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Inleiding

In opdracht van de Provinciale Visserijcommissie van Limburg werd door het Instituut

voor Bosbouw en Wildbeheer, in samenwerking met de sectie Visserij van de Dienst

Waters en Bossen een visbestandsopname uitgevoerd op de Warmbeek. Deze

visbestandsopname kadert binnen een politiek van regelmatige monitoring van de

openbare waters en laat toe de evolutie van de visstand op de voet te volgen. Uitgaande

van deze gegevens kan een doelmatiger beheer uitgewerkt worden, gekoppeld aan een

systematische evaluatie en een continue bijsturing van de objectieven.

Uit visserijbiologisch standpunt staat een gediverseerde en natuurlijke visstand centraal: dit

betekent zowel de aanwezigheid van een evenwichtige soortensamenstelling als de

mogelijkheid tot natuurlijke recrutering van deze soorten. Voor de soortensamenstelling

worden die soorten gekozen die van nature thuishoren in de Warmbeek. Tenslotte wijzen

we op het belang van een geïntegreerde aanpak van soortherstel en biotoopverbetering

waarbij de belangen van de sportvisserij en van natuurbehoud hand in hand gaan.

- ~ - - ---- -~-- ~-- ~
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I.De Warmbeek: een situatieschets

COÖRDINATEN

228.38-203.43
228.05-209.60
228.63-212.48
228.48-215.05
228.30-217.88
227.90-221.48

18/5-6
18/1-2
18/1-2
18/l-2
18/1-2
10/5-6

STAFKAART

1. Peer
2. Kaulille
3. St.Huib.Lillel
4. St.Huib.Lille2
5. Hamont-Achell
6. Hamont-Achel2

STAAL AMEPLAATS

De Warmbeek ontspringt in de nabijheid van de Jongemanshoeve te Brogel en vonnt de

grens tussen de gemeenten Peer en Grote Brogel. Via Grote Brogel, Kaulille en Sint

Huibrechts-Lille stroomt zij noordwaarts naar Achel toe om hier de Belgisch-Nederlandse

grens te overschrijden. In Eindhoven mondt ze uit in de Dommel. De totale stroomlengte

op Belgisch grondgebied bedraagt ongeveer 37 km. Het stroomverloop is in figuur 1

weergegeven samen met de nummers van de bemonsteringsplaatsen. De juiste locaties

zijn in tabel 1 venneld in Lambert-XY coördinaten.

De Warmbeek krijgt gedurende haar loop meerdere namen: in het brongebied wordt zij

Jongemansbeek of Vrenenbeek genoemd, verder stroomafwaarts Broekbeek en daarna

Warmbeek. Vanaf de Nederlandse grens wordt zij de Tongelreep genoemd. De

Warmbeek is in haar brongebied rechtgetrokken en uitgegraven in functie van de

ontwatering van de omliggende weilanden. Verder stroomafwaarts is de loop nog vrij

natuurlijk en wordt gekenmerkt door een gevarieerde beekmorfologie, -flora en -fauna.

Dankzij de voortdurende eroderende werking zijn er veel meanders en is het zelfzuiverend

vermogen van het water, als één van de laatste Limburgse beken, bewaard gebleven. De

gevarieerde vonn en het natuurlijke aspect van de beek bieden uitstekende mogelijkheden

voor de flora en de fauna in en rond het water en onderstrepen de belangrijke ecologische

waarde van de Warmbeek. Belangrijke aandacht dient echter besteed te worden aan de

matige waterkwaliteit over de gehele loop van de beek.

Tabel 1: Mgeviste plaatsen en stafkaartnummer + coördinaten



4

C~

~1

Figuur 1: Verloop van de Wannbeek met de bemonsteringsplaatsen tijdens de

visbestandsopname in 1993 en de kunstwerken (migratieknelpunten)

- ----- -- "- ---- -~ -- -- ---
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1.l.Waterkwantiteit

Het hydraulisch regime van de Warmbeek wordt weinig gereguleerd en is grotendeels

natuurlijk. De beek is enkel in het brongebied rechtgetrokken en uitgediept. Verder

stroomafwaarts vinden we nog enkele kortere trajecten waarin de beekloop vroeger

rechtgetrokken werd. Door de eroderende werking van de waterstroming is op deze

plaatsen meestal opnieuw lichte bochtvorming ontstaan. Het aantal kunstwerken op de

Warmbeek is beperkt. Zij zijn op figuur 1 weergegeven. De kunstwerken en hun functie

zijn in volgorde:

A. doorgang onder de Zuid-Willemsvaart

B. opstuwing van het waterpeil aan de molen in de Watering Broekkant (Achel)

C. opstuwing van het waterpeil aan de stuw in Kolleberg (Achel)

D. opstuwing van het waterpeil aan de molen in het Grevenbroek (Achel)

De belangrijkste wateraanvoerende beken die uitmonden in de Warmbeek zijn

(stroomopwaarts naar stroomafwaarts): de Dorperloop, de Pastoorsvenloop, de

Beverbeekloop en de Oude Beek.

1.2.Waterkwaliteit

Met het Besluit van de Vlaamse Executieve van 21 oktober 1987 (het zogenaamde

'irnmissiebesluit') zijn de kwaliteitsdoelstellingen voor alle oppervlaktewateren van het

openbaar hydrografisch net vastgelegd, met aanduiding van de oppervlaktewaters bestemd

voor drinkwater, zwemwater, viswater en schelpdierwater. Waterlopen welke geen

specifieke bestemming kregen, dienen te voldoen aan de basiskwaliteitsdoelstellingen.

De Warmbeek en een zijbeek, de Oude beek, dienen te voldoen aan de normen voor

viswaterkwaliteit.

1.2.1.Fysische en chemische waterkwaliteit

De bepalingen van de fYsico-chemische waterkwaliteit gebeurt door de Y.M.M. op basis

van de basis-Prati-index.

Door de V.M.M. (1993) wordt voor praktisch de ganse Warmbeek een matige fYsische en

chemische waterkwaliteit vastgesteld. Enkel te St.-Huibrechts-Lille wordt een

verslechtering gemeten. Vooral huishoudelijke lozingen zijn hiervan de oorzaak.
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Stroomafwaarts St.-Huibrechts-Lille, richting Nederland, verbetert de kwaliteit opnieuw.

