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Inleiding:

Het Voerbekken dat een subbekken van het Maasbekken is, behoort tot de
geografische streek van het Land van Herve. Een krijtlaag bepaalt hier nog in
belangrijke mate het reliëf en de bodemvorming, terwijl de vlakkere delen met leem
bedekt zijn (Bervoets en Schneiders, 1990).

Administratief behoren de waterlopen van het Voerbekken tot de onbevaarbare
waterlopen met de bovenloop van de Voer en de gehele Veurs als waterlopen van Je
categorie (bevoegdheid van de gemeente), het middengedeelte van de Voer en de
gehele Noorbeek als waterlopen van 2e categorie (bevoegdheid van de provincie) en de
benedenloop van de Voer als waterloop van 1e categorie (bevoegdheid van de Vlaamse
Gemeenschap)(kaart 1).

De waterlopen van het Voerbekken zijn met hun goede beekstructuur, hun goede
waterkwaliteit, hun hoog verval en hun specifieke leefgemeenschap een zeldzaamheid
in Vlaamse gewest. Visserijbiologisch is dit biotoop dan ook zeer waardevol, maar
toch zijn er verschillende knelpunten die het tot ontwikkeling komen van een natuurlijk
visbestand verhinderen.

In dit werk zullen de verschillende knelpunten besproken worden en geven we
voorstellen ter verbetering aan.
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Kaart 1: Administratieve classering van het Voerbekken.
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1. Waterl{waliteit

l.I. Fysico-chemische waterkwaliteit:

De beken van het Voerbekken zijn kalkrijke, licht alkalische, zuurstofrijke wateren.
Dankzij hun hoge verval en hun goede structuurkenmerken bezitten deze beken een
groot zelfreinigend vermogen. In het besluit van de Vlaamse executieve van 21
oktober 1987 werd aan de Voer de bestemming viswater toegekend.

Bij de visstandsbemonstering werd voor bepaalde parameters de waterkwaliteit
bepaald. De resultaten van deze metingen zijn weergegeven in tabel 1. De wateren zijn
allen licht alkalisch en bevatten voldoende zuurstof. De conductiviteit is laag, met een
stijgende gradiënt in stroomafwaartse richting. Visueel werd vefVliiling waargenomen
in de Voer stroomafwaarts van 's Gravenvoeren (grof vuil). Ook de aanwezigheid en
de dominantie van schedefonteinkruid in een groot deel van de benedenstroomse Voer
duidt op een organische vervuiling (Bervoets en Schneiders, 1990). Ten gevolge van
de slibafzettingen in de Veurs is in de bovenloop practisch alle aquatische leven
verdwenen. De massale aanwezigheid van vlokreeftjes en de aanwezigheid van
bronmos in de bovenloop van de Voer is een indicatie van zeer goede waterkwaliteit.

Tabel I : Fysica-chemische parameters van de afgeviste trajecten op 17/0811994 (zie kaart 3).

traject 0). pH T conduct.

(ppm) (OC) (lIslcm)

1 9.8 8.13 11.4 547
2 10.5 8.20 11.7 556
3 9.0 8.42 13.6 563
4 9.1 8.56 14.6 580
5 10.6 8.31 11.9 562
6 10.2 8.52 12.9 582
7 9.1 8.47 14.4 648

1.2. Waterkwaliteitsindices:

De VMM heeft op het Voerbekken een aantal meetpunten ter bepaling van de
waterkwaliteit. De weergegeven gegevens omvatten de BPI en de BBI van
verschillende meetjaren (tabel 2). Voor de fysico-chemische waterkwaliteit (BPI) is in
de voorgaande jaren geen evolutie waar te nemen, de behaalde waarden schommelen
tussen de 1.50 en 3.00 hetgeen wijst op een lichte vervuilingsgraad. Voor de
biologische waterkwaliteit (BBI) is er duidelijk een stroomafwaartse verslechtering van
de waterkwaliteit waar te nemen. De Noorbeek en de bovenloop van de Voer behalen
een hoge score terwijl de lage BBl voor de Voer in het Nederlandse Mesch duidt op
een ernstige vervuilingsgraad. De Veurs behaalt slechts een score gaande van 5 tot 6,
deze lage waarde voor de jaren '92 en '93 is te verklaren door de negatieve invloed van
het slib terwijl de lage waarde voor 1989 het gevolg kan zijn van vervuiling van het
oppervlakte- en grondwater ten gevolge van de chloorbevattende slibstorting ter
hoogte van de bovenloop van de Veurs.
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Tabel 2 : Waterkwaliteitsgegevens van het Voerbekken (VMM 1993)

VMM BPI BBl
Hf '90 '91 '92 '93 '89 '90 '91 '92 193

Voer Mesch (NL) 1470 2.5 1.95 2.8 2.44 6 5 5 5 5
Voer Sint-Martens-Voeren 1490 2.91 1.45 1.78 2.15 8 7
Veurs Sint-Martens-Voeren 1485 2.14 6 5 5
Noorbeek (NL) grens 1497 6 6
Noorbeek (NL) 1498 8 8 7
Noorbeel< Altembroek 1500 2.66 1.52 2 2.30 9 7 7

1.3. Immissiewaarden:

De Voer dient te voldoen aan de immissienormen voor viswaterkwaliteit. De
gehanteerde normen voor viswaterkwaliteit voor geheel Vlaanderen is de
viswaterkwaliteit voor karperachtigen. De beken van het Voerbekken behoren echter
allemaal tot de forelzone zodat hier beter de strengere normen voor zalmachtigen
gehanteerd zouden worden. In tabel 3 worden de immissienormen voor basiskwaliteit
en viswaterkwaliteit weergegeven. De immissienormen voor zowel basiskwaliteit als
voor viswaterkwaliteit worden geregeld overschreden.

De viswaterkwaliteitsnormen voor ammonium en mtnet worden op alle
staalnamepunten constant overschreden hetgeen wijst op een permanente organische
vervuiling. De overschrijdingen van de basiskwaliteitsnormen zijn niet van permanente
aard maar treden op ten gevolge van puntlozingen (sluiklozingen).

Tabel 3: De voornaamste parameters van de immissienormen voor basis- en viswaterkwaliteit
(karperachtigen en zalmachtigen)

A. Absolute Ge. gemIddelde 1. nnpemtIeve (bmdendc) waarde G. nchtwaarde

viswaterkwaliteit
parameters basiskwaliteit zalmachtigen karperachtigen
Algemene ! G ! G

Temperatuur (0C) A<25 98% < 21.5 98% < 28
Zuurtegraad A 6.5-8.5 6-9 6-9

Zuurstof (mgll A;>5 50%;> 9 50%;> 9 50%;> 7 50%;> 8

°z) 100%;> 7 100%;> 5

Gesuspendeerde A<50 Ge:': 25 Ge:,: 25
stoffen mgJl
COD (mg/l) A<30

BOD (mgll 0z) A:,: 6 :':3 :':6

Totaal fosfaat (mgll Ge:': 0.3
P) A<!

Nitrieten (mgll NOz) :': 0.01 :': 0.03

Ammoniak A < 0.02 < 0.025 <0.05 < 0.025 < 0.005
Ammonium Ge < 1 :,:1 :': 0.04 :': l :': 0.2

A<5
'.
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1.4. Vervuilingsbronnen.

-Huishoudelijke verontreiniging: Het rioleringsnet in de Voerstreek is zo goed als
onbestaande zodat enkel de woningen die nabij de beek liggen hun
afvalwater rechtstreeks in de beken kunnen lozen. De grootste
vervuilingsbron is gelegen in de dorpskern van 's Gravenvoeren. Ook
vanuit de dorpskernen van Sint-Martens-Voeren en Sint- Pieters-Voeren
en verspreid vanuit de langs beken liggende woningen wordt rechtstreeks
afvalwater geloosd.

-Agrarische verontreiniging: Een groot deel van het Voerbekken bestaat uit wei- en
akkerland. Het gebruik van meststoffen en pesticiden kan in deze streek
grote gevolgen hebben voor het oppervlakte- en het grondwater. Enerzijds
zal het steile profiel voor een sterke run-off zorgen zodat de aangebrachte
stoffen snel naar de beken worden getransporteerd. Ten einde de sterke
run-off en de daarmee gepaard gaande sedimentenstroom te beperken
verkrijgt weiland maar vooral bosbouw de voorkeur op akkerbouw.
Anderzijds wordt dit gebied gekenmerkt door een ondiepe watertafel
bovenop een dikke krijtlaag. Hierdoor is het grondwater uiterst gevoelig
voor uitsijpeling vanuit omliggende landbouwgebieden. Vooral de
bovenloop van de Veurs wordt hiervoor als zeer kwetsbaar beschouwd
(Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, 1986).

