Rozebeke begint de rechteroever van de Zwalmbeek in te kalven. Ingrijpen moet zo snel

mogelijk gebeuren. De zone is vrij interessant: licht holle oevers, meandering, stenige b'Odem,

geringe waterdiepte, stroomversnellingen. Herstel van de oever moet op natuurtechnische wijze

gebeuren door het aanplanten van vegetatie en bomen.

Zone VIII: Oeververstevigingen

Oeverversteviging: paaltjes

Eveneens te Rozebeke stroomopwaarts de Boembekemolen is de oever verstevigd met houten

paaltjes verbonden door houten platen. Deze betuiging is reeds gedeeltelijk weggezakt en

vervallen. Maatregelen kunnen getroffen worden: het verwijderen van de vervallen

ocverversteviging, het plaatsen van een nieuwe natuurtechnische oeververdediging. Wegnemen

van schanskorven zal alleen gebeuren indien de noodzaak van herstel of aanpassing wordt

aangetoond.

Zone IX: Oeververstevigingen

Oeverversteviging: paaltjes

Wegnemen van deze betuining zal alleen gebeuren _indien de noodzaak van herstel of

aanpassing wordt aangetoond.

Zone 9 en 10: Beschadigde oevers

Te Michelbeke, in het gebied dat voorzien werd voor een uitgebreide natuurontwikkeling, is de

oever op verschillende plaatsen zeer sterk afgekalfd. Ook is plaatselijk de oever verhoogd door

de resten van de slibruiming die op de oever zijn terecht gekomen. Maatregelen zijn dringend

noodzakelijk, maar moeten op een zo natuurlijk mogelijke wijze- en met een zo min mogelijke

manipulatie van de omgeving uitgevoerd worden. Hier kan gedacht worden aan de aanleg van

een \\-interbed, waarin de winterdijken alsdusdanig worden ingericht. De populieren moeten uit

dit gebied verdwijnen en vervangen worden door streek- en oevereigen boomsoorten die het

ontstaan kunnen geven aan holle oevers. Verder moeten de luwten in de bochten zoveel

mogelijk behoude{l blijven, stroomversnellingen en stroornkuilenpatronen gecreëerd. Betreding

moet zoveel mogelijk vermeden worden (geen hengelsport in dit gebiedi).

Zone 11: Beschadigde oevers

De linkeroever van de Zwalmbeek te Nederbrakel is paatselijk vertrappeld door het vee. Het

afspannen van de oever (strook '/an ongeveer Sm) is noodzakelijk om verdere afbraak van de

oever tegen te gaan. De rechteroever is er afgekalfd en dient hersteld te worden.
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Zone X: Oeververstevigingen

Oeverversteviging: paaltjes.

Wegnemen van de betuining zal alleen gebeuren indien de noodzaak van herstel of aanpassing

wordt aangetoond.

Zone 12 en 13: Beschadigde oevers

De rechteroever van de Zwalmbeek, op de plaats waar de RWZI van Brakel zal worden

gebouwd, is gedeeltelijk afgekalfd en werd gedeeltelijk volgestort met aarde. Herstel van de

oever op natuurtechnische wijze is noodzakelijk.

Zone XlII: Oeververstevigingen

Oeverversteviging: inbuizing van de beek

Te Brakel is de Zwalmbeek gedeeltelijk ingebuisd ter hoogte van een huizenrij achter de beek

(oprit naar huizen toe). De inbuizing is gebeurd over een lengte van ongeveer 40m. De laatste

20m van de inbuizing zijn opengemaakt en wordt niet meer terug dichtgemaakt. Herstel van de

oeverstructuur is hier noodzakelijk. Maatregelen om de inbuizing terug open te maken moeten

overwogen worden, daar ze een rnigratieknelpunt vormen voor de migrerende vissoorten.

Zone Xl: Oeververstevigingen

Oeverversteviging: schanskorven

Daar de toestand van de schanskorven te wensen overlaat en aanpassingen (herstel) toch

noodzakelijk zijn, kan geopteerd '.vorden voor het ve~ijderen van de schanskorven en het

vervangen ervan door andere meer natuurlijke verstevigingen. Wegnemen van schanskorven zal

alleen gebeuren indien de noodzaak van herstel of aanpassing wordt aangetoond.

