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Inleiding 

In 2003 trof de Vlaamse Milieu Maatschappij (VMM) bij een waterkwaliteitstaalname in de 

Dorpbronbeek een rivierdonderpad (Cottus sp.) aan. In dit bovenloopje van de Kleine Gete nabij 

Linter komt de laatste (gekende) natuurlijke rivierdonderpadpopulatie van het Demerbekken op 

Vlaamse bodem voor. Door de beperkte afmetingen van de beek en de toenemende druk op zijn 

leefgebied in combinatie met de zeer lage genetische diversiteit en de extreme graad van isolatie, 

werden de overlevingskansen van deze populatie op korte termijn laag ingeschat. Daarom werkte 

het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) samen met het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek 

(INBO) een plan ter bescherming van deze lokale populatie uit. 

 

Rivierdonderpad in het Demerbekken? 

Op basis van recent onderzoek wordt rivierdonderpad sensu latu (voorheen Cottus gobio) opgedeeld 

in een aantal afzonderlijke soorten. In Vlaanderen komen twee soorten voor: Cottus perifretum en 

Cottus rhenanus. Op basis van populatiegenetisch onderzoek in Vlaanderen kunnen we stellen dat 

Cottus perifretum voorkomt in het Scheldebekken en Cottus rhenanus in het Maasbekken 

(Crombaghs et al. 2007). Genetische karakterisatie van de populatie in de Dorpbronbeek door de 

KULeuven bevestigde dat we te maken hebben met een relictpopulatie Cottus perifretum. De studie 

duidde echter ook op een lage genetische diversiteit, een verwantschap maar wel met hoge 

differentiatie ten opzichte van de andere gekende Scheldepopulaties en de aanwezigheid van een 

relatief hoog aantal 'Private allelen' (Horemans 2006). Dit betekent dat een deel van de genetische 

variatie op geen enkele andere plaats wordt teruggevonden, wat er op duidt dat het hier gaat om 

een echte relictpopulatie. Populaties met een groot aantal private allelen hebben een hoge prioriteit 

om beschermd te worden.  

 

Natuurlijke uitbreiding van de rivierdonderpadpopulatie? 

Aangezien de rivierdonderpad een weinig mobiele en gevoelige soort is, maken fysieke barrières of 

waterkwaliteitsbarrières een spontane kolonisatie vanuit de Dorpbronbeek praktisch onmogelijk. De 

rivierdonderpad wordt veelal beschouwd als een veeleisende soort. Uit de literatuur kan worden 

geconcludeerd dat adulte donderpadden een zekere tolerantie hebben voor verlaagde 

zuurstofgehaltes. De ondergrens is echter nog niet onderzocht, maar algemeen wordt aangenomen 

dat de limietgrens voor zuurstof 5 à 7mg/l bedraagt. Een minimumgrens van minimaal 7mg/l O2, 

maar liefst 8mg/l is gewenst voor de ontwikkeling van een optimale populatiestructuur. Metingen 

van de waterkwaliteit in de Kleine Gete thv Helen-Bos (VMM 431000) in 2008 duiden echter op een 

minimaal zuurstofgehalte van 5.00mg/l. Voor de meetplaats thv Ezemaal (VMM 433300) werd in 

2010 zelfs een minimum zuurstofgehalte van 4.44mg/l opgetekend (VMM meetdatabank). Door 

zowel de aanwezigheid van migratieknelpunten (zoals watermolens in de onmiddellijke omgeving 

van de Dorpbronbeek), als de (tijdelijke) ongeschikte waterkwaliteit valt er bijgevolg op korte termijn 

geen spontane uitbreiding van de rivierdonderpadpopulatie in het Demerbekken te verwachten. 
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Risico-spreiding? 

Naast de ongunstige genetische situatie, ttz de lage genetische diversiteit, de extreme graad van 

isolatie en de zeer beperkte afmeting (max. 800m) van de Dorpbronbeek, zijn er bijkomend 

verschillende lokale knelpunten zoals de afspoeling van sedimenten en pesticiden, het onttrekken 

van grote hoeveelheden beekwater voor de aardbeiteelt, …. Gezien de zorgwekkende lokale 

toestand kan de leefbaarheid van deze populatie op korte termijn in vraag worden gesteld. Risico-

spreiding wordt aangehaald als één van de maatregelen in het kader van de uitvoering van het 

soortbeschermingsplan van rivierdonderpad (Seeuws et al. 1999) ter instandhouding van deze lokale 

populatie. Hierdoor verkleint de kans aanzienlijk dat deze stam op korte termijn verdwijnt. Ook 

Volckaert et al. (1998) beschrijven het stappenplan ifv soortbescherming waarbij in eerste instantie 

de bestaande populatie best versterkt wordt door habitatherstel, daarnaast kan natuurlijke 

uitbreiding gebeuren en zo dit niet lukt kan gedacht worden aan lokale herbevolkingprogramma’s. 