-Industriële verontreiniging: In het Voerbekken is er geen noemenswaardige industriële
activiteit aanwezig. Er is wel een illegaal slib- en grondstort afkomstig van
de papierfabriek van Lanaken aanwezig. Het slib dat een hoge concentratie
aan chloorstoffen bevat vormt een bedreiging voor de zeer kwetsbare
grondwaterlaag in dit gebied. Ook vormen deze stortingen ten gevolge van
een sedimentenstroom een bedreiging voor de naastliggende beek.
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2. Watel"1{Wantiteit:

Het stroombekken van de Voer behoort tot het hydrografisch bekken van de Maas en
omslaat een totale oppervlakte van 5.913 ha. Het bekken van de Voer omvat naast de
Voer zelf nog vier zijtakken: de Veurs, de Noorbeek, de Horstergrub en de Beek. Een
deel van het bekken is gelegen op Nederlands grondgebied,1.271 ha bovenstrooms
(Horstergrub en Noorbeek) en 273 ha benedenstrooms de rijksgrens (Agrotechnic,
1987). De Horstergrub is eigenlijk slechts een holle weg die bij hevige regenval dienst
doet als afVoerkanaal. De Beek is voor het grootste gedeelte ingebuisd, enkel het
gedeelte op Waals grondgebied en enkele honderden meters op Vlaams grondgebied
lopen bovengronds. Het stroomgebied bestaat uit een mergelplateau, doorsneden door
een aantal valleien. De waterlopen kennen een redelijk sterk brondebiet en kennen een
redelijk sterk verval, de gemiddelde beekhelling bedraagt 8%0 (Agrotechnic, 1987).

2.1. Waterpeilen en debieten:

Het stroomgebied van de Voer is sinds 1987 opgenomen in het limnimetrisch meetnet
van het Bestuur Landinrichting en Beheer. Zo zijn zowel de Voer te Sint-Martens
Voeren (±200m stroomopwaarts de samenstroming met de Veurs), de Veurs te Sint
Martens-Voeren (±200m stroomopwaarts de samenstroming met de Voer) als de
Noorbeek (stroomopwaarts brugje naar de Molenhoeve) voorzien van een limnigraaf
(AMlNAL, 1992). In tabel 1 zijn enkele jaargegevens van deze drie plaatsen voor de
vier voorgaande jaren weergegeven.

Tabel I: Overzicht van de jaarpeilen en jaardebieten (gemiddelde, maximum en minimum) voor de
Voer, de Veurs en de Noorbeek iu 1990, 1991, 1992 en 1993. (AMINAL, 1991; AMINAL, 1992;

AMlNAL, 1993; AMINAL, 1994).

1990 1991 1992 1993
Voer Vcum Noorbeek Voer Vcurs Noorbeek Voer Vcum Noorbcck Voer Vcum Noorbcek

: oei!
: gem. 31 9 23 31 7 22 31 7 24 33 11 28

max. 35 14 29 37 11 32 35 13 38 44 2\ 54
min. 28 4 20 28 6 19 29 5 17 29 7 22

debiet
gcm. 0,094 0.070 0.109 0.059 0.111 0.094 0.\50
max. 0.184 0.189 0.226 0.217 0.190 0.434 0.991
mÎn. 0.026 0.040 0.044 0.025 0.061 0.013 0.058

Peil lil cm tov het nulpunt, debIet In ro3/sec.

Het stroombekken kent verschillende zones die geregeld te kampen hebben met
wateroverlast. De zones met wateroverlast zijn gelegen op de Voer ter hoogte van de
instroming van de Horstergrub, de Noorbeek en de Veurs, in de woonkernen van Sint
Martens-Voeren en 's Gravenvoeren, en op de Noorbeek stroomopwaarts van het
kasteel Altembroek (Agrotechnic, 1987)(kaart 2). Ook de stroomafwaarts gelegen
Nederlandse gemeenten Mesch en Eijsden hebben geregeld met wateroverlast te
kampen. De hoge piekdebieten bij sterke regenval zijn enerzijds te wijten aan het steile
profiel van de valleigebieden en anderzijds aan de aard van de ondergrond. De bodem
bestaat uit fijne mergel die bij hevige regenval snel toeslibt waardoor er geen infiltratie
plaatsvindt met een sterke run-olf tot gevolg.
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2.2. Waterkwantiteitsbeheersing:

Naar aanleiding van de herhaalde overstromingen zijn er zowel op het Nederlandse als
op het Vlaamse grondgebied plannen tot beheerswerken. De plannen voor de
waterkwantiteitbeheersing kan men opdelen in drie verschillende fases, fase 1 op
Nederlands grondgebied is reeds afgewerkt. Ook fase 3 zit reeds in een gevorderd
stadium terwijl fase 2 op Vlaams grondgebied nog slechts in het beginstadium verkeert.

-fase I. Daar de Voer benedenstrooms de rijksgrens op verschillende plaatsen eveneens
wateroverlast veroorzaakt, in het bijzonder in de omgeving van Mesch, is in
opdracht van het provinciebestuur van (Nederlands) Limburg een studie
verricht naar de afvoermogelijkheden van de waterloop op Nederlands
grondgebied.

Naar aanleiding van dit rapport zijn er reeds verbeteringswerken uitgevoerd
door het waterschap Voer en Overmaas. De verbeteringen omvatten onder
meer profielverruimingen over een beperkte afstand en aanpassing van een
aantal kunstwerken zodat de afvoercapaciteit van circa 2.5 m'/sec overal op 5
m'/sec werd gebracht. Bij hevige regenval kan het debiet echter oplopen tot
7m'/sec zodat de overige 2m'/sec in fase 2 en 3 gebufferd moeten worden. De
werken zijn hier op een ecologisch verantwoorde manier uitgevoerd en
omvatten eveneens de aanleg van enkele vistrappen (Waterschap Roer en
Overmaas, 1994).

-fase 2. Deze fase omvat de aanpassing van de beek op Vlaams grondgebied en heeft
tot doel het overstromingsgevaar binnen de dorpskernen (Sint-Martens-Voeren
en 's-Gravenvoeren) in te dijken. Deze werken zullen worden uitgevoerd in
opdracht van de Landelijke Waterdienst. De afvoercapaciteit van de bestaande
betonnen geul te 's-Gravenvoeren is bepaald op 5 à 6 m'/sec. Om dit debiet niet
te overschrijden en om het overstromingsgevaar hogerop te verminderen stelt
men voor om enkele bufferzones aan te leggen. Recentelijk werden, in een
werkbezoek van de waterbeheersers (Provinciale Technische Diensten en
Landelijke waterdienst) in samenwerking met het Bestuur voor Natuurbehoud
en -ontwikkeling, de mogelijke locaties van dergelijke kleine retentiebekkens
nagegaan. Deze sites werden aangeduid op kaart 2.

Bij de aanleg van zulke retentiezones dient men rekening te houden met de
lokale situatie. Door het steile verval is het zowel vanuit het ecologisch als
vanuit het economische standpunt uitgesloten om hier grote wachtbekkens te
bouwen. Er wordt dan ook voorgesteld om via bijvoorbeeld een beperkte
wegverhoging op enkele plaatsen meerdere kleine retentiebekkens aan te
leggen, die zo goed mogelijk in het landschap moeten worden geïntegreerd.

Reeds een aantal jaren terug is door de verschillende Vlaamse instanties de
noodzaak en de bereidheid uitgesproken om deze voorzieningen aan te
brengen. Vanuit de betrokken instanties werden reeds verschillende bijzondere
waterbeheersingsplannen (BWP's) opgesteld. Deze BWP's moeten vervolgens
aanleiding geven tot een landschapsecologische studie om alzo tot een optimale
oplossing te komen. De vooruitgang van fase 2 stagneert in afWachting van de
ministriële goedkeuring voor deze landschapsecologische studie.
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-fase 3. De Nederlandse overheid heeft in het kader van de ruilverkaveling MergeIland
maatregelen in voorbereiding tot het retenderen van de Noorbeek en de
Horstergrub, voor zover gelegen op Nederlands grondgebied.

In totaal zullen op Nederlands grondgebied bovenstrooms 25 buffers worden
aangelegd. In het kader van de landinrichting MergeIland worden 20 buffers
voor de opvang van water van het landelijk gebied aangelegd. Daarnaast
worden er vijf buffers voor de opvang van stedelijk water aangelegd, waarvan
2 buffers ook landelijk water opvangen. In 1994 is het begin van de buffering
gemaakt met de aanleg van de regenwaterbuffer Haagbos bij de Horstergrub in
Mheer. De buffer vangt het teveel aan water van Mheer op en beperkt zo de
waterafvoer tot zo'n 30 liter per seconde (Waterschap Roer en Overmaas,
1994).
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3. De visstand.

3.1. Literatuurgegevens

De beken van het Voerbekken behoren met hun hoge verval tot de forelzone zoals die
beschreven werd door Huet (1949). Deze wateren worden gekenmerkt door een hoge
stroomsnelheid, een hoge zuurstofconcentratie, een bodem bestaande uit grind en
keien en een lage maximumtemperatuur «20°C). De kenmerkende vissoort voor dit
watertype is de beekforel. Als begeleidende vissoorten kunnen rivierdonderpad, elrits,
beekprik en bermpje voorkomen. De beekprik en het bermpje vereisen evenwel een
gedeeltelijke zandbodem. Deze vereisten zijn enkel in de Noorbeek en in de
benedenloop van de Voer gerealiseerd. De natuurlijke biomassa aan forel bedraagt
voor kalkrijke wateren (zoals de beken in het Voerbekken) gemiddeld 164 kg/ha
(Timmermans, 1960).

