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I. Inleiding 

Op 18 augustus werd, in opdracht van de Vlaamse Milieumaatschappij en in samenwerking met de Afdeling Bos en 
Groen van AMTNAL (de Houtvesterijen Bree en Hasselt) een visbestandsopname uitgevoerd op de Laambeek en de 
Demer. Het doel van het onderzoek is de impact van een accidentele titaandioxidelozing te monitoren op de visstand. 
De lozing kwam er na een ongeval met een vrachtwagen gevuld met titaandioxide te Houthalen-Helchteren op 22 juli 
1999. Bij de ruiming door de brandweer werd het titaniumdioxide in de riolering gespoten en kwam zo in de 
Laambeek en via de Laambeek in de Demer terecht. De concentraties die het product in de Laambeek en de Demer 
bereikt hebben zijn ons niet bekend. Er werden drie plaatsen op de Laambeek zelf bemonsterd (waarvan twee naast 
elkaar gelegen locaties werden gescheiden om een vergelijking te vergemakkelijken met vroegere gegevens) en drie 
plaatsen op de Demer waarvan één stroomopwaarts de monding van de Laambeek (en dus niet onderhevig aan de 
vervuiling) en twee stroomafwaarts. 

2. Situering 

De Demer behoort tot het Dijlebekken dat een sub-bekken is van de Schelde. De Demer ontspringt op het 
grondgebied Ketsingen en stroomt noordwaarts over Bilzen naarDiesten mondt uit in de Dijle te Werchter. 
De Laambeek is een zijbeek van de Mangelbeek die in de Demer uitmondt te Linkhout (Lummen) stroomop de stuw. 
In het bosgebied van de "Terhagendoomheide" te Kwaadlaak heeft deze beek lage oevers en verschillende kwel- en 
overstromingsgebiedjes en heeft daarmee dus een ecologische meerwaarde (VMM, 1991 ). 

De onderzochte waterlopen bevinden zich in de A WP-zones 660, 605 en 604 (VMM, 1991 a en b). 

Tab. I geeft de coördinaten van de 6 staalnameplaatsen. De geografische ligging is geïllustreerd op de figuur in 
bijlage. 

Tabel I : Coördinaten van de staalnameplaatsen op de Demer en Laambeek. 

Locatienumme r Lambertcoördinaten Waterloop Gemeente locatie 
X-Y 

660 16050 202.3 11-183.445 Demer Zelem, Vloedbrug, monding Gete 
605 16050 205.850-184.470 Demer Linkhout, stuw Schulensmeer 
604 16050 210.910-184.000 Demer Kermt, Veldekermolen 
605 49200 210.180-186.670 Laambeek Lummen, Rekhoven 
605 49150 211.820-187 .639 Laambeek Zolder, Viversel afwaarts de weg 
605 49100 21 1.850-187.65 3 Laambeek Zolder, Viversel opwaarts de weg 

3. Materiaal en methode 

Op elke staalnameplaats werden de visbestandsopnames uitgevoerd door middel van elektrovisserij , de gebruikte 
toestellen waren van het type Deka 7000. Voor een meer gedetailleerde beschrijving van de technische specificaties 
van de gebruikte apparatuur verwijzen wij naar Van Thuyne ( 1996). 
Op de Demer werd er telkens met twee elektroden gevist over een lengte van 500 m (250 m linkeroever en 250 m 
rechteroever), op de Laambeek werd er afhankelijk van de staalnameplaats gevist met I of 2 elektrodes en over een 
lengte van 50 m of I 00 m (zie Tab. 2) . 

In Tabel 2 zijn de specificaties van de uitgevoerde afvissingen weergegeven 



Tabel 2 : Specificaties van de uitgevoerde afvissingen. 

Locatienummer Datum Beviste Bevissingsmethode 
afstand 

660 16050 13/08/ 1999 500 m Elektrovisserï , 2 elektroden 
605 16050 13/08/1999 500 111 Elektrovisserï, 2 elektroden 
604 16050 13/08/ 1999 500111 Elektrovisserï, 2 elektroden 
605 49200 13/08/ 1999 100 m Elektrovisserï, 2 elektroden 
605 49 150 13/08/1999 50111 Elektrovisserï , I elektrode 
605 49100 13/08/ 1999 100 m Elektrovisserï, I elektrode 

Op de verschillende staalnameplaatsen werden enkele fysico-chemische metingen uitgevoerd. Zo werden telkens de 
pH, het zuurstofgehalte (02), de temperatuur (T) en de conductiviteit (Cond) gemeten. De stroomsnelheid (v) werd op 
drie locaties gemeten (zie 4. resultaten). 