Gezien de beperkte mogelijkheden voor de eerste twee opties, werd nagegaan in hoeverre er 

potentieel geschikte bovenlopen in het Demerbekken aanwezig waren, waarbij gelijklopend werd 

nagegaan in hoeverre een kweekprogramma van rivierdonderpad kon worden opgestart.  

 

Om de overlevingskansen van de bronpopulatie zo min mogelijk te hypotheceren werden in 2005 

adulte mannetjes en wijfjes naar de INBO viskwekerij te Linkebeek gebracht. Hier werden de dieren 

ondergebracht in een speciaal ontworpen stroomgoot voorzien van een groot aantal artificiële 

schuilplaatsen, zoals halve bloempotten, dakpannen en grote stenen (Foto 1). Op deze manier kan 

het INBO jaarlijks succesvol éénzomerige rivierdonderpadden (Foto 2) opkweken voor 

(her)introducties in geschikt geachte bovenlopen van het Demerbekken. 

 

Foto 1 : stroomgoot voor rivierdonderpad in de INBO kwekerij te Linkebeek 

Foto © INBOFoto © INBO
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Foto 2 : Eénzomerige rivierdonderpadden opgekweekt in de INBO viskwekerij te Linkebeek, 

afkomstig van nakweek van de populatie uit de Dorpbronbeek.  

 

Selectie van geschikte bovenlopen 

In 2007 werd onderzoek gevoerd op macrohabitatschaal waarbij een selectie werd gemaakt van 

potentieel interessante bovenlopen in het Demerbekken (Gelaude, 2007). Een eerste theoretische 

selectie van geschikte waterlooptrajecten gebeurde op basis van beschikbare 

waterkwaliteitsgegevens (VMM meetdatabank). Dit is de eerste, zeer belangrijke stap voor het 

aanduiden van trajecten die in aanmerking komen voor herintroductie. Daarnaast werd een 

kwalitatieve opname van het voedselaanbod uitgevoerd. Gelaude (2007) beschreef bovendien 

elementen zoals meandering en pool-riffle patroon waarnaast gerichte microhabitatparameters zoals 

diepte en stroomsnelheid werden opgemeten die de range van de variabelen in de waterloop zouden 

kenmerken. Vervolgens werden habitatmodellen gebruikt voor de wetenschappelijke onderbouwing 

van de geschiktheid van de geselecteerde waterlopen. Dit gebeurde door gebruik te maken van de 

habitatgebruiksmodellen en preferentiecurves uit de studie van Seeuws et al. (1999). Op deze manier 

kon de slaagkans van de herintroductie gemaximaliseerd worden. 

Er werden naast de Dorpbronbeek 7 verschillende bovenlopen op macroschaal geëvalueerd op hun 

potenties voor rivierdonderpad (Gelaude, 2007), waarna werd geconcludeerd dat zowel de 

Zevenbronnenbeek als de Schoorbroekbeek in aanmerking kwamen voor translocatie. De Waarbeek-

Deesbeek werd initieel niet weerhouden vanwege de matig - slechte beekstructuur en de korte 

lengte van het potentiële leefgebied (1500m), maar gezien de zeer goede waterkwaliteit werd 

besloten om ook de Waarbeek-Deesbeek mee op microhabitatniveau te evalueren. Dit gebeurde op 

basis van het habitatgebruiksmodel en de preferentiecurves van de rivierdonderpadpopulatie in de 

Steenputbeek (Seeuws et al. 1999). Dit is een kleine, heldere, ondiepe bovenloop van het 

Zennebekken (Scheldebekken) met een zeer goede habitatstructuur gelegen in het Hallerbos. 

Foto © INBOFoto © INBO
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De gebruiksintervallen uit het habitatgebruiksmodel werden berekend op basis van 

frequentiehistogrammen waarin 50%, 75% en 90% van de metingen van een specifieke variabele 

vallen, bepaald op basis van het effectieve habitatgebruik van rivierdonderpad in de Steenputbeek. 

De habitatwaarden voor de geëvalueerde beken in het Demerbekken worden gegeven op basis van 

deze gebruiksintervallen volgens de formule HGI = 2x(1-P) met P = gebruiksinterval (Seeuws et al. 

1999). Indien de Habitatgeschiktheidsindex >0.5 bedraagt (of dus binnen het 75% gebruiksinterval 

van de rdp’s in de Steenputbeek valt) wordt het als geschikt beschouwd, indien ≤0.2 (buiten het 90% 

gebruiksinterval vallend) is het ongeschikt (marginaal gebruikt habitat), tussen 0.2 en 0.5 (binnen 

90% gebruiksinterval) wordt het habitat als ‘matig geschikt’ beschouwd. 

Daarnaast wordt ook een evaluatie gemaakt, gebaseerd op de voorkeurscurves van de 

rivierdonderpad in de Steenputbeek. De term voorkeur of preferentie verwijst naar het begrip keuze 

en staat in verband met het gebruik van een bepaald habitat in relatie tot het habitataanbod. Ook 

hier worden de grenzen >0.5, >0.2 en ≤0.2 gehanteerd om weer te geven of het geprefereerde 

habitat in voldoende mate aanwezig is. Dit impliceert dat de evaluatie enerzijds gebeurt op basis van 

het benutte of meest gebruikte habitat (in een gelijkaardige waterloop in het Scheldebekken), maar 

dat eveneens wordt gekeken of het geprefereerde habitat in het waterlooptraject aanwezig is (Tabel 

1). 