Het grote zelfreinigend vermogen van de Warmbeek speelt hierbij een grote rol.

1.2.2.Biologische waterkwaliteit

De Warmbeek wordt door de V.M.M. regelmatig op 6 plaatsen bemonsterd. Een zijbeek

van de Warmbeek, de Oude beek, wordt ook regelmatig gekontroleerd. Algemeen

gesproken heeft de Warmbeek een matige tot goede kwaliteit. De bovenloop heeft een

goede kwaliteit. Ook biologisch wordt steeds een lichte daling vastgesteld te St.

Huibrechts-Lille.

1.3.Beekmorfologie

De Warmbeek heeft nog grotendeels een vrij natuurlijke loop. In het brongebied en in

enkete kortere trajecten verder stroomafwaarts hebben wel enkele rechttrekkingen

plaatsgevonden. Ook aan de Achelse Kluis is de loop gereguleerd. Het meanderend

karakter overheerst op' de meeste plaatsen. De beek stroomt in de bovenloop door

bosgebieden en in de midden- en de benedenloop grotendeels door landbouwgebieden.

De oevers zijn vaak smal en hebben een min of meer natuurlijke begroeiing. De

beekbodem bestaat uit zand en fijn slib. De plantengroei is weelderig in de sterk

meanderende delen doorheen de bossen. In agrarisch gebied zijn de densiteiten van

hogere waterplanten opmerkelijk lager. Over de gehele loop is de beek ondiep en vrij

smal: 1 m in de bovenloop en 4 m aan de grensovergang naar Nederland.
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2.Het visbestand

2.I.Materiaal en methode

De afvissing werd gedaan met behulp van een electrovisserijapparaat. Er namen in totaal

zeven personen aan de afvissing deel. In het geheel werden zes plaatsen, regelmatig

verspreid over de volledige loop van de Warmbeek, bevist volgens een gestandaardiseerde

procedure: op elke plaats werd een traject van lOOm afgevist en werd er een vergelijkbare

visinspanning geleverd. De exacte afvissingsplaatsen zijn in Lambert-XY coördinaten

weergegeven. Van elke vissoort werd een constant aantal exemplaren at random gekozen

en met een nauwkeurigheid van 10-3 m en 10-3 kg gemeten en gewogen. Het aantal

bedroeg 30 exemplaren voor de drie- en de tiendoornige stekelbaars en 50 exemplaren

voor de andere vissoorten die een grotere variantie vertoonden. De resterende vissen

werden per soort gewogen en geteld. Voor elke vissoort werd tenslotte de densiteit per

hectare berekend.

Een 9nmiskenbaar voordeel van een dergelijke gestandaardiseerde procedure is de

reproduceerbaarheid van de afvissing. Een regelmatige monitoring op deze manier laat

toe een exacte analyse te· maken van de visstand, de evolutie daarvan en de impact van het

beheer van het viswater. Hieronder wordt niet alleen het uitzetten of het selectief afvissen

van bepaalde vissoorten verstaan, maar ook het effect van watersanering, waterregulatie,

aanwezigheid van submerse- en oevervegetatie, ... Uit dit oogpunt wordt voorgesteld om

toekomstige afvissingen op een vergelijkbare manier uit te voeren.

2.2.Systematische indeling

In totaal werden 14 vissoorten in de Warmbeek teruggevonden. Ook de aanwezigheid

van Amerikaanse rivierkreeft werd aangetoond. Gevoelige vissoorten zoals serpeling of

beekprik werden niet gevonden, wat hoogstwaarschijnlijk in verband staat met de matige

waterkwaliteit. Anderzijds valt de Warmbeek op, in vergelijkin~ met de Abeek door het

voorkomen van kolblei, winde en bittervoorn. De systematische indeling en de onderlinge

verwantschappen van de gevangen vissen in de Warmbeek worden in tabel 2

weergegeven.
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Tabel2: Systematische klassering van de vissoorten uit de Warmbeek.

ORDE F.unLiE SOORT NEDERLA DSENAAM

Anguillifonnes Anguillidae AnKuilla anKuilla Paling
Cypriniformes Cyprinidae Abramis brama Brasem

Blieea bjoerkna Kolblei
Gobio Kobio Riviergrondel
Leueiseus idus Winde
Rhodeus serieeus Bittervoorn
Rutilus ruti/us Blankvoorn
Seardinius erythrophtha/mus Rietvoorn
Tinea linea Zeelt

Cobitidae Noemaehei/us barbatulus Bermpje
Salmonifonnes Umbridae Umbra PYKllIaea AJnerikaansehondsvis
Gasterosteifonnes Gasterosteidae Gas/eros/eus aeu/ea/us Driedoornige stekelbaars

PunKitius pU1Witius Tiendoornige stekelbaars
Perciformes Percidae Perea./luvia/ilis Baars

2.3.Soortbespreking

De soortbespreking gebeurt in alfabetische volgorde volgens de nederlandse naam van de..
gevangen vissoorten en omvat per soort volgende drie punten:

*Algemene info~atie met betrekking tot de oorsprong en de habitatvereisten voor

de betreffende vissoort.

*Verspreidingspatroon in de Belgische wateren.

*Typische verspreiding in de Abeek.

Amerikaanse hondsvis (Umbra pygmaea, DE KAY 1842)

20.,--------------------,
'" Niet-inheemse vissoort uit

traagstromende of stilstaande waters

afkomstig van de oostkust van Noord

Amerika. Leeft van insectenlarven en

wormen die tussen de waterplanten

gezocht worde'n. Bezit de mogelijkheid

tot luchtademhaling Vla een sterk

doorbloede zwemblaas. Hierdoor is de

hondsvis goed bestand tegen lichte

I:!

o

o

o

10

o

o

o
o

o

8
lenrtr (cml

o

AMERIKAANSE HONDSVIS
Warmbeek 199:3

o-l----~---~---~--__,

4

15

vervuiling en lage zuurstofconcentraties.

I~
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BAARS
Warmbeek 1993

It 16 18
len!!l. (cm)

30+----~---~---~----l

12

70

40

~60

Baars (Percafluviatilis, LINNAEUS 1758).
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'I< Inheemse vissoort voorkomend

van de barbeelzone tot in brakwater in

niet te sterk stromend, helder water met

een redelijk zuurstofgehalte. Vrij

resistent tegen eutrofiëring en hoge

watertemperaturen. Jonge vissen leven

in scholen en hebben een gevarieerd

dieet bestaande uit zoöplankton, benthos

en kleine visjes. Oudere individuen

leven solitair en eten uitsluitend vis.