4. Resultaten 

4. 1 Biotoopbeschrijving en fysico-chemisch onderzoek 

Tabel 3 : Fysico-chemische metingen (pH, zuurstofconcentratie (02 in 111g/l), conductiviteit (cond in ~Slem), 
temperatuur (Tin °C), stroomsnelheid (vin m/s) en biotoopbeschrijving op het moment van de visbestandsopname. 

Staalplaats pH Ü? T Cond V Biotoopbeschrijving (breedte; diepte in m) 
nummer (mgll) (OC) (~-tS/cm) (m/s) 

660 16050 7.7 6.42 15.9 586 Niet zichtbaar verstevigde oevers met matig 
steile taluds die begroeid zijn en minder 
onderhevig zij n aan erosie.(20;0 .5-1 .20) 

605 16050 7.4 6.9 16.6 549 Rechtgetrokken stuk met matig steile taluds 
begroeid met grassen, ( 16; 1.5) 

604 16050 7.4 8.1 19.3 653 Niet zichtbaar verstevigde oevers met steile 
afgekalfde hellingen. ( 16;0.9) 

605 49200 6.8 3.48 18.2 873 0.5 Natuurlijke steile oevers, (3 ;0.4) 
605 49150 7.2 6.6 16.1 326 0.6 De oevers zijn deels natuurlijk deels 

schanskorven, bodem grint en stenen (2.7) 

605 49100 7.2 6.6 16.1 326 0.6 Natuurlijke oevers aan bosrand, 
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4.2 Resultaten van de visbestandsopnames 

Tabel 4 : Overzicht van de aangetroffen vissoorten en het totaa l aanta l soorten ( ) op de versch illende 
staa lnamepunten 
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660 16050 x x x x x x x x 
605 16050 x x x x x x x x x x x x x x x x 
604 16050 x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
605 49200 x x x x 
605 49 150 x x x x x x 
60549 100 x x x x x x x x x x 
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Tabel 5 : Morfometrische specificaties van de gemeten en gewogen vissoorten op elke staalnameplaats (G.L. gemiddelde totale lengte in cm, G.G. gemiddeld gewicht in g; NL aantal gemeten individuen, No gewogen individuen) 

G.G. G.L. G.G. 

605 16050 146.0 256.8 9.5 12.1 8.5 18.3 22.3 455.2 9.5 8.6 6.2 2.7 6.1 1.9 11.0 30.5 

:·1 
6.0 8.2 11.5 

29.0-57.0 62.2-416.2 5.9-13.0 2.8-21.4 2.3-19.0 0.1-165.0 8.6-36.0 12.2-898.1 6.1-11.0 2.1-14.5 3-8.2 0.1-6.2 5.6-6.5 1.6-2.3 7.0-37.3 2.5-931.0 5.1-22.7 0.4-157.0 
3 3 2 2 63 63 2 2 10 10 100 100 4 4 97 97 I 48 48 

604 16050 117.3 12.7 9.6 24.8 9.4 21.6 10.6 11.5 6.1 2.8 11.5 13.8 5.9, 2.6 10.6 21.5 
14.5-20.0 12.5-12.9 2.0-18.0 0.2-100.2 5.6-12.1 1.7-20.4 2.0-9.0 0.1-7.6 4.2-71.3 4.7-76.3 ; ·5r.6 0.8-3.8 5.8-17.1 1.1-73.0 
2 2 113 113 1 I 29 29 105 106 108 107 5 7 7 

605 49200 I 4.0 0.4 10.0 
3.7-4.2 0.2-0.5 
7 7 1 

-

605 49150 I I I I I I I I I I 111.6 114.4 1 6.0+5.3- 2.2 6.9 3.0 l 10.5 12.8 

7.3 1.1-4.1 5.7-8.3 1.6-6.4 
I 

9.6-11.4 10.0-16.4 

1 I 22 22 100 100 6 6 

605 49100 I I I I 116.5 164.4 116.3 191.2 I 
I 

112.8 30.9 6.7 2.4 5.0 1.7 8.1 8.8 l 11.9 21.2 

14.6-18.3 ;3.6-95.1 9.3-23.3 i!·0-253.8 ~2 .3-13 .2 19.1-42.6 5.9-7.4 2.2-2.5 6.2-24.2 2.2-162.8 
I 

7.2·20.0 4.1-99.5 

2 34 2 2 2 I I 113 113 106 106 

G.G. 