Per waterlooptraject werden een beperkt aantal habitatopmetingen uitgevoerd met betrekking tot 

de diepte en de stroomsnelheid per transect. Substraatklassen werden echter gegeneraliseerd over 

het gehele traject. Met uitzondering van de Schoorbroekbeek waar in het eerste traject stenen met 

een diameter 5-10cm met verschillende grotere exemplaren (10-25cm) de dominante fractie 

uitmaakten, werden in de overige waterlooptrajecten geen stenen aangetroffen. In de 

Zevenbronnenbeek werd wel grof grind (5-50mm) waargenomen. Grind, kiezel en stenen zijn echter 

zeer belangrijke habitatparameters die de ruimtelijke verspreiding van de rivierdonderpad zeer sterk 

beïnvloeden. In afwezigheid van stenen kunnen dood hout en grof materiaal in de waterloop deze rol 

overnemen. Een overzicht van de microhabitatevaluatie wordt gegeven in tabel 1. 

Tabel 1 : Overzicht van de microhabitatevaluatie van 2 trajecten gelegen op de geselecteerde 

waterlopen, met weergave van de gemiddelde Habitatindex en de gemiddelde preferentiecoëfficient 

per parameter (D=diepte, V=stroomsnelheid tegen substraat, S=substraat) voor de rivierdonderpad 

(met opsplitsing in geschiktheid voor juveniele en adulte rivierdonderpadden) (met >0.5 : geschikt, 

>0.2 matig geschikt, ≤0.2 niet geschikt). 

 RDP RDP RDP Juv Juv Juv Adult Adult Adult 

 D V S D V S D V S 

Dorpbronbeek 

Gemiddelde 

Habitatwaarde 0,62 0,74  0,22 0,74  0,74 0,54  

Genormaliseerde 

Preferentiecoefficient 0,80 0,81  0,32 0,66  0,78 0,5  
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Zevenbronnenbeek (traject 1) 

Gemiddelde 

Habitatwaarde 0,9 0,58  1 0,68  0,44 0,32  

Genormaliseerde 

Preferentiecoefficient 0,35 0,52  0,56 0,67  0,22 0,32  

Zevenbronnenbeek (traject 2) 

Gemiddelde 

Habitatwaarde 1 0,9  0,52 0,74  0,74 0,64  

Genormaliseerde 

Preferentiecoefficient 0,59 0,92  0,74 0,68  0,43 0,61  

Schoorbroekbeek (traject 1) 

Gemiddelde 

Habitatwaarde 0,49 0,50 1 0,34 0,71 1 0,49 0,29 1 

Genormaliseerde 

Preferentiecoefficient 0,35 0,68 1 0,34 0,69 1 0,28 0,30 1 

Schoorbroekbeek (traject 2) 

Gemiddelde 

Habitatwaarde 0,43 0,58  0,08 0,70  0,58 0,52  

Genormaliseerde 

Preferentiecoefficient 0,61 0,93  0,20 0,73  0,60 0,56  

Waarbeek-Deesbeek (traject 1) 

Gemiddelde 

Habitatwaarde 0,62 0,80  0,30 0,80  0,74 0,80  

Genormaliseerde 

Preferentiecoefficient 0,68 0,89  0,45 0,41  0,64 0,87  

Waarbeek-Deesbeek (traject 2) 

Gemiddelde 

Habitatwaarde 0,80 1  0,32 0,75  0,90 0,75  

Genormaliseerde 

Preferentiecoefficient 0,79 0,91  0,53 0,49  0,73 0,75  

 

Uit de habitatevaluatie blijkt dat de Zevenbronnenbeek de meest geschikte locatie is voor 

herintroductie, gevolgd door de Schoorbroekbeek en de Waarbeek-Deesbeek.  
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Evaluatie van de geschiktheid van de geselecteerde waterlopen 

Op basis van de microhabitatmetingen wordt getracht een vertaling te maken naar geschiktheid van 

de betreffende waterlopen of waterlooptrajecten (Tabel 2). Het product van de HGI van de 

variabelen (stroomsnelheid, diepte en eventueel substraat) van een bepaalde habitatmeting (per cel) 

is dan de totale HGI voor dit meetpunt (HGI totaal). Vervolgens wordt deze waarde vermenigvuldigd 

met de oppervlakte van de cel (breedte waterloop * 1m), wat resulteert in de Weighted Usable Area 

van deze cel (WUA). De som van alle WUA’s van een welbepaald traject geeft dan de totale WUA van 

dit traject (cfr. Dillen et al. 2005). Om een idee te krijgen van de hoeveelheid geschikt habitat wordt 

de gemiddelde WUA dat werd opgemeten in een bepaald traject omgerekend naar de totale lengte 

van het geschikt geachte beektraject om potentiële uitzetlocaties met elkaar te vergelijken (WUA 

waterlooptraject).  