'I< Algemeen voorkomend in de meeste delen van België waar de waterkwaliteit en

de waterdiepte dat toelaten.

~ Enkel in St.Huib.LiIle2 en in Hamont-Achell werden een aantal baarzen

gevangen (vier stuks in totaal). Op de andere plaatsen werden geen baarzen gevonden.

De densiteit en biomassa zijn laag: 67 stuks/ha en 4350 g/ha in St.Huib.Lille2 67 stuks/ha

en 2627 g/ha te Hamont-Achell.

~ Kent sinds de invoer uit Amerika een ruime verspreiding in België, Frankrijk,

Duitsland en Nederland. In Vlaanderen verspreid in het gehele Maasbekken (o.a.

Dommel, Kleine Aa, Zijpbeek en Abeek), het Scheldebekken, de bekkens van de Grote- en

de Kleine Nete en in de bovenloop van de Demer. In Wallonië slechts sporadisch in de

Maas, stroomafwaarts Luik (Bruylants et al., 1989).

~ De Amerikaanse hondsvis ko'mt algemeen verspreid maar in lage densiteiten voor

vanafSt.Huib.Lillel en verder stroomafwaarts. Hoogste densiteit en biomassa te Hamont

AchelI (167 stukslha en 1693 g/ha).



50,-------------------,

11 12 13 1d 15

BERMPJE
lI'armlX't'k 1993

5 63 4
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* Nachtactieve bodemvis die

jaagt op insectenlarven en kleine

kreeftachtigen. Kan langere tijd inactief

onder stenen of in de bodem verblijven

door enkele specifieke morfologische

aanpassmgen: sterk vergrote

kieuwoppervlakte en de mogelijkheid

tot darmademhaling (gebruik van

atmosferische lucht en diffusie doorheen

de darm). Algemeen wordt het bermpje

in de literatuur beschouwd als een indicatorsoort voor een goede waterkwaliteit, hoewel

hij vrij resistent is tegen temporele vervuilingen.

* Het bermpje komt voor in bijna gans West-, Centraal- en Oost-Europa maar

ontbreekt in Schotland en het noordelijk deel van Scandinavië. In het algemeen zijn de

bermpjespopulaties zeldzaam tot kwetsbaar geworden. In Wallonië komt hij echter nog

algemeen voor, met uitzondering van de Hoge Venen. In Vlaanderen komt hij enkel nog

in vrij hoge densiteiten voer in de Kempen, op andere plaatsen is hij zeldzaam geworden

en vertoont een geclusterde verspreiding (Bruylants et al., 1989). Denayer (1993) maakt

melding van enkele exemplaren in de waters van de Zuid-IJzerpolder, maar vond geen

bermpjes in de IJzer zelf.

* Deze soort komt in de Warmbeek voor vanaf St.Huib.Lille2 en verder

stroomafwaarts. De hoogste densiteit en biomassa vinden we terug in de benedenloop te

Harnont-Achel2 (5267 stukslha en 12589 g/ha). Opvallend is het verschil in gemiddeld

gewicht en gemiddelde lengte van de gevangen vissen in St.Huib.Lille2 in vergelijking met

deze gevangen te Harnont-Achell en te Hamont-AcheI2: op de eerste plaats was het

gemiddeld gewicht 13.2 g en de gemiddelde lengte 11.4 cm per vis, op de twee andere

plaatsen bedroeg dit slechts 2.8 g en 7.0 cm respectievelijk 2.4 g en 6.3 cm. Ook in de

Abeek vonden we de kleinste bermpjes stroomafwaarts en de grootste stroomopwaarts in

de middenloop.

Bittervoorn (Rhodeus serieelIs, BLOCH 1782).

* De bittervoorn komt voor in stilstaande VIJvers, plassen en afgesloten

nVlerarmen. Ook kan men hem in traagstromende waters terugvinden. Zijn voedsel

bestaat hoofdzakelijk uit plantaardig materiaal aangevuld met zoöplankton, insektenlarven,

10

Bermpje (Noemachei/lls barbatll/lIs, LINNAEUS 1758).
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slakken en wormen. Voor de voortplanting is de bittervoorn afhankelijk van de

zwanemossel: de eieren worden in de kieuwen van dit weekdier gelegd en de vislarfjes

blijven de eerste dagen na het uitkomen nog in de mantelholte aanwezig.

:re Komt voor in heel Centraal-Europa en in de streken rond de Zwarte Zee en ten

noorden en westen van de Kaspische Zee. Op de meeste plaatsen is de soort, mede door

het verdwijnen van de zwanemossel, zeldzaam geworden en kan als bedreigd beschouwd

worden. In België werd de bittervoorn door Bruylants (1989) aangetroffen in sommige

oude kanalen zoals het kanaal van Brussel-Charleroi en enkele zijriviertjes van de Maas

(Vrietselbeek en Zanderbeek) en in de Maas zelf. In het Scheldebekken werd hij gevangen

in de Leigracht en de Molenbeek, beide behorende tot het subbekken van de Dijie, en in de

Winge behorende tot het Demerbekken. In het IJzerbekken is hij zeldzaam: Denayer

(1993) trof hem enkel in zeer lage densiteiten aan in het poldergebied. In Wallonië komt

hij voornamelijk voor in vijvers en afgesloten rivierarmen.

:re Slechts één exemplaar werd gevangen te Hamont-Achel2 (densiteit 22 stuks/ha

en biomassa 62 g/ha). Het voorkomen van deze vissoort is onlosmakelijk verbonden met

de aanwezigheid van de zwanemossel en beide soorten vereisen een redelijke tot goede

waterkwaliteit. Daar, zoals hoger vermeld, zowel de biologische als de fysico-chemische

waterkwaliteit in de Warmbeek slechts matig is, en de bittervoorn nog slechts sporadisch

voorkomt kunnen we stellen dat de aanwezigheid van deze vissoort in deze waterloop

kritisch is. Eens te meer pleit dit voor een snelle en efficiënte aanpak van de sanering van

afvalwaters.