Zone XlI: Oeververstevigingen

Waar de Molenbeek en de Dorenbosbeek samenkomen om de Zwalmbeek te vormen zijn

eveneens een aantal overbruggingen van deze waterlopen gebeurd. Ook deze inbuizingen

vormen een knelpunt voor migratie.

2.4. Ontwikkelingsvisie over migratie in de Zwalmbeek

Het open stellen van de migratiewegen houdt niet op bij de aanleg van vistrappen aan dc

stuwen. De migratie van de vissoorten wordt er wel door bevorderd, maar hiermee zijn nog nict

alle migratiebarrières opgelost. Zo zijn de stuwen van de molens zelf nog steeds

onoverkomelijke hindernissen voor de migrerende VIS. Ook een aantal van de

wegoverbruggingen en inbuizingen zijn zodanig geconstrueerd dat geen enkele vis ze passeert.

Opdat de vis vrij kan migreren in onze waterlopen moeten àlle obstructies die migratie

belemmeren visvriendelijk gemaakt worden.

De knelpunten met betrekking tot migratie worden aangeduid op kaart (figuur 5, deel 1) De

nummering komt overeen met de nummcring in onderstaande omschrijving:
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1. De stuw ter hoogte van de Terbiestmolen en de molen zelf (rad en stuw) te Nederzwalm

Hermelgem;

2. De stuw ter hoogte van de IJzerkotmolen en de molen zelf (rad en stuw) te Sint-Maria

Latem;

3. Verbinding van waterloop nummer 55001 met de Zwalmbeek. Deze beek zou kunnen dienst

doen als paaiplaats en vluchtweg;

4. De stuw ter hoogte van de Zwalmmolen en de molen zelf (rad en stuw) te Munkzwalm;

5. De stuw ter hoogte van de Bostmolen en de molen zelf (rad en stuw) te Roborst;

6. Verbinding van de Trapmijnsbeek met de Zwalmbeek. Deze beek zou kunnen dienst doen als

paaiplaats en vluchtweg;

7. De stuw aan de Boembekemolen vormt op dit moment nog een probleem voor migratie. Hier

wordt echter een vistrap voorzien;

8. Verbinding van een grachtje met de Zwalmbeek. Deze beek zou kunnen dienst doen als

paaiplaats en vluchtweg;

9. Inbuizing van de Zwalmbeek te Brakel.

10. Ook de samenvloeiing van Dorenbosbeek en Molenbeek tot Zwalmbeek is overwelfd.

Opdat open migratie van de verschillende vissoorten in de Zwalmbeek mogelijk wordt moeten

verschillende stappen ondernomen worden. Het open stellen van de migratiewegen houdt

namelijk niet op bij de aanleg van vistrappen aan de stuwen. De migratie van de vissoorten

wordt er wel door bevorderd, maar hiermee zijn nog niet alle migratiebarrières opgelost. Zo zijn

de stu\ven van de molens zelf nog steeds onoverkomelijke hindernissen voor de migrerende vis.

Ook een aantal van de wegoverbruggingen en inbuizingen zijn zodanig geconstrueerd dat geen

enkele vis ze passeert. Opdat de vis vrij kan migreren in onze waterlopen moeten àlle

obstructies die migratie belemmeren visvriendelijk gemaakt worden.

Hieronder worden adviezen gegeven over het openstellen van de migratiebarrières aan de

stuwen en molens op de Zwalmbeek. De adviezen worden opgesomd in volgorde van prioriteit.

De aanleg van een bypass

Met de aanleg van een bekkentrap die zowel de stuw als de molen omzeilt (bypass), worden de

twee migratiebarières aan elk van de vier molens van het gedeelte van de Zwalmbeek op eerste

categorie opengesteld. Ideaal zou zijn wanneer we hierbij gebruik kunnen maken van het

grachtensysteem in de omgeving van de molen, die vroeger werden gebruikt als afwatering van

de omliggende velden. Hiermee wordt dan ook tegemoet gekomen aan de idee van

herwaardering van de grachtenstelseis !
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Het verwijderen van de stuwen

Door de stuwen echter te vervangen door een bekkentrap die het bestaande hoogteverschil in

een groot aantal kleinere trapjes verdeeld, wordt de migratiebarrière helemaal weggenomen.