Tabel 2 : Omzetting van microhabitatmetingen naar habitatgeschiktheid van de betreffende 

waterlooptrajecten 

Waterloop Lengte 

traject (m) 

Breedte 

traject (m) 

Opp. traject 

(m²) 

Gemiddelde HGI totaal WUA waterlooptraject 

RDP Juv adult RDP Juv adult 

Dorpbronbeek  

(referentie) 

800 1.5 1200 0.50 0.19 0.41 605 233 490 

Zevenbronnenbeek 

(deel1) 

1100 1 1100 0.56 0.68 0.15 616 748 163 

Zevenbronnenbeek 

(deel2) 

2200 1 2200 0.90 0.39 0.38 1980 854 836 

Zevenbronnenbeek 

totaal 

3300  3300    2596 1602 999 

Waarbeek-Deesbeek 

(deel1) 

745 1.5 1117.5 0.56 0.28 0.62 626 313 693 

Waarbeek-Deesbeek 

(deel2) 

745 1.5 1117.5 0.80 0.30 0.70 894 335 782 

Waarbeek-Deesbeek 

totaal 

1490  2235    1520 648 1475 

Schoorbroekbeek (deel1) 1315 2.7 3550.5 0.21 0.10 0.07 732 355 164 

Schoorbroekbeek (deel2) 1315 2 2630 0.26 0.23 0.31 694 605 810 

Schoorbroekbeek totaal 2630  6180.5    1426 960 974 
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Wanneer de geschiktheid per cel in rekening wordt gebracht, blijkt de Schoorbroekbeek slechts 

matig geschikt. De Waarbeek-Deesbeek komt goed uit het model. In de Zevenbronnenbeek is de 

habitatgeschiktheid matig tot goed. Wordt echter de bruikbare oppervlakte van de waterloop in 

rekening gebracht (rekening houdend met de laagste waarde voor een van de leeftijdsklassen), dan 

blijkt naast de Weerbeek-Deesbeek, ook de Zevenbronnenbeek relatief goed uit het model te komen. 

De schatting wijst uit dat minstens 30% (999m²) van de totale beschikbare oppervlakte van de 

Zevenbronnenbeek bruikbaar zou zijn voor de rivierdonderpad (adulten), oplopend tot zelfs 79% 

(2596m²). Voor de Waarbeek-Deesbeek wordt dit geschat tussen 29% voor de juvenielen (648m²) en 

68% (1520m²). Dit houdt in dat de totale geschikte oppervlakte voor rivierdonderpad in de 

Zevenbronnenbeek het grootst is. Niettegenstaande de matig geschikte habitatindex van de 

Schoorbroekbeek kan er uit het model afgeleid worden dat vanwege de grotere afmetingen van het 

beschikbare habitat toch een relatief grote oppervlakte gebruikt kan worden door de 

rivierdonderpad, zelfs wanneer slechts tussen de 16% (960m² voor de juvenielen) en 23% (1426m²) 

van de totale beschikbare oppervlakte van de Schoorbroekbeek bruikbaar is voor de rivierdonderpad. 

 

Herintroductie in het Demerbekken 

Opvolging rivierdonderpad populaties Vlaams-Brabant 

De uitzettingen in de Zevenbronnenbeek gebeurde in de periode 2008-2009. In de Schoorbroekbeek 

werden rivierdonderpadden uitgezet in 2010, 2011 en 2012. In de Waarbeek-Deesbeek werden 

rivierdonderpadden uitgezet in 2011, 2012 en 2014. In de Broekbeek werden voor het eerst 

rivierdonderpadden uitgezet in 2013. De demografische opvolging van de uitgezette 

rivierdonderpadpopulaties in Vlaams-Brabant gebeurde in samenwerking met het INBO en worden 

hieronder in detail besproken.  

 

Zevenbronnenbeek 

Op 16/9/2014 werd de Zevenbronnenbeek te Landen (Wezeren-Walsbets) op 7 locaties bemonsterd 

(zie Figuur 1). De sites 1.0 (meest opwaarts gelegen traject thv pompstation), 2.0 (traject gelegen in 

Zevenbronnenbos), 3.0 (stroomafwaarts de naamloze weg, SA Zevenbronnenbos) en 4.0 (SO 

Wezerenstraat) omvatten de initiële uitzetlocaties. Vanaf Locatie 5.0 (Wezerenstraat 391) gaat het 

om stroomafwaartse kolonisatie vanuit de bronpopulatie naar 5.9 (SO Sint Amandusstraat) en 6.0 (SA 

Sint Amandusstraat. Op het meest stroomafwaarts gelegen inventarisatiepunt 7.0 ter hoogte van de 

Gregoirestraat te Wezeren werden nog geen rivierdonderpadden waargenomen. 
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 Figuur 1 : Situering van de monitoringslocaties in de Zevenbronnenbeek. De blauw getinte sites 

geven de locaties aan ter hoogte van het initiële uitzetgebied. De rood getinte locaties zijn afwaarts 

gelegen van de uitzetlocaties. 