Reeds bij de visstandsbemonsteringen uitgevoerd naar aanleiding van de studie naar de
ecologie en de verspreiding van zoetwatervissen (Bruylants et al., 1989) werd het
duidelijk dat het Voerbekken een uitzonderlijk visbestand bevat. Van de zes toen
aangetroffen soorten waren er drie zeer zeldzaam in het Vlaamse grondgebied.

De aangetroffen vissoorten (Bruylants et al, 1989) zijn:

-De beekforel, een soort waarvan er in Vlaanderen nog maar twee natuurlijke
vispopulaties voorkomen, namelijk in het Hallerbos en het Zwalmbekken. Daarbuiten
komt de beekforel eveneens voor in het Getebekken en in de Voerstreek, waar hij
echter regelmatig wordt uitgezet.

-De rivierdonderpad, een beschermde vissoort die nog enkel voorkomt in het
Hallerbos, het Zwalmbekken, het Voerbekken, het bekken van de Kleine Nete en in
twee kleine beekjes in het Antwerpse (Klein Schijn en de Laarse beek).

-De elrits, een beschermde vissoort die enkel nog aangetroffen werd in de Voer en de
Berwijn.

Deze drie soorten kennen in het Waalse gedeelte van het Maasbekken echter nog een
redelijk groot verspreidingsgebied (Phillipart en Vranken, 1981). Ook in het
Nederlands Limburg worden deze soorten nog sporadisch aangetroffen (Quak en de
Laak, 1990).

De overige voorkomende vissen zijn algemeen voorkomend in het Vlaamse gewest
(paling, driedoornige stekelbaars) of exoot (regenboogforel).

In tabel 5 worden de aangetroffen vissoorten en hun aantallen per lOOm weergegeven.

Tabel 5 : Gevangen vissoorten en hoeveelheden op hel Voerbekken in 1987 (Brnylants et al. 1989).

beel,
Voer te
IS Gravenvoeren

Voer te
Sint-Martens-Voeren
Vcurs

Noorbeek

vissoorten
paling
elrits
driedoornige stekelbaars
regenboogforel
driedoornige stekelbaars
rivierdonderpad
driedoornige stekelbaars
beekforel
nihil
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3.2. Visuitzettingen

De laatste twee jaren is er 60 kg vis in de Voer uitgezet (30 kg beekforel en 30 kg
regenboogforel), ook ontsnappen er geregeld exemplaren uit de viskwekerij bij de
Commanderie te Sint-Pieters-Voeren. Naast deze geregistreerde uitzettingen wordt er
door de verschillende visclubs beek- en regenboogforel illegaal uitgezet.

3.3. Hengelrecreatie

De bovenlopen van het Voerbekken worden enkel bevist door de oevereigenaars (4 op
de Veurs en een tiental op de Voer). De drie aanwezige visclubs bezitten het visrecht
op de benedenloop te 's Gravenvoeren. Zowel de oevereigenaars als de verschillende
visclubs zetten regelmatig regenboog- en beekforel uit. Voor 1993 bedroeg het aantal
uitgerijkte visverloven voor het voerbekken 3 visverloven van 100Bfr, 168 van 350Bfr
en 2 van 1400 Bfr. Aan de vele hengelwedstrijden georganiseerd door de verschillende
visclubs nemen steeds 30 tot zelfs 70 vissers deel. Hieruit blijkt de grote intensiteit
waarmee op het voerbekken gevist wordt

3.4. Visstandsbemonstering 1994

3.4.1. Werkwijze

Voor deze inventarisatie werd op verschillende plaatsen van de drie hoofdlopen van
het Voerbekken de visstand bemonsterd. De staalnames bestonden uit een eenmalige
vangstmethode met een electrisch visapparaat bestaande uit een aggregaat met een
enkele electrode. Omwille van de geringe breedte mogen we aannemen dat we met
deze eenmalige vangstinspanning ongeveer de exacte bezetting afvingen. Op kaart 3
zijn de verschillende staalnameplaatsen weergegeven. De staalnameplaatsen worden op
bladzijde 15 en 16 uitvoerig besproken.

3.4.2. Resultaten

Naar aanleiding van deze inventarisatie werd op 7 trajecten de visstand nagegaan,
hiervan zijn er 4 gelegen op de Voer, 2 op de Veurs en 1 op de Noorbeek. In tabel 6
worden de verschillende soorten met hun aantallen, hun gewicht en hun lengte
weergegeven voor de verschillende bemonsterde trajecten.

Tabel 6: Gevangen vissoorten per lraject met het aantal soorten, hun gewicht en lengte.

traject h1aalm\mc· breedte biomassa vissoort aantal per gem, gewicht (min- gem. lengte (min-
nlaats kl!!ha 10001 maxHg)' max)~(c~)

1 Voer 1 tm 482 regenboogforel 29 116.8 (27.9-583) 18.6 (12.5-35)
beekforel 3 471.3 (228-826) 32.3 (27.0-39.5)
driedoornige stekelbaars 9 J.l ri.7-4.J) 5044 (2.2-7)

2 Voer 2 2m 79 beekforel 3 428 (315-535) 32.5 (30-34)
rivierdonderpad 27 7.7 (0.8-3404) 7.3 (4.1-13)
driedoomi Te stekelbaars 52 1.65' (0.2-6.9) 4.75 (304-7.9)

3 Voer 3 2m 66 rivh~rdonderpad 728 5.9 (0.5-24.8) 6.63 (3.9-12.1)

4 Voer 4 3m 38 re1!:enbool!forcl 4 386.71298-472) 31.4 29-34)

5 Veurs 1 Im 17.5 beekfore1 1 17.5 23.5
6 Vcurs 2 lm 68 rivierdonderpad 65 9.1 (004-32.3) 7.5 (3.5-13)

driedoomig stekelbaars 31 2.8 (0.2-6.1) 5.5 (2.4-7.0)

7 Noorheek <llll 73 bcekforel 1 684 31
grondd 2 10 (4.5-15.5) 9.1 (6.6-11.5)
dricdoomigc stekelbaars 12 2.5 (0.5-5.5) 5.5 (3.5-7.5)
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Kaart 3: Locatie staalnamepunten visstandsbemonstering 1994.

-12-



Zowel op de Veurs als op de Voer werden evenwichtige rivierdonderpadpopulaties
aangetroffen. Van de vier andere aangetroffen soorten is enkel de stekelbaars in
gezonde populaties aanwezig, de riviergrondel, de beek- en de regenboogforel kunnen
zich hier niet zelfstandig handhaven. De rivierdonderpad is in het Voerbekken de
dominante vissoort, enkel in de Noorbeek waar deze soort niet werd aangetroffen is de
driedoornige stekelbaars de dominante soort.

Voor de 7 onderzochte staalnamepunten samen werd de procentuele aantals- en
gewichtsverhouding van de voorkomende vissoorten nagegaan. Deze verhoudingen
worden weergegeven in figuren 1 en 2.

83%

Driedoornige
stekelbaars

regenboogforel

.beekforel

[] rivierdonderpad

• grondel

Figuur 1: Aantalspercentage waarin de verschillende vissoorten voorkomen
in de beken van het Voerbekken.

33%

19%

driedoornige
stekelbaars

regenboogforel

.beekforel

• grondel

[] rivierdonderpad

Figuur 2: Gewichtspercentage waarin de verschillende vissoorten voorkomen
in de beken van het Voerbekken.

De regenboogforel en de beekforel maken de grootste biomassa uit terwijl de
rivierdonderpad die het meest frequent voorkomt slechts 19% van de totale biomassa
inneemt.

3.4.3. Lengte en frequentiedistributie

Een lengte-frequentiedistributie geeft een zicht op de samenstelling van de populaties
uit verschillende jaarklassen. Hieruit kan men afleiden of de populatie natuurlijk is en
of ze zich zelfstandig kan handhaven. Deze lengte-frequentie distributie vereist wel dat
een betrekkelijk groot aantal vissen gevangen werd.

In figuur 3 worden de lengte-frequentiedistributies van de rivierdonderpad voor
staalnameplaats 2, 3 en 5 weergegeven. De rivierdonderpad vertoont op alle drie de
plaatsen waar hij werd aangetroffen een zelfonderhoudende populatie, in alledrie de
populaties is er een sterke natuurlijke recrutering. De verschillende jaarklassen zijn
duidelijk te onderscheiden.
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De lengte-frequentiedistributie van de driedoomige stekelbaars voor staalnameplaats 2,
6 en 7 zijn weergegeven in figuur 4.
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Figuur 3: De lengte-frequentie distributies van de rivierdonderpad voor
staaJnameplaats 2 (N=27), 3 (N=IOO) en 5 (N=65).

20,----.,..------, >0,----------,

15 .....•......•...•..

~!,o .........
~ .....