Een studie naar de haalbaarheid van zo'n project in functie van de waterbeheersing is hiervoor

noodzakelijk.

Het aanpassen van de bestaande vistrappen

Zoals uit de proef blijkt, voldoen de bestaande vistrappen niet aan de verwachtingen. Het

aanpassen van de vistrappen is noodzakelijk om migratie van verschillende vissoorten over de

vistrap mogelijk te maken. In de eerste plaats moet de vistrap breder en langer worden. De

uitbreiding in breedte is echter beperkt, daar naast de vistrap de bypass ligt. Deze is van de

vistrap gescheiden door een betonnen betuiging. De vistrap moet eveneens verlengd \vorden,

zodat het aantal trappen toeneemt en het hoogteverschjil per trap niet meer zo groot is. Voor de

ZwaLmmolen wordt voorgesteld de vistrap te verlengen tot in de tunnel ter hoogte van de molen.

Voor de andere vistrappen moet ter plaatse nagegaan \vorden hoe de dimensies van de vistrap

kunnen worden aangepast.

Hierbij moet echter opgemerkt worden dat door het aanpassen van de vistrap zelf de

migratiebarrière aan de molen niet is opgelost en dat ook hiervoor nog een oplossing gezocht

moet worden.

Het opnieuw openstel/en van de bestaande bypass

Aan elke molen ligt een bypass die rond de stuwen d molen loopt. De bypass omzeilt dus op

deze manier de migratiebelemmeringen. De aanleg van wegen e.d. heeft ervoor gezorgd dat

grote stukken van de bypass ovemelfd zijn, wat de migratie van de vissen verhindert. Ook staat

in het open gedeelte van de bypass niet altijd voldoende water. Een studie \'oor elke molen

afzonderlijk is noodzakelijk en moet een inzicht geven over de mogelijkheden voor het opnieU\v

operunaken van de bypass.

2.5. Ontwikkelingsvisie over de vissoorten van de Zwalmbeek

De Zwalmbeek is een laaglandbeek die een zeer eigen visfauna kàn dragen. maar die heden

slechts een zeer schaarse visstand heeft. In dit stadium van het onderzoek is het orunogelijk een

gedetaileerde ontv"ikkelingsvisie over de visstand te kunnen geven. Er is namelijk te \\einig

informatie voorhanden over de samenstelling van de bodem, het substraat, ...

Volgende soorten werden in het ontwikkelingsplan opgenomen als 'Zwalm-eigen' soorten: in de

bovenlopen treffen we de rivierdonderpad, de beekprik en de beekforel aan en meer

stroomafwaarts de blankvoorn, rietvoorn, winde, baars, snoek, bern1pje, karper, paling,

driedoornige stekelbaars, tiendoornige stekelbaars en riviergrondel. De verschillende vissoorten

stellen ook verschillende eisen aan de omgeving.
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Vooraleer te kunnen komen tot een ontwikkelingsvisie voor de visstand is het noodzakelijk dat

de bodem van de Zwalmbeek uitgebreid wordt geïnventariseerd. Ook de structuur van de

zijbeken (potentiële paaiplaatsen') is van belang.

Verder moet voor het opstellen van de ontwikkelingsvisie rekening gehouden worden met de

opstuwing van het Z'vvalmwater door het plaatsen van de stuw aan de Boembekemolen. Door

het plaatsen van de stuw zal de structuur van de waterloop wijziging: de waterstand verhoogt.

de oeverstructuur verandert, de stroming wordt sterk venninderd, waardoor ook het

zelfreinigend vennogen van de Zwalmbeek zal afnemen (invloed op de waterkwaliteit). De stuw

zal dus mede bepalend zijn in de keuze van de vissoorten, eventuele oevreverstevigingen, ...