De vangstresultaten worden samengevat in Figuur 2 : 
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Uit de lengte-frequentiedistributie kunnen we afleiden dat er zowel 0+ (<60mm), 1+ (55-85mm) als 

meerjarige exemplaren (>85mm) aanwezig zijn. Over de gehele Zevenbronnenbeek bekeken zien we 

een zeer duidelijke piek in de lengte-klasse <55mm, wat overeenkomt met een natuurlijke 

populatieopbouw gekenmerkt door de aanwezigheid van een zeer grote groep juveniele exemplaren. 

Uit de resultaten blijkt dat er zich in de Zevenbronnenbeek een zichzelf instandhoudende populatie 

heeft gevormd. Er werd een kernpopulatie opgebouwd in de bovenloop van de Zevenbronnenbeek 

en de populatie breidt zich stelselmatig uit in stroomafwaartse richting.  

De historiek rond de populatie-uitbreiding en dispersie van rivierdonderpad in de Zevenbronnenbeek 

wordt geïllustreerd in de Figuren 3 tot 6. De aanwezigheid van rivierdonderpad wordt aangegeven 

met groene merkers, de afwezigheid met rode merkers (grijze locaties werden niet bemonsterd). 

 

Figuur 3 : Verspreiding van de rivierdonderpad in de Zevenbronnenbeek in 2009 en 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figuur 4 : Verspreiding van de rivierdonderpad in de Zevenbronnenbeek in 2011 
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Figuur 5 : Verspreiding van de rivierdonderpad in de Zevenbronnenbeek in 2012 en 2013 

 

 

Figuur 6 : Verspreiding van de rivierdonderpad in de Zevenbronnenbeek in 2014 
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Schoorbroekbeek 

 De Schoorbroekbeek (te Hoegaarden) werd op 5 locaties bemonsterd op 22/9/2014 (zie Figuur 7).  

 

Figuur 7 : Situering van de monitoringslocaties in de Schoorbroekbeek. De blauw getinte sites geven 

de locaties aan ter hoogte van het initiële uitzetgebied. De rood getinte locaties zijn afwaarts gelegen 

van de uitzetlocaties. 

De vangstresultaten worden weergegeven in Figuur 8: 
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De uitzettingen situeren zich in de zone vanaf monitoringslocatie 1.0 tot halverwege tussen de zones 

2.0 en 3.0 (zie figuur 7). In de Schoorbroekbeek is er reeds een duidelijke stroomafwaartse 

kolonisatie waar te nemen, echter slechts beperkt tot de zone stroomopwaarts de eerste bewoning. 

De initiële populatie-uitbreiding in stroomafwaartse richting heeft zich in 2014 bestendigd, zonder 

verdere noemenswaardige uitbreiding. De aanwezigheid van achterliggende lozingen en de lagere 

habitatkwaliteit zijn mogelijks de oorzaak van een verdere stroomafwaartse verbreiding. Wel 

opmerkelijk is de omvang van de populatie-grootte. In 2011 werden slechts 2 individuen 

waargenomen op een beviste afstand van 50m, terwijl er in 2012 21 exemplaren werden gevangen, 

en met 13 in 2013 zaten we in dezelfde grootte-orde. In 2014 is de populatie-grootte toegenomen 

tot 137 individuen op een afstand van 50m! 

Uit de lengte-frequentiedistributie kunnen we afleiden dat er zowel 0+ (<60mm), 1+ (55-85mm) als 

meerjarige exemplaren (>85mm) aanwezig zijn. Over alle stroomopwaarts gelegen 

monitoringspunten bekeken zien we een zeer duidelijke piek in de lengte-klasse <55mm, wat 

overeenkomt met een natuurlijke populatieopbouw door de aanwezigheid van een zeer grote groep 

juveniele exemplaren. Ook in de Schoorbroekbeek wordt natuurlijke recrutering van de populatie 

vastgesteld.  

 

De historiek rond de populatie-uitbreiding en dispersie van rivierdonderpad in de Schoorbroekbeek 

wordt geïllustreerd in Figuur 9. De aanwezigheid van rivierdonderpad wordt aangegeven met een 

groene merker en de afwezigheid met een rode merker. 

 

 

Figuur 9 : Verspreiding van de rivierdonderpad in de Schoorbroekbeek in 2011, 2012, 2013 en 2014.  
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Waarbeek-Deesbeek 

De Waarbeek-Deesbeek inclusief de bypass van de Kleine Gete te Ezemaal werden bemonsterd op 

23/09/2014 (Figuur 10). 

 

Figuur 10 : Situering van de monitoringslocaties in de Waarbeek-Deesbeek. De blauw getinte sites 

geven de locaties aan ter hoogte van het initiële uitzetgebied. De rood getinte locaties zijn afwaarts 

gelegen van de uitzetlocaties. 