605 16050 111.9 122.8 19.2 12.6 18.3 31.7 4.1 0.8 4.4 1.0 7.7 8.6 8.6 8.4 

8.6-9.7 9.7-15.5 
3.4-5.3 0.4-1.2 3.5-5 .6 0.2-3.6 5.3i9.0 2.3-14.0 7.5-10.0 4.3-14.3 

I I 2 2 I I 9 8 13 13 14 14 4 4 

604 16050 110.7 19.1 13.8 45 .3 22 64.2 10.7 9.7 18.0 66.7 35.8 296.3 10.8 15.7 4.3 0.8 4.7 1.0 8.4' 11.9 13.4 40.5 

5.2-19.8 1.4-105.2 7.2-17.0 6.4-80.3 9.3-12.8 7.2-12.4 30.0-39.0 175.8-372.5 3.0-5.6 0.2-2.8 4.0-5.0 0.4-1.5 5.8Îil.O 3.0-28.7 8.2-19.8 6.3-104.4 

51 51 25 25 1 1 6 6 I I 3 3 1 I 38 38 6 ii 62 62 18 18 

605 49200 20.2 117.0 15.0 43.5 

I I I I I I I I I I I 
605 49150 10.8 9.5 T I I I I 14.8 

I I 

605 49100 I I I I I I 19.6 9.0 15.7 56.9 I I I 1 I I I 1 19.41 122.6 115.4 

9.3-10.0 7.2-11.8 14.8-16.2 43.3-65.3 ~ . 4-12 .4 ;.4-41.8 12.7-18.5 126.4-72.3 

4 4 3 3 
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Tabel 6 : Effektieve vangst per soort en per staalnameplaats uitgedrukt in CPUE (Catch Per Unit Effort) : elektrisch in G/!00 men N/100 m waarbij G =gewicht in gen N =aantal. 
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5. Bespreking en conclusies 

5.1 Fysische en chemische parameters 

Wat betreft de staalnamepunten op de Demer zelf, werden de pH , zuurstofconcentratie, temperatuur en 
geleidbaarheid gemeten op 14 april 1999 (Breine et al. 1999). De zuurgraad is quasi onveranderd ten opzichte van 
de vorige metingen. De watertemperatuur is wel significant hoger dan in april en dat verklaart de iets lagere 
zuurstofconcentraties. De waarden van de geleidbaarheid zijn iets lager dan in april. 
Op de Laambeek zelf hebben we een slechtere waterkwaliteit ter hoogte van Lummen. Dat uit zich in een zure pH, 
uiterst lage zuurstofconcentratie en hogere geleidbaarheid. Deze mindere waterkwaliteit heeft ook zijn weerslag op 
het visbestand (zie 5.2 Het visbestand). 

5.2 Het visbestand 

In april (Breine et al. , 1999) werden op dezelfde staalnameplaatsen op de Demer 660 16050 (Zelem), 605 16050 
(Linkhout) en 604 16050 (Kermt) respectievelijk 16, 21 en 15 verschillende vissoorten gevangen. 
Op de twee eerste locaties (onderhevig aan de vervuiling) werden er ditmaal minder vissoorten gevangen 
(respectievelijk 8 en 17). Aan de Veldekermolen te Kermt daarentegen werden er in deze campagne 19 soorten 
gevangen. Ditmaal werd nergens alver of kolblei gevangen. Anderzijds werden op twee locaties nl. op de 
staalnameplaatsen te Linkhout en Kermt een exemplaar van de grote modderkruiper gevangen . Deze soort werd 
vorige keer niet in deze zone gevangen. Opmerkelijk is ook de aanwezigheid van driedoornige en tiendoornige 
stekelbaars, soorten die vorige keer totaal ontbraken op deze locaties. Breine et al, ( 1999) geven als een 
mogelijkheid van het ontbreken van deze soorten de sterke stromingen tengevo lge van overvloedige regen . 
Qua aantal domineert nog steeds de blauwbandgrondeL 

Te Zelem aan de monding van de Gete (660 16050) werd ditmaal geen paling, vetje zonnebaars, bittervoorn, 
blankvoorn, rietvoorn en zeelt gevangen. Op deze plaats werden beduidend minder soorten en spec imens gevangen 
dan in april. Vorige keer werd daar geen karper aangetroffen terwijl er nu 7 stuks werden gevangen. 