Tenlotte moet opgemerkt worden dat in de Molenbeek, die met de Reytmeersen in verbinding

staat, meerval werd uitgezet. Migratie van hieruit naar de Zwalmbeek is mogelijk. De meerval

is een roofvis die zeker niet thuishoort in deze wateren. Hiertegen moeten maatregelen genomen

worden. Meervallen van meer dan één meter, en die zijn reeds in de Reytmeersen aanwezig,

kunnen een hele visstand vernietigen. Voor een visstand in ontwikkeling is dit dus zeker geen

goede zaak.

2.6. Opmerkingen op de ontwikkelingsvisies

Volgende opmerkingen op de voorlopige versIe van het ontwikkelingsplan werden ons

overgemaakt:

Door de gemeente Zwalm

De gemeente Zwalm is van mening dat de oeverversterkingen (schanskorven), zoals die heden

zijn aangelegd moeten behouden blijven.

Hierbij moet opgemerkt \vorden dat de oeververstevigingen die er nu staan in zeer slechte staat

verkeren en dat herstellen, aanpassen of vervangen van de oeververstevigingen noodzakelijk is.

Hierbij zal gezocht worden naar de meest efficiënte en natuurtechnische oplossing, waarbij de

voorkeur wordt gegeven aan de meest haalbare (en betaalbare) natuurtechnische maatregel

Verder zijn niet alleen de schanskorven in slechte staat, maar ook de andere

oeververstevigingen in de vonn van houten paaltjes verbonden met planken. Ook hier zal

gezocht worden naar een oplossing die de oever van de waterloop op een natuurtechnische

wijze versterkt.

Op plaatsen waar de verstevigingen echter nog voldoende stevigheid bieden aan de oever van de

beek, worden géén wijzigingen aangebracht, tenzij in de gebieden aangeduid voor

natuurontwikkeling. In deze zone kan een cultuurtechnische versteviging zoals een schanskorf

niet en wordt ze vervangen door natuurlijke oeververstevigingen in de vonn van vegetatie.

100



Door de Afdeling Natuur

De Afdeling atuur stelt voor het aandeel van de hengelsport te beperken en het gebruik van de

zones afte wachtcn. Uitbreiden kan altijd, inkrimpen gaat dikwijls moeilijker, ... Ze stellen voor

om eventueel met prioriteiten of faseringen te werken.

Een tweede opmerking beslaat het cultureel-historisch luik. De molens en beschermde sites

verdienen mcer aandacht. Hierbij stellen ze de vraag hoe de migratie vroeger gebeurde. toen de

molens er al stonden en de vis er toch floreerde.

Hierbij willen we opmerken dat het aandeel van de hengelsport in het ontwikkelingsplan voor

de binnenvisserij niet te groot is, en dat inkrimping van het aantal zones ons inziens moeilijk

aanvaarbaar is. Niet alle zones aangeduid als hengelzone worden als dusdanig ingericht. Verder

moet gezegd worden dat vismigratie vroeger mogelijk was via de bypass die bij elke molen

werd aangelegd. Dik\\ijls is van de bypass heden niet veel meer terug te vinden dan een

drooggelegen gracht of werd de bypass gewoon overwelfd. Dit houdt in dat de bypass niet meer

als vismigratieroute kan "..orden aangewend.

Afdeling natuur stelt voor om bij het opnieuw openstellen van de migratieroute zoveel mogelijk

gebruik te maken van de bypass. Dit ligt zeker in onze bedoeling als dit een ha:ilbare (en

betaalbare) maatregel is. Wanneer de bypass over een vijftigtal rreter werd ovemeld. ligt dit al

heel wat moeilijker. In dat geval zal getracht worden zoveel mogelijk rekening te houden met

het aanwezige grachtensysteem in de omgeving van de molen, om alzo de molen te kunnen

omzeilen.