De vangstresultaten worden samengevat in Figuur 11: 
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De uitzettingen omvatten de locaties 1.0 tot 3.0 (zie ook figuur 10). Vanaf 2013 werden er ook aan de 

monding van de Waarbeek-Deesbeek in de bypass van de Kleine Gete rivierdonderpadden 

aangetroffen. In 2014 werd de bypass over een afstand van 100m afgevist waaruit bleek dat deze 

reeds in stroomafwaartse richting werd gekoloniseerd door rivierdonderpad. Door de diepte en de 

hoge stroomsnelheden in de bypass kon niet efficiënt gevist worden, maar de resultaten tonen wel 

aan dat hier verschillende lengte-klassen aanwezig zijn. Stroomopwaarts van de monding van de 

Waarbeek-Deesbeek in de bypass werden nog geen donderpadden waargenomen. 

Uit de lengte-frequentiedistributie kunnen we afleiden dat er zowel 0+ (<60mm), 1+ (55-85mm) als 

meerjarige exemplaren (>85mm) aanwezig zijn. Over de gehele Waarbeek-Deesbeek bekeken zien 

we een duidelijke piek in de lengte-klasse <55mm, wat overeenkomt met een natuurlijke 

populatieopbouw door de aanwezigheid van een relatief grote groep juveniele exemplaren. Merk 

wel op dat de aantallen nog beduidend lager liggen dan in de Zevenbronnenbeek en de 

Schoorbroekbeek. 

 

De historiek rond de populatie-uitbreiding en dispersie van rivierdonderpad in de Waarbeek-

Deesbeek wordt geïllustreerd in de figuren 12, 13 en 14. De aanwezigheid van rivierdonderpad wordt 

aangegeven met een groene merker en de afwezigheid met een rode merker. De grijze locaties 

werden niet bemonsterd.  

 

 

Figuur 12 : Verspreiding van de rivierdonderpad in de Waarbeek-Deesbeek in 2012 
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Figuur 13 : Verspreiding van de rivierdonderpad in de Waarbeek-Deesbeek in 2013 

 

 

Figuur 14 : Verspreiding van de rivierdonderpad in de Waarbeek-Deesbeek in 2014 
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Broekbeek 

De Broekbeek te Glabbeek (2 locaties) werd bemonsterd op 23/09/2014 (Figuur 15). Ter hoogte van 

de veldweg Butschovestraat 16 (SA uitzetlocatie) werden over een afstand van 50m 2 

rivierdonderpadden gevangen (9.1cm en 8.6cm). Op het uitzettraject werden geen 

rivierdonderpadden waargenomen. 

 

 Figuur 15 : Situering van de monitoringslocaties in de Broekbeek. De blauw getinte sites geven de 

locaties aan ter hoogte van het initiële uitzetgebied. De rood getinte locaties zijn afwaarts gelegen 

van de uitzetlocaties. 

 

Figuur 16 : Verspreiding van de rivierdonderpad in de Broekbeek in 2014 
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Aftoetsing uitgezette rivierdonderpad populatie ifv lokale staat van instandhouding 

 Aftoetsing LSVI 

Tabel 3 : Beoordelingstabel LSVI Rivierdonderpad (cfr. Coeck et al. 2008 in Adriaens et al. 2008) 

 

In Tabel 4 wordt een overzicht gegeven van de verschillende uitgezette rivierdonderpadpopulaties in 

Vlaams-Brabant, welke werden afgetoetst aan de LSVI criteria opgesteld door Coeck et al. (2008) in 

Adriaens et al. (2008). 
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Tabel 4 : Aftoetsing Vlaams-Brabantse uitgezette rivierdonderpadpopulaties aan LSVI 

Waterloop Indicator Resultaat Evaluatie 
Zevenbronnenbeek Abundantie 431ind. / 384m² A 

Populatiestructuur 268 0+ (<55mm) A 

Waterlopen en structuurrijke meanders met 
zuurstofrijk water, aanwezigheid van groot dood 
hout, stenen en/of submerse vegetatie 

Bovenstroomse uitzet-
traject ruim voorhanden, 
meer benedenstrooms WK 
beperkend, weinig stenig 
substraat aanwezig 

B 

Migratieknelpunten Sporadisch aanwezig, niet 
in bovenloop 

AB 

Schoorbroekbeek Abundantie 341ind. / 294m² A 

Populatiestructuur 191 0+ (<55mm) A 

Waterlopen en structuurrijke meanders met 
zuurstofrijk water, aanwezigheid van groot dood 
hout, stenen en/of submerse vegetatie 

Bovenstroomse 
uitzettraject ruim 
voorhanden, meer 
benedenstrooms WK 
beperkend, substraat wel 
met veel stenen 

B 

Migratieknelpunten Beek optrekbaar, hoogstens 
1 klein knelpunt achter 
huizen thv Nerm (<15cm) 

A 

Waarbeek-Deesbeek Abundantie 133 ind. / 370.5m² A 

Populatiestructuur 54 0+ (<55mm) B 

Waterlopen en structuurrijke meanders met 
zuurstofrijk water, aanwezigheid van groot dood 
hout, stenen en/of submerse vegetatie 

WK zeer goed, 
bovenstroomse gedeelte 
HK recht, benedenstrooms 
nieuwe meander aangelegd 
+ partiële meanderende 
slibruiming, inbreng stenig 
materiaal 