• • 10

tS .

~I'O .
5 ..

O~" -, 2 3 ol 6 • 7 I SI 10

..."..Ccml

~ ..

Î2 ..
...

Figuur 4 : De lengte-frequentiedistributies van de driedoornige stekelbaars voor
staalnameplaats 2 (N::o:52), 6 (N=31) en 7 (N:::: 12).

Op staalnameplaats 1 in de Voer werd een grote hoeveelheid regenboogforel
aangetroffen. De soort was er vertegenwoordigd door zowel grote als kleine
exemplaren. Toch kunnen we hier voor deze soort geen recrutering verwachten
omwille van het gebrek aan migratiemogelijkheden naar een ideale paaiplaats. De
aanwezige exemplaren zijn dan ook afkomstig van illegale visuitzettingen of van
ontsnapte exemplaren van de viskwekerij hogerop deze site gelegen. De afwezigheid
van natuurlijke recrutering is in de lengte-frequentiedistributie duidelijk af te leiden uit
de afwezigheid van éénzomerige exemplaren. In figuur 5 wordt de lengte
frequentiedistributie van de regenboogforel voor deze site weergegeven.

& ..

• -4 ......•.................13 ..

.1:: 2 .
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Figuur 5 : De lcngtc-frequentiedistributie van de regenboogforel voor
staalnameplaats 1 (N=29).
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3.4.4. Lengte-gewichtsrelatie

De Lengte-gewichts relatie geeft een beeld van de algemene conditie van een bepaalde
vispopulatie. Bij een slechte conditie zal de vis voor een bepaalde lengte een lager
gewicht hebben. In figuur 6 wordt de lengte-gewichtsrelatie van de rivierdonderpad
voor staalnameplaats 2, 3, en 5 weergegeven.
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Figuur 6 : Lengte-gewichtsrelatie voor de rivierdonderpad voor de staalnamepunten 2, 3 en 5.

3.5. Bespreking

3.5.1. De Voer

Staalnameplaats 1 is gelegen op de Voer te Sint-Pieters-Voeren benedenstrooms van
de Commanderie. De site wordt gekenmerkt door een smalle (lm) snelstromende beek
met goede tot zeer goede structuurkenmerken, de bodem is stenig met op enkele
plaatsen zand. De beek kronkelt hier door weilandgebied en op de oevers staat op
sommige plaatsen zachthout. Op deze site werd een grote hoeveelheid aan Gammarus
sp. aangetroffen. De grote hoeveelheid regenboogforel en de enkele beekforellen die
hier aangetroffen werden kunnen zich omwille van de aanwezige migratieknelpunten
niet zelfstandig handhaven. Enkele honderden meters stroomopwaarts evenals
strooma1Vvaarts van deze site bevinden zich hoge bodemvallen zodat men mag
aannemen dat de aangetroffen regenboogforel afkomstig is van illegale visuitzettingen
(bevestigd door oeverbewoners) of van de stroomopwaarts gelegen viskwekerij. De
afwezigheid van rivierdonderpad op deze site is waarschijnlijk te wijten aan
occasionele sluiklozingen en het gebrek aan migratiemogelijkheden (afgesloten gebied
±llcm).

Staalnameplaats 2 is gelegen te Sint-Martens-Voeren bij de spoorwegbrug over de
Voer. De site wordt gekenmerkt door een stenige bodem, een gevarieerde
stroomsnelheid met afwisseling van pool-riffie patroon, deels bebouwde zone deels
weiland, een redelijke meandering en de aanwezigheid van bomen op sommige
oeverdelen. De beek heeft hier een breedte van ±2m. Gammarus sp. wordt hier in
grote getale aangetroffen. Op deze site werden drie vissoorten aangetroffen namelijk:
beekforel, rivierdonderpad en driedoornige stekelbaars. De driedoornige stekelbaars is
hier met 52 individuen per lOOm de dominerende soort. De stekelbaarspopulatie
bestaat hier voornamelijk uit grotere exemplaren, de lengteklasse beneden de 3cm is
slecht vertegenwoordigd. Ook de rivierdonderpad vormt hier een levensvatbare
populatie met voldoende recrutering. Er is hier een beperkte migratie mogelijk tussen
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de visvijvers te Sint-Pieters-Voeren en de molen aan het kasteel van Ottegroeven
(1.5krn)

Staalnameplaats 3 is gelegen op de Voer te 's Gravenvoeren bij de molen van I'Homme.
De site wordt gekenmerkt door een grindbodem, een natuurlijke oeverstructuur
begroeid met zachthout, een gevarieerde stroomsnelheid en een grote hoeveelheid aan
Gammarlls sp.. De beek heeft hier een breedte van ±2m. Op deze plaats werd slechts
1 vissoort waargenomen maar dan wel in relatief grote hoeveelheden. Op de SOm die
we aJVisten vingen we maar liefst 364 rivierdonderpadden. De aanwezige populatie is
dan ook duidelijk opgebouwd uit verschillende jaarklassen en vertoont een zeer sterke
recrutering (figuur 3). De migratiemogelijkheden binnen deze zone beperken zich tot
±3km.

Staalnameplaats 4 is gelegen op de Voer te 's-Gravenvoeren achter de dorpskern bij de
Oude Molen. De site is gekenmerkt door een zanderige grindbodem, weinig
Gamma11ls sp., een sterke groei van schedefonteinkruid, een gevarieerde
stroomsnelheid en toont duidelijke tekenen van vervuiling (grof vuil + troebel water).
Op deze site werden slechts enkele exemplaren van de regenboogforel waargenomen
en deze waren dan waarschijnlijk ook nog afkomstig van een illegale visuitzetting naar
aanleiding van een recente viswedstrijd. De stroom heeft hier een breedte van 3 tot 4
meter.

3.5.2. De Veurs

Staalnameplaats 5 is gelegen op de Veurs te Sint-Martens-Voeren (Krindaal). De site
wordt gekenmerkt door een natuurlijke oever, de beek vormt als het ware een groen
lint onder de vorm van een bronbos, er is een sterke slibafzetting en de Gammarus sp.
is hier totaal afWezig. De beek heeft hier een breedte van ±I m. Op dit traject werd
enkel I beekforel waargenomen. Door het aanslibben van de Veurs is de beek volledig
teloorgegaan. Wat vroeger de uitgelezen paaiplaats voor beekforel was, is nu herleid
tot een troebele beek waaruit practisch alle aquatische leven is verdwenen.

Staalnameplaats 6 is gelegen op de Veurs te Sint-Martens-Voeren (Kwinten). De site
wordt gekenmerkt door een stenige bodem met beginnende sporen van slibafzetting,
loopt gedeeltelijk naast een weg af Gammarus sp. is terug massaal aanwezig. De beek
heeft hier een breedte van ±Im. In dit deel van de Veurs treffen we nog een gezonde
populatie van de rivierdonderpad en de stekelbaars aan. Indien er niets gedaan wordt
aan het slibprobleem in de Veurs, zal hier in de nabije toekomst ook geen
rivierdonderpad meer voorkomen.

2.5.3. De Noorbeek

Staalnameplaats 7 is gelegen op de Noorbeek te 's Gravenvoeren juist voor de
dorpskern. De site wordt geflankeerd door een populieraanplant en een weiland en
wordt gekenmerkt door een zanderig-Iemige bodem, een gevarieerde stroomsnelheid,
een goede meandering en slechts weinig Gammarlls sp.. De soorten die we hier
aantroffen zijn de driedoornige stekelbaars (12 exemplaren), de beekforel (I) en de
riviergrondel (2). Opmerkelijk hier is wel de aanwezigheid van de riviergrondel die van
nature niet in dit type waterloop voorkomt en die ook niet door Bruylants et al. (1987)
waargenomen werd. De gevangen exemplaren zijn waarschijnlijk afkomstig van
ontsnapte aasvisjes. Door de aanwezigheid van een zanderige bodem kan deze soort
hier toch overleven.
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3.6. Besluiten

De visstand in het Voerbekken vertoont duidelijke tekenen van verstoring. Vooral de
migratieproblemen weerspiegelen zich in het visbestand. Enkel de rivierdonderpad en
de driedoornige stekelbaars kunnen zich zelfstandig in deze beken handhaven. Deze
twee soorten vertonen geen paaimigratie zodat de migratieknelpunten hierop geen
effect hebben. De rivierdonderpadpopulaties dreigen hier echter op lange termijn te
verdwijnen. Door de compartimentatie is er enkel een stroomafwaartse migratie
mogelijk zodat bij het verdwijnen uit de bovenstroomse loop (door puntvervuiling) hier
geen herkolonisatie mogelijk is. Ook kunnen we vaststellen dat de grootste
rivierdonderpadpopulatie aan te treffen is daar waar het beektraject tussen twee
opeenvolgende migratieknelpunten het grootst is. De beekforel en de regenboogforel
komen enkel omwille van herhaalde herbepotingen in deze beken voor. Het is niet
bekend in welke mate deze ongecontroleerde uitzettingen een bedreiging vormen voor
de natuurlijke populaties aan rivierdonderpad.