Te Linkhout (605 160050) werden er ook minder soorten gevangen, maar het verschil is niet zo groot als te Zelem. 
Hier ontbraken het bermpje, snoek en Amerikaanse hondsvis naast de eerder vermelde alver en kolblei . 

Het visbestand te Kermt was meer gediversifieerd in augustus, ditmaal werden er naast de in augustus gevangen 
soorten, driedoornige stekelbaars, tiendoornige stekelbaars, grote modderkruiper, karper, dwergmeerval, snoek en 
Amerikaanse hondsvis gevangen. 

Over de Laambeek beschikken we niet over zeer recente gegevens . De Charleroy en Beyens ( 1998) bevisten de 
Laambeek in april 1995 . De locatie stroomafwaarts de weg (605 49150) werd toen niet bevist. 

De visstand in Rekhoven is veel minder dan in 1995: 9 soorten versus 4, 85 specimens versus I 0. In 1995 werden 
volgende soorten gevangen: blankvoorn, rietvoorn, giebel, zeelt, blauwbandgrondel, grondel, vetje, tiendoornige 
stekelbaars en baars. Nu werd er zeelt, blauwband; winde en dwergmeerval gevangen. De waterkwaliteit is er wel 
minder goed dan in de Demer en te Viversel. Ook hier domineert blauwband wat het aantal individuen betreft. 

Te Viversel is er een toename vastgesteld in het visbestand zowel wat het aantal soorten betreft als wat betreft het 
aantal individuen (6 versus I 0 en 24 versus 302 respectievelijk). Het meest gevangen werd winde, blankvoorn en 
giebel. Slechts enkele exemplaren van blauwbandgrondel werden gevangen. 

Stroomafwaarts werden minder soorten (6) gevangen maar wel veel meer blauwbandgrondeL 
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5.3 De Visindex 

In de Demer onderscheiden we een brasem- en barbeelzone (Huet, 1954) elk met zij n typo logische 
structuurkenmerken . De afgeviste Demerlocaties bevi nden zich alle drie in de brasemzone terwijl de Laambeek tot 
de barbee lzone behoort. De index voor biotische integriteit (IB I) werd berekend naar de methode van Smolders en 
Belpai re ( 1998) en Belpaire et al., (submitted). 

Het visbestand wordt geëvalueerd op basis van drie groepen parameters die verband houden met: 
soortensamenstelling en -rijkdom, trotische samenstelling, hoeveelheid vis en conditie. Bij de keuze van de 
parameters houdt men rekening met enke le basishypothesen over evoluties in een visbestand bij een toenemende 
degradatie, lees pollutie en habitatmoditicatie, van het mi lieu. In een verstoord aquatisch milieu za l het aantal 
soorten in de visgemeenschap gering zijn, ontbreken gevoelige soorten terwijl het aanta l individuen van tolerante 
soorten groot is. ledere parameter wordt beoordeeld en krijgt een score naargelang de visgemeenschap voor dat 
bepaald kerunerk de natuurl ijke onverstoorde si tuatie benadert. Deze referentie situatie is ofwe l een historische 
referentie of een arbitra ir bepaa lde en zo weinig mogelijk verstoorde referentieplaats. De som van alle 
parameterscores geeft een totale 181-score. De 181-score varieert tussen nul (zeer slecht) en het aantal parameters 
maal 5 (uitstekend). De 181-score integreert kenmerken van de populatie en de individuele organismen in een 
visgemeenschap en herleidt de biotische integriteit ervan tot één getal. Dat getal geeft weer in hoeverre het aquatisch 
ecosysteem in staat is een gebalanceerde en geïntegreerde gemeenschap van organismen te dragen, waarvan de 
samenstelling, soortenrij kdom en functieverdeling vergelijkbaar is met een natuurlijk en onverstoord habitat van 
deze lfde geografi sche regio. Op die man ier worden negen integriteitskiassen bepaald van uitstekend (klasse I 
vergelijkbaar met een natuurl ijke situatie zonder menselijke verstoring) tot zeer slecht (klasse 9) waar geen vis 
aanwezig is. 
Met andere woorden, naarge lang de bekomen indexscore wordt een ecologische waardebeoordeling gegeven en 
wordt het water in een visindex-klasse ingedee ld. 