In de omgeving van bewoning, zo stelt de Afdeling Natuur, zal het niet altijd mogelijk zijn om
I

de schanskorven door andere oeververdedigingen te vervangen. Daarmee kunnen wc akkoord

gaan, al moet opgemerkt worden dat ook schanskorven natuurvriendelijker \\orden aangewend

dan heden het geval is. Zo kunnen in de schanskorven wortelstokken, ed. verwerkt worden.

waardoor het natuurlijk karakter toch nog wordt verhoogd.

Tenslotte merkt Afdeling Natuur op dat in 1995 een studie zal worden aangevangen in opdracht

van Adeling atuur maar hierover zijn nog geen precieze gegevens bekend.

Door De Heer Pappens Jan (Groentechnicus van de Afdeling Bos en Groen)

Jan Pappens stuurde informatie door aangaande de mogelijkheid om regelcnd op te treden met

betrekking tot het gebruik van diverse vaartuigen op de onbevaarbarc waterlopen. Dit naar

analogie van een Besluit in de Waalse Regering, die in 1994 een verbod im·oerde \\at de

onbevaarbare waterlopen betreft voor (a) het varen voor alle motorboten, (b) het varen met

bepaalde kayaks op bepaalde wateren binnen welbepaalde perioden, (c) het beoefencn van de

duikerssport.

Verder worden aan de Zwalmmolen te Munkzwalm renoveringswerken door de provincie

gepland. Jan Pappens stelt zich hierbij de vraag of het niet mogelijk is de migratieproblemen

gelijktijdig aan te pakken. Bij navraag aan de verantwoordelijke van de \vcrken blijkt dat dit

niet mogelijk is daar de werken aan de molen te beperkt zijn.

Door De Heer Vercruysse Frank (Provinciale Visserijcommissie)

Frank Vercruysse stelt voor om een extra hengelzone te voorzien te Nedcrzwalm. tcr hoosrte

van de Terbiestmolen. Dit is namelijk een zone waar vroeger overvloedig vis wcrd gevangen.

Dit voorstel gaat echter in tegen het voorstel om in die zone aan natuurontwikkcling te docn.
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Het is een klein bosgebiedje voorzien van één van de weinige overstromingsgebieden lags de

Zwalmbeek.

Belangrijk is echter ook de opmerking dat ter hoogte van deze zone wegenwerken zijn gepland.

De baan zou er verlegd worden. Hierover zal contact worden opgenomen met de betrokkene in

de gemeente.

Vervolgens is volgens Frank Vercruysse ter hoogte van de Zwalmmolen (stroomopwaarts

Zwalmmolen tot aan de Bruggenhoek) een zone bijzonder geschikt is voor het

blankvoornvissen. Het laatste stukje van deze zone (ter hoogte van Bruggenhoek) blijft echter

voorbehouden voor natuurontwikkeling.

Frank Vercruysse merkt op dat zone 13 ter hoogte van Wolvenhoek (in bijlage 1.1.

Hengelsport) kan uitgebreid worden tot tegen de zone 14 voor Natuurontwikkeling (in bijlage

1.2. Natuurontwikkeling). Deze zone is geschikt voor de forelvisserij.

Tenslotte stelt Frank Vercruysse zich de vraag of het niet mogelijk zou zijn de zone 19 van

natuurontwikkeling (Bijlage 1.2. Natuurontwikkeling) op bepaalde plaatsen te onderbreken. Dit

om hengelsport in deze zone toch mogelijk te maken. Dit is een maatregel die de

natuurontwikkelingszone zeker niet ten goede zou komen en waarbij natuurontwikkeling niet tot

zijn volle recht kan komen. Het is een gebied waar de Zwalmbeek nog veel kenmerken vertoont

van een natuurlijke beek, die zoveel mogelijk moeten behouden blijven. Verstoring moet zoveel

mogelijk vermeden worden, onder welke vorm dan ook Hengelen kan op de uiteinden van de

zone.

2.7. Samenvatting

De Zwalmbeek is een waterloop die mooie perspectieven biedt voor de hengelaar. Vóór de

verslechtering van de waterkwaliteit was de Zwalmbeek een trekpleister voor de hengelaars. Nu

is de Zwalmbeek nog weinig aantrekkelijk. Nochtans kan uit het voorgaande afgeleid worden

dat heel wat zones geschikt zijn voor het uitbouwen van een hengelzone. Samen met het herstel

van de visstand zal ook de hengelaar opnieuw zijn plaats langs de Zwalmbeek kunnen innemen.