Naast de migratieproblemen is er nog het slibprobleem in de Veurs die de bovenloop
nu reeds totaal ongeschikt maakt voor de vispopulaties en die eveneens een bedreiging
vormt voor de stroomafwaartse populaties in de Voer.

Een derde bedreiging voor het visbestand wordt gevormd door de verslechterde
waterkwaliteit. Vooral te 's Gravenvoeren wordt een grote hoeveelheid afValwater
rechtstreeks in de beek geloosd. Stroomafwaarts van 's Gravenvoeren waar er geen
migratieproblemen meer voorkomen, werden slechts enkele uitgezette
regenboogforellen aangetroffen terwijl deze zone eveneens geschikt is voor de
rivierdonderpad die stroomopwaarts nog wel aangetroffen werd. Ook de afwezigheid
van de driedoornige stekelbaars, die toch een zeer tolerante soort is, wijst op een
ernstige graad van vervuiling.

De elritspopulatie, die in 1987 nog werd aangetroffen, lijkt volledig verdwenen. Deze
soort, die nog wel aangetroffen wordt in de Maas en in vele van zijn zijriviertjes
(Phillipart en Vranken, 1981), zal bij het saneren van de migratieknelpunten en de
waterkwaliteit het Voerbekken terug kunnen herkoloniseren.
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4. MigratieknelpuntelI:

Om een natuurlijke vispopulatie in stand te kunnen houden is het nodig dat er
voldoende migratiemogelijkheden zijn en dit om verschillende redenen. De vissen
moeten hun paaiplaatsen kunnen bereiken en bij het eventuele verdwijnen van een
soort moet er een herkolonisatie vanuit de verbonden waters mogelijk zijn. In het
Voerbekken zijn er nogal wat problemen die de migratie belemmeren. StroomafWaarts
op Nederlands grondgebied zijn er voldoende migratiemogelijkheden zodat migratie
vanuit de Maas mogelijk is mits de nodige aanpassing van enkele kunstwerken op het
Vlaamse grondgebied.

De aanwezigheid van stuwen en bodemvallen heeft naast het compartimenterend effect
ook nog andere gevolgen voor de aquatische organismen. Stroomopwaarts van de
bodemval is de stroomsnelheid veel lager zodat hier makkelijker sedimentatie van fijn
materiaal optreedt. Ook de variatie in stroomsnelheid verandert, zones met
traagstromend water komen van nature ook voor in deze beken, maar de aanwezigheid
van bodemvallen verhoogt hun aandeel ten opzichte van de snelstromende delen.
Samen met deze verandering in stroomsnelheid treedt er een verschuiving op van
organismen van het snelstromende water naar organismen van trager stromende
waters. De migratieknelpunten worden weergegeven op kaart 4.

4.1. Noorbeek.

De Noorbeek is volledig ontoegankelijk voor de visstand, reeds vlak bij de
samenstroming met de Voer is de stroom sterk gecompartimenteerd. Omwille van zijn
sterke verval (11-14%0 (Agrotechnic, 1987» en de daarmee gepaard gaande erosie
(afkalving oevers door betrappelen van het vee en door afWezigheid van
oeverbeplanting en grindbodem) heeft men tussen de Molenhoeve en de dorpskom van
's-Gravenvoeren maar liefst 10 bodemvallen met een totaal verval van ±480cm
geplaatst. Daarnaast is er nog de bodemval (30cm) onder de brug nabij de dorpskern
van 's Gravenvoeren. Ook voor de voeding van de vijvers van het kasteel Altembroek
is er een bodemval van lm aangelegd. Verder stroomopwaarts is er een sluis gelegen
die in open toestand echter geen enkel migratieprobleem vormt.

4.2. Voer

De Voer kent enkele bodemvallen met een grote afmeting (tot 2m) zodat elke migratie
stroomopwaarts naar de Noorbeek en de Veurs eveneens belemmerd worden. Het
eerste migratieknelpunt (30cm) op de Voer is gelegen onder de brug vlak bij de Oude
Molen te 's Gravenvoeren. Dan volgen de bodemvallen bij het Moleke te 's
Gravenvoeren (1.5m) en bij het kasteel te Ottengroeven (2m). Ook de bovenloop van
de Voer is gecompartimenteerd. Voor de voeding van de visvijvers tussen "Knap" en
"Berg" heeft men een bodemval van 2m gecreëerd. StroomafWaarts van deze bodemval
vindt men ter hoogte van de vijvers een stuk rioolbuis dat voor een verval van 30cm
zorgt. Ter hoogte van de oude molen te Sint-Pieters-Voeren liggen eveneens
betonbuizen die een verval van 20cm creëren. Bij de viskwekerij van de Commanderie
is alle migratie onmogelijk door een bodemval juist voor en onder het brugje (20 en
30cm) en door de barriere gevormd door de afgesloten vijvers.
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4.3. Veurs

De Veurs is de meest natuurlijke stroom in het Voerbekken en kent maar weinig
migratieproblemen. Daarom stond de Veurs tot voor enkele jaren ook bekend als "de"
paaiplaats van de beekforel. Enkel in de dorpskern van Sint-Martens-Voeren is er een
migratieprobleem omwille van drie kleine bodemvallen die aangelegd werden als
vistrap. Het verval tussen de stuwen is echter te hoog (25-30cm) en hebben een vlakke
aflaat i.p.v. een V-vormig ingesneden overlaat. Ook de afstand tussen de
opeenvolgende stuwen is te gering (l-1.5m). Een ander knelpunt meer
stroomopwaarts is het illegale ingebuisde deel dicht bij de oorpronkelijke bron van de
voer. Ook dit knelpunt zou moeten verwijderd worden omdat het gelegen is op de
vroegere paaiplaats voor de beekforel. Op dit moment is er echter een sterke
aanslibbing op de Veurs. Door de aanleg van een slibvang en het ruimen van de Veurs
kunnen deze problemen makkelijk opgelost worden (zie pag. 28).
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5. Beschrijving van de verschillende waterlopen.

Het stroomgebied van de Voer en zijn zijbeken wordt gekenmerkt door een groot
verval, een hoge stroomsnelheid en kalk-en zuurstofrijk water. Deze laatste zijn het
gevolg van de fYsische en geografische gesteldheid van het stroomgebied. Waterlopen
met deze kenmerken zijn zeldzaam in Vlaanderen en worden gekenmerkt door een
bijzondere vis- en invertebratenfuuna. De beken staan echter onder invloed van
verschillende antropogene invloeden die hun weerslag hebben op het bekensysteem en
de daarmee verbonden biota.

Het voorkomen van de beken in het Voerbekken vertoont een grote variabiliteit, zowel
natuurlijke, seminatuurlijke, rechtgetrokken en zelfs gebetonneerde en ingebuisde delen
komen voor.

5.1. Veurs:

De meest natuurlijke beek in het Voerbekken is de Veurs. Over een groot deel van zijn
traject loopt ze door een bronbos. De Veurs wordt over zijn hele verloop gevoed door
vele bronnetjes. Deze bronnetjes bevinden zich op enkele tientallen meters van de
eigenlijke beek. Ze kennen een typische moerasvegetatie en herbergen één van de
laatste vuursalamanderpopulaties in Vlaanderen. Het verval van deze waterloop is over
het hele traject redelijk hoog (10-20%0) (Agrotechnic,1987).

De aanwezige vegetatie is zeer gevarieerd, in het bronbos vindt men een grote variatie
aan mossen en typische bronbossoorten zoals de zwarte els, vlier, een massale
aanwezigheid van reuzenpaardestaart... De bronmoerasjes bevatten typische
moerasvegetatie met een grote hoeveelheid aan moerasvergeet-me-nietje (Myosotis
sCOIpioides L.), watermunt (Mentha aquatica L.), kattestaart (Lytrum salicaria L.),
dotterbloem (Caltha palustris L.), moerasspirea (Filipenduia vulgaris Moench),
sleutelbloem (Primula sp.), zeggesoorten....

Dit unieke biotoop wordt evenwel op verschillende manieren bedreigd. Omwille van
landbouwkundige redenen werd reeds een groot gedeelte van het bronbos gerooid en
ze gaan daar nog steeds mee door, bronnen worden drooggelegd en omgevormd tot
weiland. Bij deze vernielingen gaat men vaak zeer drastisch te werk, zo werd enkele
jaren geleden een deel van het bronbos met herbiciden vernietigd. Voor deze illegale
practijken werd telkens een PV opgesteld (bevestigd door de boswachter). De boetes
voor dergelijke overtredingen zijn echter zo laag dat ze totaal geen afschrikkingseffect
hebben. Dit unieke biotoop wordt dan ook jaarlijks gedecimeerd. Door het overmatig
gebruik van pesticiden en meststoffen treedt er een verruiging van de vegetatie op. De
typische vegetatie verdwijnt en er treedt een dominantie van grassen en brandnetels op.