B 

Migratieknelpunten Meeste knelpunten 
weggewerkt, monding in 
bypass met 
steenbestorting, 
bovenstroomse 
brongedeelte nog inbuizing 
gevolgd door beperkt 
hoogteverschil 

AB 

Broekbeek Abundantie 2 ind. / 100m² C 

Populatiestructuur 0 0+ (<55mm) C 

Waterlopen en structuurrijke meanders met 
zuurstofrijk water, aanwezigheid van groot dood 
hout, stenen en/of submerse vegetatie 

Structuurkwaliteit zeer 
goed tot matig en veel 
dood hout tss monding 
Oosterboordbeek en 
veldwegel thv 
Butschovestraat nr 16. 
SO en SA dit traject HK + 
WK beduidend slechter 

BC 

Migratieknelpunten Geen waargenomen A 
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Op basis van de resultaten van de evaluaties kan geconcludeerd worden dat de populaties in de 

Zevenbronnenbeek en de Schoorbroekbeek voldoen aan de criteria voor een gunstige staat van 

instandhouding. De conservatiestatus van de Rivierdonderpad in de Waarbeek-Deesbeek in 2014 is 

eveneens gunstig conform de criteria van Adriaens et al. (2008). Merk echter op dat de 

populatiedensiteit in deze beek nog beduidend lager ligt dan deze in beide voorgaande beken. Hier is 

de populatie nog verder in ontwikkeling en hier zal hoogstwaarschijnlijk, zeker na de gerealiseerde 

ingrepen, binnen een afzienbare periode ook een stabiele en duurzame populatie vormen.  Voor de 

Broekbeek is de populatie nog geenszins in gunstige staat van instandhouding.  

 

Bijdrage aan de G-IHD Doelstelling 

De doelen voor rivierdonderpad worden conform Paelinckx et al. (2009) als volgt bepaald : 

- Minimaal het behoud van het actuele areaal (actuele staat  : gunstig) 

- Uitbreiding van het huidig aantal populaties (actuele staat : matig ongunstig : actuele 

populaties te klein en onstabiel) 

- Verbetering van de kwaliteit van het leefgebied (actuele staat  : matig ongunstig) 

o Terugdringen van de waterverontreiniging 

o Terugdringen van versilting 

o Verbeteren van structuurkwaliteit rivieren en beken 

o Opheffen van migratieknelpunten 

Tabel 5: Bijkomend (gekoloniseerd) habitat in Vlaams-Brabant 

Beek Uitgezette traject Totaal gekoloniseerde traject 

Lengte (m) Opp (m²) Lengte (m) Opp (m²) 

Waarbeek-Deesbeek 1500 1950m² 1600 2450 m² 

Schoorbroekbeek 1500 2100m² 1800 2520 m² 

Zevenbronnenbeek 1500 1500m² 2350 3370m² 

Broekbeek 250 250m² 350 350m² 

 

Door de uitvoering van het herintroductieproject in het Demerbekken werd in totaal een uitbreiding 

van 8690m² gerealiseerd (Tabel 5). Door de keuze van de waterlooptrajecten die in aanmerking 

komen voor herintroductie werden ondertussen 2 extra duurzame populaties gevormd in het 

Demerbekken op Vlaams grondgebied (in de Zevenbronnenbeek en Schoorbroekbeek). Een derde 

stabiele populatie is in ontwikkeling (Waarbeek-Deesbeek). 
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Voorstellen ter verbetering van de LSVI in de Waarbeek - Deesbeek 

Gezien de huidige populaties in de Schoorbroekbeek en de Zevenbronnenbeek zich reeds enkele 

jaren in een (zeer) gunstige staat van instandhouding bevinden wordt in de eerste plaats gefocust op 

de derde waterloop die in aanmerking kwam, namelijk de Waarbeek-Deesbeek. Met de 

herintroductie in de Waarbeek-Deesbeek werd een extra versterking van de huidige relictpopulatie 

in het Demerbekken beoogd, met als hoofddoel risico-spreiding (ter voorkoming dat de 

Dorpbronpopulatie en zijn unieke genetische constitutie door een calamiteit zou verdwijnen). Een 

eerste theoretische selectie van geschikte waterlooptrajecten werd uitgevoerd op basis van 

waterkwaliteitsgegevens van de VMM. Vervolgens werden habitatmodellen gebruikt voor de 

wetenschappelijke onderbouwing van de geselecteerde waterlopen. Op macrohabitatschaal werd de 

Waarbeek-Deesbeek matig beoordeeld voor zijn potentie voor rivierdonderpad. (Tabel 6) Dit omwille 

van de doorgaans rechte loop en het sediment dat behoudens enkele locaties hoofdzakelijk uit slib 

bestaat. Om deze reden werd de Waarbeek-Deesbeek pas in derde instantie ingezet voor het 

herintroductieprogramma, na de Zevenbronnenbeek en de Schoorbroekbeek. 