Uit het voorgaande blijkt verder dat de Zwalmbeek een waterloop is die nog relatief rijk is aan

natuurlijke en semi-natuurlijke sites. Bescherming en verdere uitbouw van deze sites kan de

visstand alleen maar ten goede komen, zoals bijvoorbeeld voor de uitbom\' van paaiplaatsen,

rustplaatsen, ...

Voor ,vat de migratie betreft ziet de situatie er minder rooskleurig. Er zal nog heel \ at moeten

worden ondernomen vooraleer de vissen opnieuw vrij kunnen migreren van bron naar monding

en omgekeerd. Niet alleen vistrappen maar ook het wegnemen van overwelvingen van de

Zwalmbeek en zij beken zijn noodzakelijke stappen.

Onderstaande tabel vat de verschillende hierboven opgesomde zones en eventuele te nemen

maatregelen samen.
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Functie Zone-nummer Gemeente Beschrijving Inrichting
Hengelsport Zone I Nederzwalm Weidelijk hengelen Molentje, afvalbak
Hengelsport Vissteiger I Nederzwalm Vissteiger Geen
Hengelsport Zone 2 Nederzwalm In te richten hengelzone Hengeltrappen, afvalbaken, fietsenrekken
Hengelsport Zone 3 Nederzwalm In te richten hengelzone Hengeltrappen, afvalbaken, fietsenrekken
Hengelsport Zone 4 Sint-Maria-Latem Weidelijk hengelen en vliegvisserij Geen
Hengelsport Zone 5 Sint-Maria-Latem Niet in te richten hengel zone Geen
Hengelsport Vissteigers 11. IJL IV, V, Vissteigers Geen

Vl
Hengelsport Zone 6 Munl.\\'alm Weidelijk hengelen Molentje. afvalbakken. fietsenrekken
Hengelsport Zone 7 Munzwalm In te richten hengelzone Afvalbakken, fietsenrekken
Hengelsport Zone 8 Mllnkzwalm In te richten hengel zone Afvalbakken, fietsenrekken
Hengelsport Zone 9 Roborst en Munkzwalm In te richten hengelzone Hengeltrappen, afvalbakken, fietsenrekken
Hengelsport Vissteiger VII Vissteiger Geen
Hengelsport Zone 10 Vel zeke-Rllddershove Weidelijk hengelen en vliegvisserij Geen
Hengelsport Zone II Roborst Niet in te richten hengelzone Afvalbakken, fietsenrekken
Hengelsport Zone 12 Roborst Weidelijk hengelen Molenrad
Hengelsport Zone 13 Si nt-Goriks-Olldenhove AI dan niet in te richten hengelzone Afvalbakken, fietsenrekken, eventueel

hengel trappen
Hengelsport Zone 14 Michelbeke Weidelijk hengelen Molenrad, afvalbakken, fietsenrekken
Hengelsport Zone 15 Sint-Maria-Olldenhove In te richten hengelzone Hengeltrappen, afvalbakken, fietsenrekken
Hengelsport Zone 16 Sint-Maria-Olldenhove Weidelijk hengelen Geen
Hengelsport Zone 17 Si nt -Maria-Oudenhove Weidelijk hengelen Molenrad
Hengelsport Zone 18 Sint-Maria-Olldenhove Niet in te richten hengelzone Geen
Hengelsport Zone 19 Nederbrakel Niet in te richten hengel zone Geen
Hengelsport Zone 20 Nederbrnkel Weidelijk hengelen Molenrad
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Functie Zone-nummer Gemeente Beschrijving Inrichting
Natuurontwikkeling Zone I Nederzwalm Beschadigde oevers, verlanding, paaiplaats Inrichting verlandingszone
Natuurontwikkeling Zone 2 Nederzwalm Verruiging Bufferzone
Natuurontwikkeling Zone 3 Nederzwalm Verruiging Bufferzone
Natuurontwikkeling Zone 4 Nederzwalm Boeketje Vlaanderen Bescherming van het bosgebiedje
Natuurontwikkeling Zone 5 Nederzwalm Overstromingsgebied, verruiging Bufferzone
Natuurontwikkeling Zone 6 Nederzwalm Overstromingsgebied Bufferzone
Natuurontwikkeli ng Zone 7 Sint-Maria-Latem Overstromingsgebied, vermiging Bescherming en uitbouw natuur
Natuurontwikkeling Zone 8 Munkzwalm Zijbeek Zwalmneek (waterloopnummer 55001) Openstellen migratieweg
Natuurontwikkeling Zone 9 Munkzwalm Beschadigde oever, verlanding Inrichting verlandingszone
Natuurontwikkti ing Zone 9' Roborst Vijverbossen Herstel nat karakter
Natuurontwikkel ing Zone 10 Roborst en Velzeke- Overstromingsgebied Bufferzone, beplanting