"Je Voorkeursbiotoop: stilstaand

tot traagstromend water m de

brasemzone en traagstromende delen

van de barbeelzone en

brakwatergebieden. Leeft in scholen en

is een alleseter met voornamelijk een

planten-dieet (draadalgen). De

blankvoorn is een belangrijke vis voor

de sportvisserij met een goede

resistentie tegen vervuiling en
6 8 10 12 l'

Irngtekl<l$C

o

60,-----------------,

BLANKVOORN
WaJTIlbeek 1993

Q

-;: 20

"Q

structurele degradatie van het biotoop.

Blankvoorn (Rutilus rutilus, LINNAEUS 1758).
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-. Zeer algemeen voorkomend ten noorden van de Alpen, deels ten gevolge van de

veelvuldige uitzettingen als sportvis, of als voedsel voor roofvissen (baars, snoekbaars,

snoek en meerval). Komt zowel in Vlaanderen als in Wallonië algemeen voor en

ontbreekt enkel in te sterk vervuilde of te kleine waters (Bruylants et al., 1989). De

blankvoorn vormt in onze grote rivieren de soort met de hoogste biomassa. Hierbij moet

echter opgemerkt worden dat deze ·viss?ort, ondanks haar hoge weerstandsvermogen

tegen watervervuiling en haar lage habitatseisen, de laatste jaren sterk achteruitgegaan is.

Momenteel worden op vele plaatsen de populaties enkel in stand gehouden door uitzetting

van pootvis eerder dan door natuurlijke recrutering.

-. De blankvoorn komt in de Warmbeek voor vanaf St.Huib.Lille1 en verder

stroomafwaarts. De hoogste densiteiten en biomassa's vinden we terug in Hamont-Achel1

(1300 stuks/ha en 44690 g/ha) en in Hamont-Achel2 (4889 stuks/ha en 3471 g/ha). De

spreiding van de gemiddelde grootte van de vissen is merkwaardig: gemiddeld 0.71 g te

Hamont-Achell, 34.38 g te Hamont-AcheI2, 29.08 g te St.Huib.Lille2 en 1.2 g te

St.Huib.Lille1.

Brasem (Abramis brama, LINNAEUS 1758).

-. Komt bij voorkeur voor in diepere vijvers en meren en in de traagstromende,

warmere rivierdelen, die de brasemzone genoemd worden. Brasems leven in scholen dicht

bij de bodem en eten wormen, slakjes, kreeftachtigen, insectenlarven, zaden en ander

plantenmateriaal. Hij is vrij resistent tegen vervuiling en kent voornamelijk uitbreiding in

geëutrofieerde wateren met algenbloei. In deze wateren verdwijnen de hogere

plantensoorten en treedt eveneens een verarming op van het aantal vissoorten ten voordele

van de brasem (de zgn. "verbraseming" van het water).

ie Wijd verspreid in Midden- en Noord-Europa. Algemeen in Vlaanderen, vooral

in beide Netebekkens en het Maasbekken. In Wallonië komt brasem voornamelijk voor in

de Maas en de benedenloop van de Ourthe. Hij is mindere algemeen aanwezig in het

Waalse Scheldebekken (Bruylants et al., 1989).

ie Enkel in Hamont-Achel2 werd één brasem gevangen (densiteit 22 stuks/ha,

biomassa 669 g/ha). De Warmbeek is, net zoals de Abeek, met haar ondiep en relatief

snelstromend karakter, geen goed brasemwater.
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11: Inheemse vissoort die ruun

verspreid is in stilstaande tot traag

stromende waters. Stekelbaarzen eten

plankton, grotere ongewervelde

waterdiertjes en soms ook viseieren en

jonge vislarfjes. De driedoornige

stekelbaars vertoont een hoge tolerantie

voor vervuiling en stelt geen hoge

habitatseisen.6.55.54.5 5
Iengle.~lasse

3.53

DRIEDOORNIGE STEKELBAARS
Wannbeek 1993

O+---~='_r_

10

70,-----------------,

60

Kolblei (Blicca bjoerkna, LINNAEUS 1758).

11: Inheemse vissoort uit de brasemzone met een voorkeur voor diepere plassen en

kanalen. Leeft van muggelarven, insecten, wonnen, molluscen en soms plantendelen. In

tegenstelling tot de brasem is de kolblei echter minder bodemgebonden en verkiest een

goed ontwikkelde vegetatie.

11: Aanwezig vanaf midden-Frankrijk en meer noordwaarts tot het zuiden van

Zweden en Finland. In België komt de vis bijna uitsluitend voor in traagstromende

kanalen, vijvers en afgesloten rivierannen. In deze wateren vindt men hem algemeen terug

in het Maasbekken en minder in het Scheldebekken (Bruylant~ et al., 1989). Denayer

(1993) trof de kolblei aan in het IJzerbekken waar hij plaatselijk zelfs in hoge densiteiten

voorkomt.

11: Enkel in Hamont-Achel2 werd kolblei teruggevonden ( 22 stukslha, 669 g/ha).

Het betrof een exemplaar van 30.1 gen 14.8 cm. Net zoals de brasem is de kolblei een vis

uit de brasemzone, wat de lage densiteiten in de Warmbeek verklaart.

* Komt in Europa voor tussen

de 35e en de 70e breedtegraad maar is in Centraal-Europa zeldzaam geworden en is

afwezig in het gehele stroomgebied van de Donau. In Vlaanderen is de driedoomige

stekelbaars de meest algemene soort en enkel in te sterk vervuilde enJof te snel stromende

waters komt geen stekelbaars voor. Om deze redenen komt hij in Wallonië minder

frequent voor dan in Vlaanderen (Bruylants et al., 1989).

11: Driedoornige stekelbaars komt over heel de Wannbeek voor maar de grootste

aantallen noteerden we in de bovenloop in Peer (8267 stukslha ·en 7138 g/ha). Enkel te

Kaulille werden geen driedoornige stekelbaarzen, noch andere vissoorten, teruggevonden.

De beek is op beide plaatsen smal (max. 2 m) en ondiep (max. 30 cm).

Driedoomige stekelbaars (Gasterosteus aculeatus, LINNAEUS 1758).
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Paling (Anguilla anguilla, LINNAEUS 1758).

gevangen.

van

Palingen

leven van

met complexe levenswijze.

zijn nachtactieve vissen die

VIS, aas, insectenlarven, mossels,

amfibiën, kreeftachtigen en wormen.