Tabel 6 : Macrohabitatbeoordeling  

Waterloop Waterkwaliteit Voedsel-

beschikbaarheid 

Habitatstructuur Evaluatie 

Waarbeek – 

Deesbeek 

VMM 433080 

BBI 6 (2006) 

PIO<1 (2003)  

O2gem2007 : 9.72mg/l  

O2min2007 : 8.22mg/l 

Voldoende en 

gevarieerde 

prooi items 

 

Zeer goed 

Kort, holle 

oevers, beek 

doorgaans recht, 

plaatselijk 

meanderend en 

slibrijke 

beekbodem 

HK matig - slecht 

Initieel niet weerhouden 

vanwege matig - slechte 

beekstructuur en korte 

lengte leefgebied 

(1500m) 

 

Uit de microhabitatevaluatie, gebaseerd op enkele INBO meetpunten betreffende diepte en 

stroomsnelheid, bleek de Waarbeek-Deesbeek goed tot matig te scoren. Na bijkomend 

veldonderzoek bleek echter dat het substraat over het algemeen bestond uit een dik slibpakket en 

dat het stroomafwaartse gedeelte van de beek was overgedimensioneerd waardoor zowel de diepte, 

de stroomsnelheid en het slibbige substraat minder geschikt waren dan aanvankelijk ingeschat. De 

breedte van de natte sectie bedroeg in het stroomafwaartse traject 3 tot 3.5m met een gemiddelde 

waterdiepte <10cm. Omwille van de uitgebreide ontwikkeling van emergente (lisdodde, riet en 

moerasscherm) en submerse vegetatie (sterrekroos) kon enige micromeandering worden 

waargenomen. Toch was er eerder sprake van een doorstroommoeras dan van echt stromend 

beeksysteem, wat de ontwikkeling van een gezonde rivierdonderpadpopulatie bemoeilijkt. In 2012 

werd door de stad Landen de monding van de Waarbeek-Deesbeek in de bypass van de Kleine Gete 

al aangepakt ter verbetering van het habitat voor de rivierdonderpad. Door de ontbuizing (30m) van 

het laatste traject, waarbij een nieuwe meanderende beekbedding werd uitgegraven met een lengte 
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van ongeveer 100m, werd al een deel van het habitat voor rivierdonderpad geoptimaliseerd. 

Bovendien werd deze nieuwe meander voorzien van een beperkte steenbestorting, waarbij de 

monding werd voorzien van een stenen helling ter verbetering van de mogelijkheden voor 

vismigratie.  

Deze maatregelen leverden niet meteen het verhoopte resultaat. De monitoring in 2012 leverde 

slechts 1 juveniel rivierdonderpadje op. In 2013 werden er 2 rivierdonderpadden gevangen in het 

hermeanderd traject en werden er rivierdonderpadden waargenomen in de stroomafwaarts gelegen 

bypass van de Kleine Gete (11.4, 11.2 en 6.8cm). De monitoringslocatie langs de Ezemaalstraat 

leverde eveneens 3 rivierdonderpadjes op (8.2, 8.0 en 6.3cm). In het brongebied werden er geen 

rivierdonderpadden meer teruggevangen. Op basis van deze bevindingen werd in 2014 in overleg 

met de stad Landen besloten om in het stroomafwaartse gedeelte van de Waarbeek-Deesbeek vanaf 

de Ezemaalstraat tot aan de nieuwe meander in het najaar een slibruiming uit te voeren ter 

optimalisatie van het leefgebied van de rivierdonderpad. Terugrekenend vanuit het habitatmodel zou 

een beekbreedte van 0.4 tot 1.3m zorgen voor een diepterange die binnen het 50% gebruiksinterval 

van rivierdonderpadden vallen, waardoor een optimale leefomgeving zou worden gecreëerd voor 

rivierdonderpadden. Bij de ruiming werd daarom geopteerd om een beekbreedte van ongeveer 1m 

aan te houden door een partiële slibruiming door te voeren. Waar mogelijk werd gewerkt in een 

meanderend patroon, wat resulteerde in een significante toename van de waterdiepte tot een 

gemiddelde maximale diepte van circa 30cm. Eveneens werd een significante toename van de 

stroomsnelheid bewerkstelligd waardoor de optimale range voor de juvenielen wordt bereikt. Groot 

dood hout (takken, wortelstronken, …), keien en stenen werden na de slibruiming van 2/12/2014 

terug in de beek geplaatst om voldoende schuil- en voortplantingsplaatsen aan te bieden na de 

ruiming om de slaagkans voor de ontwikkeling van een goede populatiestructuur te maximaliseren. 

Een week na de ruiming werd visueel vastgesteld dat de substraatsamenstelling in het geruimde 

traject zandiger was dan voor de slibruiming, dit ten gevolge van de hogere gemiddelde 

stroomsnelheden 

Na de slibruiming zal naar aanloop van de voortplantingsperiode een bijkomende habitatverbetering 

doorgevoerd worden door de stad Landen. Dit zal gebeuren door het inbrengen van clusters 

maaskeien (diameter 8-20cm) in de Waarbeek-Deesbeek, waarbij de nadruk zou worden gelegd op 

het geruimde traject.  
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