Een andere bedreiging voor dit biotoop wordt gevormd door een illegale slibstorting
afkomstig van de papierfabriek van Lanaken. Bij de analyse van het slib werd een hoge
concentratie van chloorstoffen waargenomen. Deze metingen werden verricht door
OVAM en er was een tussenkomst van het parket van Tongeren. De illegale stortingen
gaan evenwel nog steeds door, nu wordt er echter geen slib maar grond aangevoerd.
Ook deze stortingen vormen een bedreiging voor het biotoop. Ze zorgen voor een
sterke sedimentstroom naar de beek en ze bevinden zich in waardevolle brongebieden
die ze nu reeds gedeeltelijk bedekken.
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De Veurs kent op dit moment een groot slibprobleem. De bovenloop van de Veurs is
gedeeltelijk uitgedroogd, dit fenomeen is het gevolg van de aanleg van de
spoorwegtunnel in het begin van deze eeuw. Het water dat vroeger de bronnen van de
bovenloop voedde stroomt sindsdien via de spoorwegtunnel naar de beek. Een viertal
jaar geleden werd de spoorwegtunnel geëlectrifieerd. Bij het slaan van de palen voor
de electrische bovenleidingen heeft men de bodem- en de waterlagen verstoord zodat
nu een grote hoeveelheid mergelslib via de bronnen in de noordelijke spoorwegtunnel
naar de oppervlakte stroomt. Het water van de zuidelijke spoorwegtunnel is niet
aangetast (figuur 7).

De hoeveelheid slib die bij piekdebieten mee naar boven stroomt is zeer groot. Op
enkele plaatsen is de slibafzetting zo hoog dat de bedding van de beek hoger is komen
te liggen dan de naastliggende percelen zodat de beek hier een andere weg volgt.

De plaatsen waar het slib is afgezet zijn biologisch zeer arm, de Gammarus sp. die
zowel stroomop- als stroomafWaarts van de slibafzetting massaal voorkomen is hier
totaal afWezig. Ook de witte waterkers (Nastllrtillm officinale R. Brown) die hier
vroeger veelvuldig voorkwam evenals de andere aquatische vegetatie komt hier nog
enkel voor in de onbeslibde bovenstroomse delen. Juist voor de dorpskern van Sint
Martens-Voeren vindt men reeds sporen van slibafzettingen. Aquatische vegetatie is
hier arm te noemen, sporadisch wordt nog waterkers (Nastllrtillm officinale R. Brown)
of moerasvergeet-me-nietje (Myosotis sCOlpioides L.) aangetroffen. De verdere
stroomafWaartse migratie van het slib vormt zowel een bedreiging voor de
benedenloop van de Veurs als voor de Voer.

Stroomopwaarts van de spoorwegtunnel naar de oorspronkelijk bron van de Veurs is
de beek illegaal ingebuisd. Deze zone werd vroeger door de beekforel als paaiplaats
benut. De Veurs stroomt hier door een weiland.

Bij het binnenstromen van de dorpskern van Sint-Martens-Voeren daalt de
structuurkwaliteit door een aantal rechttrekkingen en loopt de beek gedeeltelijk langs
een weg af. Juist achter de dorpskern vloeit de Veurs samen met de Voer.

5.2. De Noorbeek

De Noorbeek wordt sterk beïnvloed door antropogene ingrepen. Het grootste gedeelte
van de Noorbeek is gelegen in weiland. Bovenstrooms zijn er twee gebouwen gelegen:
namelijk het kasteel Altembroek en de Molenhoeve. Sommige delen van de beek zijn
gekanaliseerd en vertonen slechts een geringe variatie. Zo is het gedeelte gelegen in het
weiland stoomopwaarts van het kasteel Altembroek rechtgetrokken en vertoont hier
een verarmde vegetatie met een dominantie van grassen, sporadisch wordt ook
moerasvergeet-me-nietje (Myosotis scorpioides L.), kattestaart (Lytrllm salicaria L.)
en witte waterkers (Nastllrtillm officinale R. Brown) aangetroffen. De beek heeft hier
en breedte van ca. 1.Sm en kent een verval van 5%. (Agrotechnic, 1987).

Het gedeelte ter hoogte van Altembroek is eveneens gekanaliseerd. De hier langs een
bosweg lopende beek vertoont weinig variatie. Een gedeelte van het Noorbeekwater
stroomt door de kasteelvijvers.
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Tussen de Molenhoeve en de dorpskern van 's Gravenvoeren heeft de beek een goede
structuurkwaliteit, er is een redelijke meandering, er zijn holle oevers en sommige
delen vertonen een stroomkuilen patroon. De breedte van de waterloop varieert hier
zeer sterk, gaande van 1.5 tot 4m. Door overmatige plantengroei is de
doorstroomsectie echter beperkt. Deze zone vertoont echter een sterke erosie. Door
de afWezigheid van een grindbodem, het hoge verval, de afWezigheid van
oeververstevigingen en vertrappeling door het vee zijn de oevers op vele plaatsen
sterk afgekalfd (tot 3m). om deze erosie tegen te gaan zijn op vele plaatsen
bodemvallen aangebracht (zie hoofdstuk migratieknelpunten). Of de afWezigheid van
de grindbodem natuurlijk is of het gevolg is van ruimingen of aanslibbing was door ons
niet te achterhalen.

De vegetatie van de Noorbeek is hier nogal variabel. De delen die zonder
oeverbeplanting dwars door het weiland lopen worden gekenmerkt door een
overvloedige aanwezigheid van witte waterkers (Nastllrtillm officinale R. Brown),
moerasvergeet-me-nietje (Myosotis sCOlpioides L.) en watermunt (Mentha aqllatica
L.), andere voorkomende vegetatie bestaat hier uit grassen met daarnaast kattestaart
(Lytrum salicaria L.), koninginnekruid (Eupatorium cannabium L.), beekpunge
(Veronica beccabunga L.).... Andere delen van de beek zijn met bomen beplant, de
dominante vegetatie bestaat hier uit grassen, brandnetels en distels met daarnaast nog
lisse (Iris pselldacorlls L.), kattestaart (Lytrum salicaria L.), harig en kantig
wilgeroosje (Epilobium sp.), koninginnekruid (Eupatorium cannabillm L.),
dagkoekoeksbloem (Melandrillm dioicllm (L.», bitterzoet (Solanllm dlllcamara L.)....
Benedenstrooms de Molenhoeve bevindt zich op enkele meters tot enkele tientallen
meters van de beek een groot bietenveld.

In de dorpskern van 's Gravenvoeren vloeit de Noorbeek samen met de Voer. In dit
woongebied zijn de oevers op sommige delen verstevigd en de beek kent hier slechts
een geringe variatie.

5.3. Voer:

Vanaf de Commanderie tot aan de dorpskern van Sint-Martens-Voeren loopt de Voer
door weiland. Op sommige delen zijn de oevers beplant met verschillende
boomsoorten zoals de zwarte els en de wilg. Het verval varieert hier van 10 tot 15%0
(Agrotechnic, 1987). De beek heeft hier goede structuurkenmerken met een goede
meandering, holle oevers en een pool-riffle patroon. De vegetatie in de beschaduwde
delen is zeer rijk, de vegetatiehoeveelheid is niet zo groot maar de soortendiversiteit is
er groot (bronmos, brede waterpest (Elodea canadiensis Michaux), kleine watereppe
(Bentla erecta (Huds.», sterrekroos (Callitriche sp.), echte waterkers (Nastllrtillm
officinale R. Brown), moerasvergeet-me-nietje (Myosotis scorpioides L.), wolfspoot
(Lycopus europaeus L.), kattestaart (Lytrum salicaria L.), watermunt (Mentha
aqllatica L.), ... ) Ook de delen in open weiland zijn rijk aan vegetatie (watermunt
(Mentha aqllatica L.), moerasvergeet-me-nietje (Myosotis scorpioides L.), echte
waterkers (Nastllrtillm officinale R. Brown), beekpunge (Veronica beccabllnga L.),
bitterzoet (Solanum dlllcamara L.), waterpeper (Poligonllm hydropiper L.), echte
valeriaan (Valeriana repens Host), helmkruid (Scrophularia sp.), ... ).

Voor de samenvloeiing met de Veurs loopt de Voer door de dorpskern van Sint
Martens-Voeren, de beek kent hier een verval van 10-15%0 (Agrotechnic, 1987) en een
breedte van 1.5 tot 2m. Plaatselijk komt bebouwing op de oevers voor. Toch kent de
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beek hier nog een redelijke variatie met als aquatische vegetatie o.a. bronmos en
watermunt (Mentha aquatica 1.).

Het tracé tussen Sint-Martens-Voeren en het gehucht Ketten is gelegen in weiland. De
beek vertoont hier een goede meandering, holle en lage oevers, en een pool-riffie
patroon. De aquatische vegetatie vertoont reeds sporen van vervuiling door de
dominantie van schedefonteinkruid (Potamogeton densus 1.). Ook echte waterkers
(Nasturtium officinale R. Brown), watermunt (Mentha aquatica 1.) en
moerasvergeet-me-nietje (Myosotis scorpioides L). komen hier voor. De oevers zijn op
vele plaatsen begroeid met bomen zoals zwarte els, wilg en populier. De beek heeft
hier een breedte van 2.5 tot 3m en een verval van 5 tot 9%0 (Agrotechnic,1987).