Door de mogelijkheid

luchtademhaling kunnen palingen lage

zuurstofconcentraties 10 het water

-Je Inheemse katadrome trekvis
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gemakkelijk overleven en zijn ze goed

bestand tegen vervuiling.

-Je Verspreid doorheen geheel Europa met uitzondering van het meest oostelijke

deel. Op vele plaatsen wordt de palingstand op peil gehouden door het uitzetten van

glasaaltjes die voor de kust aan de mondingen van de grote rivieren gevangen worden.

Door verregaande graad van vervuiling en gebrek aan migratiemogelijkheden gaat de

natuurlijke recrutering van de paling sterk achteruit en daalt het aantal glasaaltjes jaar na

jaar. In Vlaanderen en Wallonië wordt de paling algemeen aangetroffen in het gehele

Maasbekken. De migratiemogelijkheden en de redelijke waterkwaliteit maken dit

mogelijk. In het Scheldebekken komt hij minder talrijk voor, mede door de hoge

vervuilingsgraad (Bruylants et al., 1989). Door de jaarlijkse uitzettingen is de stand echter

goed in beide Netebekkens. Ook in de kanalen van het IJzer- en het Kustbekken is de

stand goed en treft men relatief hoge densiteiten aan (Denayer, 1993).

-Je Paling werd teruggevonden vanaf St.Huib.Lille1 en verder stroomafwaarts

richting Nederland. De hoogste densiteit vinden we in Hamont-Achell (500 stukslha) en

de grootste biomassa in St.Huib.Lillel (73967 g/ha). In de bovenloop werd geen paling
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Rietvoorn (Scardil1iliS erythrophthalmus, LINNAEUS 1758).

* Inheemse scholenvis die op de

bodem leeft. Zeer algemeen

voorkomend zowel in snelstromende
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(vlagzalmzone) als in stilstaande waters.

Leeft voornamelijk van organismen die

op de bodeIT\ leven: kreeftachtigen,

slakken, mosseltjes en insectenlarven

aangevuld met detritus en algen.

Grondels zijn vrij resistent tegen

vervuiling en lage zuurstofconcentraties

en kunnen gemakkelijk hoge temperaturen verdragen.

Riviergrondel (Gobio gobio, LINNAEUS 1758).

* Inheemse vissoort die bij

voorkeur leeft m traagstromende

(brasemzone) of stilstaande waters.

Scholenvis met een dieet bestaande uit

algen, hogere planten, insectenlarven en

andere kleine dierlijke prooien.

* In Europa algemeen verspreid

tussen de 60e breedtegraad en het

noorden van de Pyreneeën. In België

wordt de rietvoorn in de meeste

traagstromende of stilstaande waters teruggevonden. Zowel in Vlaanderen als in Wallonië

is de densiteit van de rietvoornpopulaties echter laag (Vlaanderen) tot zeer laag

(Wallonië). De sterke vervuiling van de oppervlaktewaters, maar ook het verdwijnen van

de hogere waterplantenvegetatie en de typische rietvoornbiotopen zijn hiervan de

hoofdoorzaken (Bruylants et al., 1989).

* Slechts tien exemplaren werden in de Warmbeek gevangen, allen in Hamont

Ache12 (222 stukslha en 10296 glha). De rietvoorn komt dus beduidend minder frequent

voor in de Warmbeek dan in de Abeek. Bovendien kwam deze soort op de meeste

plaatsen in de Abeek samen, maar in lagere densiteiten voor met de blankvoorn (Gilson et

al., 1994). Dit is in de Warmbeek duidelijk niet het geval.



* Inheemse vissoort uit ondiepe,

traagstromende tot stilstaande wateren

met plantenbegroeiing. Dieet bestaande

uit kreeftachtigen, watervlooien en

insectenlarven. Tolerant voor lage

zuurstofconcentraties en relatief
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Winde (Leuciscus idus, LINNAEUS, 1785).

;0, De Winde is een typische riviervis die belangrijke migraties onderneemt om zijn

eitjes in de lente in ondiepere wateren af te zetten. Het is een scholenvis die leeft van

insecten, kleine visjes en arnfibiën.

vervuild water. Sedentaire levenswijze.

* De ti€,':ndoornige stekelbaars is

noordelijker verspreid dan de

driedoornige stekelbaars: hij komt voor

in geheel Noordwest-Europa en zijn areaal wordt in het zuiden begrensd door het bekken

van de Loire. Op alle plaatsen is deze soort slechts in lage densiteiten aanwezig en wordt

als "zeldzaam" gecatalogeerd. In België komt deze vissoort algemeen voor maar in lagere

densiteiten en met een kleiner verspreidingsgebied dan de driedoornige stekelbaars

(Bruylants et al., 1989). De tiendoornige stekelbaars komt niet voor in het IJzerbekken

(B. Denayer, 1993).

* Net zoals de driedoornige stekelbaars komt de tiendoornige stekelbaars over

geheel de Warmbeek voor, behalve in Kaulille. De hoogste densiteit en biomassa werd

genoteerd in St.Huib.Lillel (640 stuks/ha en 568 g/ha) en te St.Huib.LiIle2 (500 stuks/ha

en 437 glha).

Tiendoornige stekelbaars (Pungitius pungitius, LINNAEUS 1758)

;0, In bijna geheel Europa verspreid, enkel Schotland, Noorwegen en Zweden komt

de soort niet voor. In België komt de grondel algemeen voor, behalve in te sterk

vervuilde rivieren of delen daarvan (Bruylants et al., 1989).

;0, Riviergrondel komt in geheel de Abeek voor maar de hoogste densiteit vinden

we in het Urlobroek (19470 stukslha en 71004 glha). De grootste riviergrondels werden

te Ellikom gevangen: 51 exemplaren met een gemiddeld gewicht van 27.3 g en een

gemiddelde lengte van 13.5 cm. In het Urlobroek werden 55 exemplaren gevangen met

een gemiddeld gewicht van 3.6 g en een.gemiddelde lengte van 6.4 cm.

. _- - --- -- - - - - -------- -
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11 Komt in Europa voor vanaf Noord-Frankrijk en meer noordwaarts tot in

Scandinavië met uitzondering van Noorwegen. In Vlaanderen komt de winde slechts op

enkele plaatsen voor in beide Netebekkens en het Maasbekken en dit steeds in kleine

aantallen. In Wallonië is de winde verdwenen (philippart en Vranken, 1983).