Ruddershove
Natuurontwikkeling Zone II Roborst Elzenbos Uitbreiding elzenbos tot op de oever
Natuurontwikkeling Zone 12 Roborst Beschadigde oevers Oeverversteviging (natuurontwikkeling)
Natuurontwikkeling Zone 13 Sint-Goriks-Oudenhove Traveinsbeek Inrichting paaiplaats
Natuurontwikkeling Zone 14 Sint-Goriks-Olldenhove Natuurlijk karakter Bescherming, natuurontwikkeling
Natuurontwikkeling Zone 15 Sint-Goriks-Olldenhove Overstromingsgebied Bescherming
Natllurontwikkeling Zone 16 Rozebeke Zone als stortplaats Opruiming, natullrontwikkeling
Natuurontwikkeling Zone 17 Sint-Goriks-Olldenhove en Vermiging Bescherming

Sint-Maria-Olldenhove
Natllllrontwikkeling Zone 18 Sint-Maria-Oudenhove Zijbeek (water]oopnllmmer 56001) Paaiplaats
Natllurontwikkeling Zone 19 Sint-Maria-Olldenhove Natuurlijkheid Bescherming
Natuurontwikkel ing Zone 20 Sint-Maria-Olldenhove Gracht Openstellen migratieweg
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Functie Zone- Gemeente Beschrijving Inrichting
nummer

Beheer en inrichting Zone I Nederzwalm Beschadigde oevers Oeverherstel en -bescherming
Beheer en inrichting Zone 2 Nederzwalm Beschadigde oevers Bufferzone, oeverherstel en -bescherming
Beheer en inrichting Zone 3 Nederzwalm Beschadigde oevers Oeverherstel en -bescherming
Beheer en inrichting Zone 4 Nederzwalm Beschadigde oevers Bufferzone, oeverherstel en -bescherming
Beheer en inrichting Zone I Nederzwalm Oeververstevigingen: schanskorven Herstel of aanoassing
Beheer en inrichting Zone 5 Nederzwalm Beschadigde oevers Oeverherstel en -bescherming
Beheer en inrichting Zone IJ Sint-Maria-Latem Oeververstevigingen: schanskorven Herstel of aanoassing
Beheer en inrichting Zone III Munkzwalm Oeververstevigingen: schanskkorven Herstel of aanoassing
Beheer en inrichting Zone 6 Munzwalm Beschadigde oevers Oeverbescherming
Beheer en inrichting Zone IV Velzeke-Ruddershove Oeververstevigingen: schanskorven Herstel of aanpassing
Beheer en inrichting Zone 7 Roborst Beschadigde oevers Oeverherstel en -bescherming
Beheer en inrichting Zone V Roborst Oeververstevigingen: schenskorven Herstel of aanoassing
Beheer en inrichting Zone VI Roborst Oeverversteviging: stenen mum Herstel of aanoassing
Beheer en inrichting Zone 8 Rozebeke Beschadigde oevers Oeverherstel en -bescherming
Beheer en inrichting Zone 8' Rozebeke Beschadigde oevers Oeverherstel en -bescherming
Beheer en inrichting Zone VlIJ Rozebeke Oeverversteviging: paaltjes Aanoassing
Beheer en inrichting Zone IX Sint-Maria-Oudenhove Oeverversteviging: paaltjes Aanoassing
Beheer en inrichting Zone 9 en 10 Michelbeke Beschadigde oevers Oeverherstel en -bescherming
Beheer en inrichting Zone 11 NederBrakcl Beschadigde oevers Bufferzone, oeverherstel
Beheer en inrichting Zone X Si nt-Maria-Oudenhove Oeverversteviging: paaltjes Aanpassing