Tabel 7 : Visindex-klassen van de verschillende locaties op de Demer en Laambeek: vergelijking 1995-1999 

Locatienummer Type april 1995 april l999 augustus 1999 

660 16050 Brasem 6 5 6 

605 16050 Brasem 5 4 5 

604 16050 Brasem 5 5 5 

605 49200 Barbeel 5 6 

605 49 100 Barbeel 6 4 

Wat betreft de locaties op de Demer, stellen we een lichte achteruitgang vast in augustus ten opzichte van de 
voorjaarsafvissing. De kwaliteit evolueerde van slecht (5) naar kritisch-slecht (6) in Zelem, van matig (4) naar slecht 
(5) te Linkhout of bleef slecht (Kermt). De achteruitgang van de index is vooral het gevo lg van een achteruitgang in 
diversiteit en aantal. Er zij n geen meldingen van vissterfte geweest en waarschijnlijk gaat het hier om een "tijdelijke" 
migratie van bepaalde vissoorten. Het is op dit moment niet duide lij k of het hier gaat om een seizoenaal effect 
(momenteel wordt er onderzocht in welke mate seizoenaliteit de visindex beïnvloedt) of een effect te wijten aan de 
vervui ling. Het blijft opmerke lijk dat het staalnamepunt gelegen opwaarts de vervuiling zijn klasse behield. 
Wat de Laambeek betreft zien we op de locatie met de slechte waterkwaliteit een achteruitgang van slecht naar 
kritisch-slecht. Te Rekhoven wordt een betere score bekomen wat zich vertaalt in een positieve evolutie van kritisch
slecht naar matig. Een orunidde llijk verband met de vervuiling is moeilijk gezien: (I) op één punt is de visindex erop 
vooru itgegaan en het andere achteruitgegaan; (2) tussen de staalnarnes ligt er een vrij lange periode zodat de 
verandering van de vis indexen zoveel oorzaken kan hebben (R WZI 's enz .. ). 
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6. Titaandioxide 

Titaandioxide is een wit geurloos en smaakloos poeder, onoplosbaar in water en wordt in verschillende industrieën 
aangewend. Het wordt gebruikt als een wit pigment in o.a. verf, inkt, papier, rubber en plastiek maar ook in de 
voedingsindustrie. Het wordt ook gebruikt in de cosmetica,de glasindustrie , vloerbedekking, keramiek, emai lle, als 
bron voor titaniummetaal, kunstzijde, in witte schoenblink, zeep, in de tabaksindustrie en in vernis. In de 
geneeskunde wordt het aangewend in producten tegen zonnebrand, in producten om jeuk tegen te gaan en in 
geneesmiddelen gebruikt bij bepaalde huidziekten. Alsook als een bestanddeel van contrast voeistof voor X-ray scans 
(Ecotox Database System, internet). 
Bij contact met het produkt kan er bij de mens irritatie van de huid (of ogen) ontstaan en roodheid. Bij inademing 
werkt titaandioxide irriterend op de ademhalingsorganen. 

Op Fundulus heteroelilus een vis behorende tot de familie van de Cyprinodontidae of Tandkarpers werden 
toxiciteitstesten van titaandioxide uitgevoerd in zeewater. De LC50 waarde, dit is de norm of de concentratie waarbij 
het mortaliteitspercentage 50% bedraagt, werd bepaald op 373 1 )lg/1 (Ecotox Database System, internet). Gezien we 
echter niet over de gegevens beschikken betreffende de titaandioxideconcentraties die na de lozing in het water 
werden aangetroffen kunnen we deze laboratoriumdata niet doortrekken naar de toenmalige terreinsituatie. 

In de literatuur zijn er geen gegevens beschikbaar van het effect van titaniumdioxide op vissen, wel zijn er 
verschillende artikels over effecten van het industrieel effluent van de titaniumdioxide industrie op vissen. In deze 
studie zijn deze resultaten echter niet relevant, gezien dit effluent zelf geen titaniumdioxide bevat. 