11 Winde komt enkel voor in Hamont-AcheI2, er werd één exemplaar gevangen met

een lichaamsgewicht van 77.1 g en een lengte van 19.7 cm.

Zeelt (Tinea linea, LINNAEUS 1758).

11 Inheemse vissoort uit traagstromende tot stilstaande waters met modderige

bodem en goede plantenontwikkeling. Kan echter ook voorkomen in stromend water

zelfs tot in de forelzone. Nachtactieve vis die voornamelijk leeft van insecten, mosselen en

kreeftachtigen en zijn menu soms aanvult met planten en detritus. Zeelt is een

warmteminnende soort, verdraagt goed lage zuurstofconcentraties en is daarmee goed

bestand tegen lichte vervuiling.

11 Zeelt komt voor in geheel Europa ten zuiden van de 61e breedtegraad en is als

soort niet in gevaar. Ook in België komt hij, mede dankzij geregelde uitzettingen,

algemeen maar in lage densiteiten voor en bestaan er in verschillende gebieden natuurlijke

populaties die zichzelf in stand kunnen houden (Bruylants el al., 1989).

11 Zeelt werd gevangen in Hamont-Ache12. Het betrof één exemplaar met een

gewicht van 80.1 g en een lengte van 16.6 cm.
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3.Conclusies

Zowel de aard van de soorten als de densiteiten en de biomassa's van elke soort verschillen

sterk van plaats tot plaats. Dit staat in verband met de aanwezigheid van specifieke

habitats die afhankelijk an de beekmorfologie (vorm, breedte, diepte, ... ) en de

waterkwaliteit eveneens variëren van plaats tot plaats. In tabel 3 wordt een overzicht

gegeven van de totale densiteit en biomassa per soort en per plaats.

Tabel 3: Totale biomassa en densiteit per soort en per plaats.

SOORT PEER KAu- ST.HmB. ST.Hum. HAMONT- HAMONT-
LILLE LILLEI LILLE2 ACHELt ACHEL2

glha N glha N glha N glha N glha N g/ha N

Am.hondsvis - - - - 456 40 1083 67 1693 167 233 22
Baars - - - - - - 4350 67 2627 67 - -
Bermpje - - - - - - 1323 100 3520 1267 12589 5267
Bittervoorn - - - - - - - - - - 62 22
Blank\!oorn - - - - 48 40 18413 633 44690 1300 3~71 4889
Brasem - - - - - - - - - - 669 22
Dried.stekelbaars 7138 8267 - - 3340 3000 3016 2900 737 1167 18-t3 2156
Kolblei - - - - - - - - - - 669 22
Paling - - - - 24120 160 73967 333 70600 500 57556 356
Rietvoorn - - - - - - - - - - 10296 222
Riviergrondel - - - - 149 160 393 100 59771 5400 46098 6867
Tiendstekelbaars 187 333 - - 568 640 437 500 97 233 60 89
Winde - - - - - - - - - - 1713 22
Zeelt - - - - - - - - - - 1780 22

Totaal 7325 8600 0 0 28681 4040 102982 4700 183735 10101 137039 19978

In het brongebied is de Warmbeek zeer smal en ondiep. Hogere plantengroei in het water

is nagenoeg afwezig en de aanwezigheid van vis is beperkt. In Peer vonden we drie- en

tiendoornige stekelbaars als enige vissoorten. De densiteiten waarin deze visjes

voorkomen zijn hoog maar gezien hun grootte is de totale biomassa eerder laag. De totale

densiteit van 8600 vissen/ha en een biomassa van 7325 g1ha is redelijk gezien de omvang

van de beek op deze plaats. Stekelbaars fungeert hier als pionierssoort en kan zich perfect
,.

handhaven in dergelijke kleine waters, door het ontbreken van competitie met andere

vissoorten. Stroomafwaarts, in Kaulille, werd geen enkele vis gevangen. Dit is

verwonderlijk daar de beekmorfologie vergelijkbaar is met deze in Peer, enkel wat breder

en dieper. Op zijn minst hadden we hier ook de aanwezigheid van stekelbaars verwacht.

In het deel stroomopwaarts van de afvisplaats werd de beek echter recentelijk geruimd
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wat in verband kan staan met de afwezigheid van vis in dit deel.

Wanneer we verder stroomafwaarts kijken valt er een duidelijke tendens op: het aantal

vissoorten stijgt evenals de totale densiteit per ha en de totale biomassa per ha. In

St.Huib.lillel vinden we acht soorten terug waarvan de driedoornige stekelbaars de

belangrijkste soort is in densiteit (3000 stukslha en 3340 g/ha) en paling in biomassa (160

stukslha en 24120 g/ha). Opvallend IS voorts de hoge verhouding

tiendoornige/driedoornige stekelbaars: meer dan één op vijf gevangen stekelbaarzen was

een tiendoornige. Meestal liggen deze verhoudingen een stuk lager, bijvoorbeeld 1125 in

Peer en in Hamont-Ache12. De totale densiteit en biomassa in St.Huib.lille1 is laag (4040

stukslha en 28681 g/ha). Dit is eveneens zo in St.Huib.lille2 wat betreft de densiteit, de

biomassa is echter veel hoger dan in St.Huib.lillel (4700 stukslha en 102982 g/ha). Dit

komt door de hoge biomassa aan paling, de hoogste van geheel de Warmbeek: 73967 g/ha

en 333 stukslha. Voorts komen hier de drie- en de tiendoornige stekelbaars veelvuldig

voor. Net zoals in St.Huib.lillel ligt de verhouding tiendoornige/driedoornige stekelbaars

vrij hoog: meer dan één op zes. Het totaal aantal soorten aangetroffen in St.Huib.lille2

bedraagt acht. Dezelfde soortensamenstelling vonden we in Hamont-Achell terug. De
<-

onderlinge verhouding tussen de soorten verschilt echter sterk. Riviergrondel komt

veelvuldig voor en vormt de belangrijkste soort wat betreft de densiteit (5400 stukslha en