en Nederbrakel
Beheer en inrichting Zone 12 en IJ Nederbrakel Beschadigde oevers Oeverherstel en -bescherming
Beheer en inrichting Zone XIII Nederbrakel Oeverversteviging: inbuizing Zwalmbeek
Beheer en inrichting Zone XI Nederbrakel Oe\'eT\'ersteviging: schanskoT\'en Herstel of aallpassi ng
Beheer en inrichting Zone XII Nederbrakel Oe\'eT\'erstevigi Ilg: O\'erbnJgging, schallskoT\'cn
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Functie Nummer Gemeente Beschrijving Inrichting
Migratie I Nederzwalm Automatische stuwen molenstuw en -rad Openstellen migratieweg (vistrap)
Migratie 2 Sint-Maria-Latem Automatische stuwen molenstuw en -rad Openstellen migratieweg (vistrap)
Migratie 3 Munzwalm Zijbeek (walerloopnummer 5500 I) Openstellen migratieweg
Migratie 4 Munkzwalm Automatische stuwen molensluw en -rad Openstellen migratieweg (vistrap)
Migratie 5 Roborst Automatische stuwen molenSluw en -rad Ooenstellen migratieweg (vistrap)
Migratie 6 Sint-Goris-Oudenhove Traveinsbeek Ooenstellen migratieweg
Migratie 7 Rozebeke Molenstuw Openstellen migratieweg (vistrap in aanleg)
Migratie 8 Sint-Maria-Oudenhove Grachtje Openstellen migratieweg
Migratie 9 Nederbrakel Inbuizing Openstellen migratieweg?
Migratie 10 Nederbrakel Ovenvelving Ooenstellen migratieweg?
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IV. BESLUIT

Het ontwikkelingsplan voor de Binnenvisserij in de Zwalmbeek moet een eerste aanzet zijn tot

de realisatie van een planmatig visstandsbeheer op een waterloop die in de toekomst nog heel

wat te bieden heeft.

Bij de inventarisatie van de Zwalmbeek springen de nog natuurlijke en semi-natuurlijke stroken

langs de beek onmiddellijk in het oog. Ook de wijde omgeving van de Zwalmbeek wekt

bewondering op. De inventarisatie van de visstand in de bovenlopen benadrukt de

restpopulaties van beekforellen, beekprikken en rivierdonderpadden die in Vlaanderen steeds

zeldzamer worden. Verontreiniging stroomafwaarts belet echter de uitbreiding van hun

leefgebied. De toenemende graad van vervuiling naar de monding toe reflecteert zich in de

huidige onevenwichtige visstand van midden- en benedenlopen Niet alleen de verontreiniging,

maar ook de hindernissen voor vismigratie (molenrad, stuw, inbuizing, verval, ... ) beletten een

verdere ontwikkeling van de visstand tot een evenwichtige, dichte vIsfauna. De schaarse

visstand kan de hengelaar dan ook niet echt imponeren.

De streefbeeldcn O\'cr de inrichting en het beheer van de Zwalmbeek, de natuurontwikkeling. de

hengelsport en de vismigratie geven een omschrijving van het idcaalbeeld van de Z\\'almbeek en

dienen als leidraad voor het maken van keuzes ~n het nemen van beslissingcn De

ontwikkelingsvisies sturen de uitvoering in een welbepaàlde richting. De uiteindelijke realisatie

van de voorstellen zal via overleg tussen de verschillende belanghebbenden zijn uiteidelijke

vorm krijgen.
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