7. Conclusie 

Na de accidentele verontreiniging werd er geen vissterfte vastgesteld. Er kon wel een vermindering vastgesteld 
worden qua aantal vissoorten en een achteruitgang van de visindex voor de punten ge legen op de Demer 
stroomafwaart de vervuiling. Gezien de kleine verschillen in visstand op de Demer apri l versus augustus is het op dit 
moment zeer moeilijk te stellen dat de vastgestelde verschuivingen uitsluitend een impact van de vervu iling op de 
visstand geweest is. In de Laambeek is er geen enkele aanwijzing dat er een verband bestaat tussen het visbestand en 
de vervuiling. 

8. Wetenschappelijke benamingen van de aangetroffen vissoorten 

paling: Anguillaanguilla 
brasem: Abramis brama 
kolblei: Blicca bjoerkna 
giebel: Carassius auralus gibelio 
karper: Cyprinus carpio 
riviergrondel : Gobio gobio 
blauwbandgrondel : Pseudorasbora parva 
vetje: Leucaspius delineatus 
winde: Leuciscus idus 
bittervoorn: Rhodeus sericeus amarus 
blankvoorn: Rutilus rutilus 
rietvoorn: Scardinius erythrophtalmus 
zeelt: Tinca linea 
grote modderkruiper: Misgurnus fossilis 
bermpje: Barbatu/a barbatu/a 
bruine Am. dwergmeerval, bruine Amerikaanse dwergmeerval: Ameiurus nebulosus 
snoek: Esox luchts 
Am. hondsvis, Amerikaanse hondsvis: Urnbra pygmaea 
3D stekelbaars, driedoornige stekelbaars: Gasterosleus aculeatus 
I OD stekelbaars, tiendoornige stekelbaars: Pungitius pungitius 
zonnebaars: Lepamis gibbosus 
baars: Per ca fluviatilis 

8 



9. Dankwoord 

Met dank aan het VITO, voor het verschaffen van informatie over titaandioxide en aan de Afdeling Bos en Groen 
voor de hulp op het terrein. 

10. Referenties 

- Belpaire, C., Smolders, R., Vanden Auweele I. , Ercken, D. Breine, J., Van Thuyne, G. en Ollevier, F., submitted. 
An Index of Biotic lntegrity characterising fish populations and ecological quality of Flandrian water bodies. 
Hydrobiologia. 

- Breine J.J ., Van Thuyne G., Belpaire C. De Charleroy D. en Beyens J., 1999. Het visbestand in de Demer anno 
1999. IBW.Wb.V.R.99 .069, 40 p. + bijlagen 

- De Charleroy, D., en Beyens, J ., 1998. Het visbestand in het Demerbekken. Inventarisatie van de vissoorten en hun 
verspreiding. Mededelingen 1998-2 Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer. 103 p. 

- Ecotox Database System. 
ECOTOX: Ecotoxicology Database U.S. Environmental Proteetion Agency Office of Research and Development 
National Health and Environmrntal Effects. 
http :/www.epa.gov/ 

- Huet, M., 1954. Biologie, profits en long et en travers des eaux courantes. Bulletin Français de Piscicu lture, 175 : 
41-53 

- Smolders, R. en Belpaire. C. , 1998. Waterverontreiniging: Visindex. Hoofdstuk 20 in MIRA-T 1998 Milieu- en 
natuurrapprt Vlaanderen: thema's Wetenschappelijke rapporten. 34 p 

- Van Thuyne, G., 1996. Inventarisatie van de aanwezige bevissingsapparatuur op het Instituut voor Bosbouw en 
Wildbeheer. Intern rapport Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer, IBW. Wb.V.IR.96 .28, 9 p. 

- VMM, Vlaamse Milieumaatschappij , 1991 a. Bestuur Meetnetten en Planning. A WP-II Inventarisatie 1991 , nr 26 
Boven Demer. 65 p + kaarten . 

- VMM, Vlaamse Milieumaatschappij , 199 1 b. Bestuur Meetnetten en Planning. A WP-II Inventarisatie 1991 , nr 29 
Beneden Demer. 47 p +kaarten. 

9 



0 5 

Legende 

• meetpunten 

Visbestandsopnames op de Demer 
en deLaambeek (1999) 

Beringen 

Hasselt 

N 

Bron : digitale gegevens OC Gis-Vlaanderen en AMINAL-Water 
10 15 20 Km 

660 16050 meetpuntnummer 