59771 g/ha). Ook het bermpje komt in hogere densiteiten' en biomassa's voor in

vergelijking met St.Huib.lille2. In biomassa is ook hier paling de belangrijkste soort

alhoewel het gemiddeld om kleinere exemplaren ging dan in St.Huib.lille2 (500 stukslha en

70600 glha). De totale biomassa in Hamont-Achell bedraagt 183735 g/ha bij een

densiteit van 10101 stukslha. We kunnen dus van een goede visstand spreken. Dit is ook

het geval in Hamont-Achel2 waar de biomassa 137039 glha bedraagt maar de densiteit

van 19978 stukslha hoger is dan in Hamont-AchelL Een aantal soorten komen enkel op

deze plaats voor: brasem, kolblei, winde, zeelt en bittervoorn. Dit zijn allemaal vissoorten

die preferentieel in de brasemzone voorkomen wat hun lage densiteiten in dit deel van de

Warmbeek verklaart. Waarschijnlijk zullen deze soorten regelmatiger voorkomen

stroomafwaarts op Nederlands grondgebied, waar de beek breder en dieper is en waar het

water trager stroomt. Gezien de hoge totale densiteit en biomassa en het aantal soorten in

acht nemende, kunnen we stellen dat de visstand op deze plaats goed is.

Voor de gehele Warmbeek (op Belgisch grondgebied) kan besloten worden dat de

visstand eerder laag maar niet kritisch is. Vooral in de boven- en de middenloop is er

weinig diversiteit en is de totale biomassa laag. Het probleem van de matige

waterkwaliteit werd reeds hoger vermeld en staat hiermee ongetwijfeld in verband. Ook

het ontbreken van gevoelige vissoorten zoals beekprik en serpeling, die potentieel wel in
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de Warmbeek zouden kunnen voorkomen, moet in dit kader gezien worden. Naast een

betere waterkwaliteit zou een densere en regelmatigere ontwikkeling van de hogere

waterplanten de natuurlijke recrutering van de vissen en de habitatdiversiteit ten goede

komen. Als een gevolg hiervan kan het aantal vissoorten en de densiteit waarin ze

voorkomen toenemen.
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4.Bedreigingen en beheersmaatregelen

Een goede waterkwaliteit en een min of meer natuurlijke morfologie zijn de belangrijkste

factoren bij de bepaling van de uiteindelijke natuurwaarde van een beek. De aanwezigheid

van een natuurlijke en ecologisch verantwoorde fauna en flora zijn hiervan rechtstre ks

afhankelijk. Beide factoren worden hiem~ specifiek voor de Warmbeek uitgewerkt.

4.1.Waterkwaliteit

Zoals hoger vermeld zijn de fysico-chemische en de biologische waterkwaliteit in de

Warmbeek matig. De normdoelstellingen voor viswaterkwaliteit zijn echter nog lang niet

bereikt en de kwaliteit zal nog drastisch moeten verbeteren om in 1995 reeds aan de

normen te kunnen voldoen. De evolutie van de BPI en de BBl in de jaren '90, '91, '92 en

'93 door de VMM (1993) is in tabel 4 weergegeven. De officiële meetpuntnummers zoals

opgesteld door de VMM zijn: 1000 Valkenswaard (Kluizebrug), 1010 Hamont-Achel,
~

1020 Neerpelt (St.Huib.Lille), 1030 Peer (Grote Brogel) en 1040 Hamont-Achel (Oude

beek). De exacte plaatsen zijn in Lambert-XY coördinaten weergegeven (zie hoger).

Tabel4: Meetpunten en meetresultaten VMM op de Warmbeek en de Oude beek

MEETPUNT BPI'90 BPI'91 BPI'92 BPI'93 BBI'90 BBI'91 BBI'92 BBI'93

1000 3.77 3.39 2.92 3.20 6 6 6 6
1004 6 6
1010 3.49 3.67 3.40 3.14 5 6
1020 5.06 5.49 5 5 5
1030 3.33 3.12 2.68 2.53 7 6
1040 3.12 3.17 2.2 2.26 6 7

De Vlaamse Milieumaatschappij (1991) somt een aantal belangrijke oorzaken op voor

deze verontreinigingen. Een eerste pollutiebron betreft het lozen van ongezuiverd

huishoudelijk afvalwater in de waterlopen. In het AWP-II ~ebied van de Dommel,

waartoe ook de Warmbeek behoort, wonen ongeveer 90000 inwoners waarvan gemiddeld

80% ofwel 72000 inwoners aangesloten zijn op de riolering. Op de bestaande

zuiveringsinstallaties zijn ongeveer 30000 inwoners aangesloten zijnde 33% van de totale

potentiële vervuiling. Dit betekent dat het afvalwater van 60000 inwoners ongezuiverd in

de oppervlaktewaters geloosd wordt. Dit percentage is echter onevenwichtig verdeeld in
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het nadeel van de Warmbeek., de effectieve zuiveringsgraad is veel lager dan op de

Dommel. Enkele concrete voorbeelden voor de grootste gemeenten aan de Warmbeek

kunnen dit illustreren (VMM, 1991): percentage rioleringsgraad en zuiveringsgraad.

ie Peer: 73% en 0%

ie Grote Brogel: 51% en 0%

ie Kaulille: 86% en 0%

ie St.Huib.Lille: 70% en 0%

ie Hamont-Achel: 78% en 0%

In 1991 werd de bouw van zuiveringsstations, kollektoren, pompstations, persleidingen en

prioritaire riolen ter uitvoering opgedragen aan de NV Aquafin. Hierbij werden een aantal

investeringsprogramma's goedgekeurd die een hogere rioleringsgraad en een betere

behandeling van het afvalwater als doel hebben. Het totale investeringspakket binnen het

gehele AWP-II gebied van de Dommel bedraagt over drie jaar meer dan 450 miljoen Bfr.

en betreft voor de Warmbeek o.a. het zuiveringsgebied van Hamont-Achel, Achel en Peer.

Een eerste aanzet tot de sanering van het afvalwater is hiermee ingezet en de..
waterkwaliteit zal hierdoor allicht verbeteren.