In het gehucht Ketten loopt de beek langs een weg af en is ze verstevigd met
schanskorven. De voer is hier over enkele honderden meters rechtgetrokken. De
oevers zijn beplant met bomen en de aquatische vegetatie bestaat uit
schedefonteinkruid (Potamogeton densus 1.).

Tussen het gehucht Ketten en de dorpskern van 's Gravenvoeren loopt de beek door
weiland. De oevers zijn hier op sommige delen afgekalfd, de beekstructuur is goed met
de aanwezigheid van holle oevers, een goede meandering en een gediversifieerde
stroomsnelheid. De aquatische vegetatie bestaat hoofdzakelijk uit schedefonteinkruid
(Potamogeton denslIs 1.) met sporadisch wat beekpunge (Veronica beccabllnga 1.) en
moerasvergeet-me-nietje (Myosotis scorpioides L). De oevervegetatie bestaat
hoofdzakelijk uit grassen.

In de dorpskern van 's Gravenvoeren bezit de Voer een lage structuurkwaliteit. De
beek is hier rechtgetrokken en voor een groot deel zelfs betonneerd.

Stroomafwaarts van 's Gravenvoeren stroomt de Voer terug door weiland. De
structuurkwaliteit in deze zone is terug goed met de aanwezigheid van meanders, holle
oevers en een gediversifieerde stroomsnelheid. De aquatische vegetatie bestaat hier
uitsluitend uit schedefonteinkruid (Potamogeton denslIs 1.) terwijl de oevervegetatie
verruigd is met dominante aanwezigheid van brandnetels.
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6. Voorstellen tot herstel

Wegens het zeldzame karakter van dit beektype en zeker van de aanwezige bronzones, is
bescherming van de waterloop en de omgeving uiterst belangrijk. Het Voerbekken bezit
momenteel een hoge ecologische waarde. Deze wordt voornamelijk bepaald door het
zuivere water en de hoge structuurkwaliteit. Er zijn echter een aantal knelpunten
aanwezig die tot gevolg hebben dat bepaalde potenties van het Voerbekken niet
gerealiseerd zijn. De sterke compartimentatie in het gehele bekken en de slibafzettingen
in de Veurs zijn de voornaamste knelpunten. Ook de afwezigheid van
waterzuiveringsinfrastructuur, het ontbreken van visserijbeheer en een ontoereikende
controle op sluiklozingen hebben hun weerslag op dit aqatische biotoop. Een ander
probleem is de herhaalde wateroverlast bij hevige regenval.

6.1. Aan1eg van wachtbekkens.

De wateroverlast die optreedt bij hevige regenval kan voorkomen worden door het
creëren van bufferzones die bij hevige regenval de overmaat aan water tijdelijk opslaan
om deze later via de beek geleidelijk te laten afVloeien. Omwille van het steile profiel van
de valleigebieden en omwille van landsschapseco!ogische redenen is de aanleg van een
groot wachtbekken niet aangewezen. Ook de localisatie van de verschillende
inundatiezones vereist van meerdere wachtbekkens (kaart 2). Een zestal zones lenen zich
voor de aan1eg van kleine wachtbekkens door het construeren van kleine dammen onder
de vorm van een beperkte wegverhoging of door nieuwe aanleg. De locaties van de
mogelijke wachtbekkens zijn:

Voer: -ter hoogte van "Bron Zwemdok"

-stroomafwaarts van het gehucht Ketten

Veurs: -stroomafwaarts van de bron en zij!oopje te Sint-Martens-Voeren.

Noorbeek: -voor de dorpskern van 's Gravenvoeren

Hurstergrub: -ter hoogte van het Hoogbos

-voor de dorpskern van 's Gravenvoeren

De zones die geschikt zijn om als bufferzone te fungeren worden gekenmerkt door een
redelijk brede vallei, een relatief laag verval, zijn gelegen in een weiland en kunnen door
middel van een kleine dam omgevormd worden tot een een klein retentiebekken.

De invloed van de wachtbekkens op het stroomregime moet zo beperkt mogelijk
gehouden worden. De verhoogde piekdebieten bij hevige regenval staan in voor het in
stand houden van het morfologisch en ecologisch evenwicht van deze beken. De
verhoogde stroomsnelheden spoelen slib- en zandafzetting weg zodat de grindbodem
onbedekt blijft. Bij een te sterke sedimentatie verandert het karakter van deze unieke
beekbiotopen zodat ze minder geschikt worden voor de nature voorkomende biota
(rivierdonderpad en beekforel). Enkel bij reëeloverstromingsgevaar mag het water
geretendeerd worden.

De aanleg van de wachtbekkens dient zo te gebeuren dat de vrije vismigratie permanent
gevrijwaard blijft.

Naast het overstromingsbeperkende effect kunnen deze wachtbekkens ook een
ecologische verrijking voor het aquatisch biotoop betekenen. Door de ontwikkeling van
moeraszones wordt er een broed- en voedselkamer voor zowel vissen als voor andere
biota gecreëerd.
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6.2. Oplossing van migratieproblemen:

Eliminatie van de migratieknelpunten is één van de hoofdvereisten om de natuurlijke
rivierdonderpadpopulatie te beschermen en om de andere vissoorten (elrits en beekforel)
de mogelijkheid te geven om een zelfonderhoudende populatie te laten ontwikkelen. Om
de vele barrieres aanwezig in het Voerbekken voor de vismigratie overbrugbaar te maken
zijn er verschillende mogelijkheden.

-De kleinere bodemvallen zoals aanwezig op de Noorbeek en aan de Oude Molen te 's
Gravenvoeren kunnen door aan de stroomafwaartse zijde van de bodemval een zacht
glooiende helling (steenstort of draadkorven van grind of keien) aan te brengen
overbrugbaar gemaakt worden. Voor laaglandbeken wordt best een hellingsgraad van
1/30 gebruikt en in het hellend vlak dienen verspreid diepere kuilen (pools) aangebracht
te worden. Grotere uitstekende stenen zorgen voor het variëren van de
stroomsnelheidspatroon (Coeck et al., 1991). Voor de rheofiele soorten van de
heuvellandbeken kan men eventueel een steilere hellingsgraad hanteren (1/10-1/20).

-Voor de Noorbeek is het storten van grind of rolkeien een eenvoudige en ecologisch
verantwoorde manier voor het oplossen van zowel migratie als erosieproblemen. Door in
deze steenstortingen stuwtjes onder de vorm van een golvend bodemprofiel aan te
brengen kan men het water gedeeltelijk retenderen. Ook kan de stroomsnelheid en de
daarmee gepaard gaande erosieproblemen opgelost worden door de ruwheid van de
bedding te verhogen. Dit is mogelijk door het aanbrengen van Maaskeien. Een ander
voordeel van deze steenstortingen is de creatie van paaigelegenheid voor de vissoorten
uit de forelzone.

-De hogere vervallen zoals bij het Moleke te 's Gravenvoeren, de Molen te Schoppen en
bij de visvijvers op de bovenloop van de Voer kunnen aangepast worden door het
aanleggen van bekkentrappen. Hierbij wordt het grote hoogteverschil opgedeeld in een
opeenvolgende reeks van kleine trappen.

-Een andere mogelijkheid om de grotere hoogteverschillen te overbruggen is het
aanleggen of hergebruiken van langere omleidingen. Indien mogelijk is deze methode te
prefereren omdat de vissen dan via een 'natuurlijke' omleiding de hindernis kunnen
overbruggen en dit blijkt de meest efficiënte manier om de vismigratie te bevorderen.

-Waar mogelijk kunnen de bodemvallen verwijderd worden en kan men de beek terug
een natuurlijk verloop geven.

6.3. Herbepotingen.

De herbepotingen met regenboogforel dienen vermeden te worden. Vooral indien de
paaimogelijkheden voor de beekforel weer aanwezig zijn, heeft het uitzetten van deze
soort een negatieve invloed. De regenboogforel is een exoot die als voedsel- en als
nicheconcurent van de beekforel kan optreden. De herbepoting van beekforel dient
zoveel mogelijk met streekeigen materiaal te gebeuren en volgens een bepaald plan
uitgevoerd te worden, teneinde de kansen van herstel van een natuurlijke
beekforelpopulatie te maximaliseren.

6.4. Erosieproblemen.

Vooral de Noorbeek kampt met sterke erosieproblemen. Niet alleen worden de oevers
afgekalfd ten gevolge van betrappeling door het vee of door de hoge piekbebieten maar
door de afwezigheid van een grindbodem op vele plaatsen snijdt de beek zich steeds
dieper in het dal in (tot 3m). De afkalving van de oevers kan vermeden worden door een
bufferzone van enkele meters langs de oevers te voorzien. De oevers kunnen dan
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vastgelegd worden door de aanplant van zachthout of andere natuurlijk
oeververstevigers. Het aanbrengen van een grindbodem zal niet enkel de verdere
insnijding van de beek tegengaan maar er worden eveneens paaigelegenheden voor de
verschillende vissoorten gecreëerd. Om het wegspoelen van de grindbedden bij
piekdebieten te verhinderen gaat de voorkeur uit naar rolkeien of grind met een
voldoende grote diameter.