Een tweede bron van verontremIgmg vormt het industrieel' afvalwater. Een aantal

belangrijke bedrijven lozen hun afvalwater rechtstreeks of via de riolering in de

Warmbeek. In het eerste geval moet het betreffende bedrijf de nodige maatregelen nemen

om aan de voorwaarden voor lozing in oppervlaktewater te voldoen. Voor de bedrijven

die op de riolering lozen komt het afvalwater afhankelijk van de uitbouw van het

riolerings- en kollektorennet via riolering in oppervlaktewater terecht of is het aangesloten

op bestaande zuiveringsinstallaties. De op het gebied van lozing belangrijkste bedrijven in

het gebied van de Warmbeek zijn Mondomed NV (Hamont-Achel) en Vanreusel Snacks

NV (Hamont) die beiden via de riolering lozen. Deze bedrijven zijn opgenomen in het

door de VMM geëxploiteerde emissiemeetnet. Dit betekent dat de vuilvracht, geloosd

door deze bedrijven door middel van een debietsgebonden bemonstering, jaarlijks gemeten

wordt. Gegevens hierover worden door de VMM beschikbaar gesteld. De resterende

kleinere bedrijven die niet opgenomen zijn 10 de jaarlijkse bemonstering.
vertegenwoordigen slechts enkele procenten van de totaal geloosde vuilvracht.

Een laatse verontreinigingsbron is te wijten aan agrarische activiteiten. Binnen het gebied

van de Warmbeek kan de overbemesting, berekend op basis van gegevens van nationale

landbouwtelling, een probleem opleveren voor het grond- en het oppervlaktewater. Dit
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kan gebeuren door natuurlijke uitspoeling of door niet-natuurlijke uitspoeling van met

mest behandelde cultuurgronden. Natuurlijke uitspoeling ontstaat via de neerslag die

doordringt tot de grondwatertafel. Niet-natuurlijke uitspoeling komt voor waar ten

gevolge van overbemesting een dusdanige accumulatie van mineralen in de bodem is

opgetreden dat niet alle mineralen meer gebonden kunnen worden. Bij overbemesting

bestaat niet enkel het gevaar van grondwaterverontreiniging maar ook het gevaar dat bij

hevige regenval een groot gedeelte zal afspoelen naar het oppervlaktewater. De

belangrijkste gevolgen van overbemesting zijn: de stikstofaanrijking van grond- en

oppervlaktewater, de fosfaatverzadiging- en doorslag met een sterke eutrofiëring van het

oppervlaktewater als gevolg, bevordering van zure regen en accumulatie van zware

metalen in de bodem. De VMM stelde in 1991 binnen het AWP-II gebied van de

Warmbeek een overbemesting van maar liefst 77% vast. In alle gemeenten rond de

Warmbeek werd een overbemesting vastgesteld.

Uit voorgaande blijkt overduidelijk dat, in functie van een betere waterkwaliteit, een

verdere sanering van de huishoudelijke, de industriële en de agrarische lozingen

noodzakelijk is. Op basis van de verrichte metingen moet beslist worden over strengere

normen of zelfs over het volledig elimineren van bepaalde vervuilingsbronnen om alzo de

gestelde viswaterkwaliteitsnormen te kunnen halen.

4.2.Beekmorfologie

Bijzondere aandacht dient besteedt te worden aan de inrichting van de beek en van haar

oevers. Deze inrichting dient in ecologisch opzicht te leiden tot de ontwikkeling van een

laaglandbeek met de daarbij horende karakteristieke levensgemeenschappen, dynamische

processen en structuurkenmerken zoals gevarieerde oevervormen, diverse beddingbodems

(variatie in substraat), wisselende stroomsnelheden en variatie van verval, diepte en

breedte. Hierbij dienen de eigenheden van de te onderscheiden boven- en middenloop van

een beek geaccentueerd te worden. Bovendien werd het grote zelfzuiverend vermogen

van de Warmbeek reeds aangehaald. Deze eigenschap levert een goed uitgangspunt voor
<

een geïntegreerd beekherstel. Hierbij wordt de ecologische samenhang tussen de beek en

de beekvallei hersteld, en kan het hydrologisch systeem ingesteld worden op een

natuurlijkere, langere, waterretentietijd. Het meanderend verloop van de beek dient, waar

nog bestaande, behouden te blijven of hersteld te worden waar mogelijk. Hierdoor

ontstaan belangrijke verschillen in het abiotisch milieu: in de buitenbocht zal een steile en
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diepe oever van grof substraat ontstaan als gevolg van een hogere stroomsnelheid en de

daarmee gepaard gaande erosie; in de binnenbocht daarentegen zal, ten gevolge van de

lagere erosie en de lagere stroomsnelheid, een fijner substraat sedimenteren en vonn geven

aan flauwe en ondiepe oevers. Naast de beek zelf moeten ook de oevers vanuit een

natuurvriendelijk en ecologisch verantwoord standpunt ingericht worden: natuurlijke

vegetatie op zachthellende taluds die breed genoeg zijn (waar mogelijk) om een bufferzone

te vonnen met aangrenzende landbouwgebieden of woonkernen. Dit is zeer belangrijk

aangezien de Warmbeek grotendeels doorheen landbouwpercelen stroomt. Tenslotte

moet de impact van in de beek aanwezige kunstwerken op de beekfauna zo klein mogelijk

te zijn. Migratie van vissen en andere beekfauna moet mogelijk blijven, in de beek

aanwezige hindernissen moeten overbrugbaar zijn. Vooral de invloed van de duiker onder

de Zuid-Willemsvaart dient onderzocht te worden en eventueel dienen gepaste

maatregelen getroffen te worden om vissen stroomopwaarts van dit kunstwerk terug uit te

zetten.

Wat betreft de visstand zelf moet er gestreefd worden naar voldoende grote en

gedjverseerde vispopulaties die zichzelf in stand kunnen houden waarbij natuurlijke

recrutering samengaat met waterkwaliteitsverbetering en beek(her-)structurering.

Uitzetting en herintroductie van plaatseigen soorten die van nature thuishoren in een

beeksysteem zoals de Warmbeek moeten overwogen worden en dienen geplaatst te

worden in een breder onderzoekskader. Binnen dit kader moet rekening gehouden

worden met de verschillende ecologische aspecten van de beek en met de kwaliteit van het

water. De Wannbeek is een potentieel zeer waardevolle beek en het aantal aanwezige

vissoorten kan verhoogd worden mits met beide aspecten rekening gehouden wordt.

Naast het uitzetten van pootvis pleiten wij dan ook voor een structurele aanpak van het

probleem.