6.5. Bescherming bronbos en bovenloop Veurs

Indien men de Veurs zijn oude functie als paaiplaats voor de beekforel terug wil laten
vervullen dan is het noodzakelijk om het unieke bronbosbiotoop en de bovenloop van de
Veurs te beschermen. Het is aangewezen om deze zone uit te roepen tot vis- en
amfibiereservaat, andere zeldzame organismen zoals de waterspreeuw en de ijsvogel
zouden eveneens door deze maatregel een veilige vestigingsplaats bekomen.

Het rooien van dit zeldzame biotoop dient gestopt te worden. Er dient een bufferzone te
komen tot op enkele tientallen meters van de beek, het biotoop dient hersteld te worden
door heraanplant van de verdwenen bomen en struiken (zie pag 21).

Het storten van slib en grond moet gestopt worden en het reeds aangebrachte slib en
gestorte grond dienen uit dit waardevolle gebied verwijderd te worden. Ter bescherming
van de rijke vegetatie en de de zeldzame diersoorten (vuursalamander) moet men het
gebruik van pesticiden en meststoffen in dit gebied aan strikte banden leggen. Ook voor
de bescherming van het uiterst kwetsbare grondwater in dit gebied is de beperking of het
verbod op deze vervuilende stoffen noodzakelijk.

De bovenstroomse zone die illegaal ingebuisd werd moet herschapen worden tot de
ideale paaiplaats voor de beekforel (figuur 7).

6.6. waterkwaliteit

Het ontbreken van een rioleringsnet in de Voerstreek heeft als positief gevolg dat het
lozen van huishoudelijk afval in de beken beperkt blijft tot de langs de beek gelegen
gebouwen. Bij het uitbouwen van het gemeentelijk rioleringsnet zal de afvalstroom naar
deze beken sterk toenemen en plaatselijk geconcentreerd worden zodat de waterkwaliteit
sterk achteruit zal gaan. Enkel het aanleggen van collectoren en water
zuiveringsinstallaties (bovengemeentelijke waterzuiveringsinfrastructuur) kan hiervoor
een oplossing bieden. In de investeringsprogramma's voor de uitbouw van de
bovengemeentelijke waterzuiveringsinfrastructuur is voor de Voerstreek enkel de aanleg
van RWZI en verbindingsriolering te Moelingen (Berwijnbekken) in het
investeringsprogramma 1998-2000 opgenomen (VMM 1994). Voor het
investeringsprogramma van na 2000 dient het Voerbekken als prioritair beschouwd te
worden.
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6.7. slibproblemen.

Het slibprobleem van de Veurs is een probleem dat snel een oplossing behoeft (zie pag
20). Zowel de benedenloop van de Veurs als de Voer worden hierdoor bedreigd. De
waterloopjes afkomstig uit de spoorwegtunnels waren tot vorig jaar niet geregistreerde
waterlopen zodat er geen investeringen of beheerswerken op konden uitgevoerd worden.
Nu deze waterlopen zijn opgenomen in de atlas van de waterlopen kan men het
slibprobleem bij de bron aanpakken. Het slibprobleem is makkelijk op te lossen door de
aan1eg van een bezinkingsbekken. Dit bezinkingsbekken kan aangelegd worden op de
gronden van de spoorweg, de toelating hiervoor is reeds gegeven (figuur 7). Door de
aan1eg van het wachtbekken op deze site blijft de mogelijkheid tot migratie naar de oude
bovenloop van de Veurs bestaan. Enkel het slibdragende water afkomstig van de
noordelijke spoorwegtunnel zal door het bezinkingsbekken stromen. Het leegmaken van
de bezinkingsput zou kunnen gebeuren door de gemeente. Het toekomstige
bezinkingsbekken is makkelijk bereikbaar via de naastgelegen weg zodat hiervoor geen
nieuwe investeringen hoeven te gebeuren. Enkel de financiering van het
bezinkingsbekken moet nog gerealiseerd worden.

oorspronkelijke bron

inhuizing onder verhoging

illegale slibstorting

bronbos

eurs
slibdragend w ter

spoorwegtunnels

Figuur 7: Schematische weergave bovenloop van de Veurs met daarop de verschillende knelpunten en de
eventuele locatie van een slibbezinkingsbekken.
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Nodige beheersmaatregelen per beektraject:

Voer

grens tot monding Veurs

Voer bron tot monding Veurs

Veurs

Noorbeek

-sanering waterkwaliteit

-aanpassing bodemval Oude Molen

-vistrap of omleiding Moleke en molen Schoppem

-sanering waterkwaliteit

-vistrap bij bodemval visvijvers

-aanleg wachtbekken

-sanering waterkwaliteit

-aanleg slibbezinkinsbekkeu

-sanering slibstort papierfabriek

-bescherming bronbos door: -creëren bufferzone (aankoop IO-30m
oeverzone)

-heraanplant gerooide delen.

-verbod pesticiden en mestgebruik nabij
bronnetjes

~aanpassing IIvistrap rr

-openleggen van illegaal ingebuisde zone in brongebied.

-aanleg wachtbekken

-bovenloop en bronbos van de Veurs statuut van natuurreservaat toekennen

-creëren van paaiplaatsen: -aanbrengen van grindbodem

-beperking van erosie en zandafzetting

-erosieproblemen oplossen:-beschcrming oeverzone

-aanbrengen van grindbodem

-beplanting en vastlegging oevers

-migratieproblemen: -verwijderen bodemvallen of

-aanbrengen golvende grindbodem of

-glooiende helling creëren stroomafwaarts van
bodemval

-aanleg van vistrappen

-aanleg wachtbekken
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Besluit:

De beken van het Voerbekken behoren tot de voor Vlaanderen zeldzame forelzone.
Dit weerspiegelt zich in de bijzondere visstand. De beken zijn met hun goede
structuurkenmerken, hun goede waterkwaliteit en door de aanwezigheid van zeldzame
soorten ecologisch zeer waardevol. Toch zijn niet alle potenties vervuld. Van de
aanwezige vissoorten zijn er slechts twee die zich hier zelfstandig kunnen handhaven
namelijk de rivierdonderpad en de driedoornige stekelbaars. De elritspopulatie die door
Bruylants et al. (1987) werd waargenomen lijkt volledig verdwenen. De beek- en de
regenboogforel komen hier enkel omwille van herhaalde visuitzettingen voor.

Om de van nature voorkomende vissoorten de kans te geven zich zelfstandig te
handhaven in het Voerbekken moeten de vissen hun paaiplaatsen kunnen bereiken. Het
herstel van de Veurs dient hiervoor als prioritair beschouwd te worden. Hiertoe dienen
de migratieknelpunten op de Veurs evenals op de benedenloop van de Voer verwijderd
te worden. Ook het slibprobleem en de illegale inbuizing van de bovenloop moeten
geëlimineerd worden.

Voor de Noorbeek is het aanbrengen van een grindbed en de beplanting van de oevers
de beste oplossing voor het oplossen van de erosieproblemen. Door het gebruik van
grind kan men eveneens de migratieproblemen oplossen en creëert men
paaigelegenheid voor de beekforel, de elrits en de rivierdonderpad.

Door de grote migratieknelpunten, gevormd door de hoge bodemvallen en de ligging
van de viskwekerij in het brongebied van de bovenloop van de Voer is het moeilijk
deze om te vormen tot paaiplaatsen voor de verschillende vissoorten.

Voor de grensoverschreidende wateroverlastproblemen is men langs Nederlandse zijde
reeds goed op weg om tot een oplossing te komen. Langs Vlaamse zijde worden de
dorpskernen van 's Gravenvoeren en Sint-Martens-Voeren nog steeds door
overstromingsgevaar bedreigd. Er dient dan ook werk gemaakt te worden van het
retenderen van het overtollige water bij hevige regenval. Het natuurecologisch
onderzoek dat reeds enige tijd op ministriële goedkeuring wacht dient zo snel mogelijk
uitgevoerd te worden. Dit onderzoek moet dan fungeren als leidraad voor de nodige
beheerswerken. Verscheidene zones op verschillende beken lenen zich voor de creatie
van kleine wachtbekkens.

De waterkwaliteit in het Voerbekken is nog redelijk tot goed omwille van verschillende
omstandigheden. Zo heeft de beek een groot zelfreinigend vermogen en is er nog geen
werk gemaakt van een gemeentelijk rioleringsnet. Indien het gemeentelijk rioleringsnet
echter wordt uitgebouwd zonder de aanleg van de nodige collectoren en
waterzuiveringsinstallaties (bovengemeentelijk waterzuiveringsprogramma) dan zal de
waterkwaliteit sterk achteruitgaan. Bij het uitwerken van zowel de gemeentelijke als de
bovengemeentelijke waterzuiveringsprogramma's zal de waterkwaliteit aanzienlijk
verbeteren.
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