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Inleiding

In het kader van het "Milieubeleidsplan en Natuurontwikkelingsplan van Maanderen

1990-1995" heeft het Maamse Gewest de Groene Hoofclstructuur (GHS) voorgesteld.

Deze GHS geeft een ruimtelijk indelingsplan voor Maanderen en voorziet ook de

verwerving van natuurgebieden, natuurontwikkelings-projecten en dergelijke. In

tegenstelling tot de sterke versnippering van de open ruimtes binnen Maanderen streeft

de GHS naar een samenhangend en georganiseerd geheel van gebieden waarin het

behoud en de ontwikkeling van de natuur zal geviseerd worden.

De GHS wordt onderverdeeld in 4 gebiedscategorieën:

* natuurkerngebieden met als hoofclfunctie natuurbehoud. In deze

gebieden is de bescherming van de natuur prioritair boven andere doeleinden.

Deze gebieden vormen het zwaartepunt van het gebiedsgerichte

natuurbehoud.
* natuurontwikkelingsgebieden zijn meer versnipperde natuurgebieden of
gebieden waar de ontwikkeling van waardevolle natuur mogelijk is en waar

belangrijke fauna teruggevonden wordt die moet beschermd worden.

Natuurbehoud heeft er slechts een nevenfunctie.
* natuurverbindingsgebieden zijn gebieden die verschillende

natuurkerngebieden en/of natuurontwikkelingsgebieden met elkaar

verbinden. Het omvat ook gebieden die een sterke interne verbindingsgraad

bezitten. De biologische waarde ervan wordt bepaald door de aanwezigheid

van lijn- enlof puntvormige elementen.
* natuurbuffergebieden zorgen voor een ondersteuning van de drie vorige
categorieën. Ze moeten verschillende verstorende elementen zoals verzuring,

vervuiling, geluidsoverlast opvangen.

Het onderscheid tussen deze gebiedscategorieën berust in de eerste plaats op verschillen

in biologische waarde en houdt rekening met een gradatie inzake oppervlakÍe en

dichtheid van de aanwezige natuurelementen.

De GHS beoogt binnen de bestaande ruimtelijke planning en rekening houdend met het

algemeen milieubeleid, een kwaliteitsvol en duurzaam voortbestaan van de natuur te
verzekeren.

De realisatie van de GHS heeft zonder meer implicaties voor de bestemming (en functie)

van de waters die in deze gebieden gelegen zijn. Voor Vlaams Brabant werd een kaart

uitgetekend van deze Groene Hoofdstructuur waarop enkel de vijvers, meren en

waterlopen werden ingekleurd (kaart 3). Eveneens werd voor elk water nagegaan in

welk gebied van de GHS ze gelegen zijn.Deze indeling wordt voorgesteld in tabel L



De bedoeling van dit werk, in opdracht van en in samenwerking met de Provinciale

Visserijcomissie van Maams Brabant, is enerzijds het aanduiden van waters met

waardevolle visbestanden in funktie van natuurbehoud en natuurontwikkeling.

Anderzijds stellen wij als objectief de hengelsport te beschermen en te situeren binnen de

GHS. Dit betekent concreet dat, ondanks de GHS, voldoende mogelijkheden voor

hengelsport moeten gevrijwaard blijven. Dit voorstel beoogt bijgevolg de prioriteiten

vanuit de hengelwereld van Maams Brabant in rekening te brengen en als dusdanig in te

passen in de GHS.

Vanuit de belangen van de hengelsport wordt er dan een indeling opgesteld gericht naar

de hengelwaters. Deze indeling kan gezien worden als een "Blauwe Hoofclstructuur".

Voor deze indeling worden vooreerst de ecologische waarde en de hengelsporfwaarde

van de betrokken waters bepaald. Aan de hand van deze gegevens worden de waters

vervolgens in overeenstemmende categorieën ingedeeld en op kaart uitgezet (kaart 4).
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Indeling in categorieën

De onderverdeling van de waters gebeurt vanuit ecologisch standpunt. Hierbij gaat men

voor elk water afzonderlijk na wat de ecologische waarde ervan is, dit impliceert zowel

de waterkwaliteit, de structuurkwaliteit als de kwaliteit van het aanwezige visbestand. Zo

komen we tot de volgende algemene indeling.

1. waters met een zeer hoge ecologische waarde

2. waters met een bijzondere ecologische waarde

3. waters zonder bijzondere ecologische waarde

Gezien de oorspronkelijke bedoeling het beschermen van de hengelsport is, zullen er aan

deze indeling enkele restricties gekoppeld worden die de hengelsport laten voortbestaan

daar waar ze tot nu toe werd uitgeoefend. Maar dit gebeurt vanuit het oogpunt dat

waardevolle vispopulaties toch beschermd worden.

Zo komen we tot de volgende indeling:

1. waters met een zeer hoge ecologische waarde

Deze waters hebben een goede waterkwaliteit en ook de structuurkenmerken zijn wij
optimaal. Zeherbergen nog verontreinigingsgevoelige vissoorten en de tolerante soorten

komen niet abundant voor. Om deze waardevolle waters te beschermen, geldt dan ook

een hengelverbod.

2. waters met een bijzondere ecologische waarde

Deze categorie bevat waters met een goede waterkwaliteit en bijzondere

structuurkenmerken. Voor de hengelsport zijn ze van belang omdat ze een groot aantal

sportvissoorten in voldoende densiteiten herbergen.

Er zijn twee onderverdelingen binnen deze categorie.

a) intensief bevisbaar water

Het eerste deel omvat waters waarop intensief gehengeld mag worden.

Hengelwedstrijden zijn er dus toegelaten. Het betreft waters met een groot aantal

sportvissoorten in hoge densiteiten. De omvang van deze waters moet bovendien groot
genoeg zijn om grote hengelwedstrijden (dit zijn wedstrijden op verbonds- of
federatieniveau) toe te laten.
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b) extensief bevisbaar water

Het tweede deel van deze categorie omvat waters waarop het aanbevelingswaardig is

geen grote hengelwedstrijden toe te laten (clubwedstrijden zijn wel mogelijk). De

betreffende waters zijn meestal vrij smal en hebben niet de capaciteit om wedstrijden op

verbonds- of federatieniveau in toe te laten (wel op clubniveau). De sportvissoorten die

er voorkomen, hebben een niet al te grote abundantie. Ook kan men op deze waters nog

enkele verontreinigingsgevoelige vissoorten aantreffen.

3. waters zonder bijzondere ecologische waarde

In deze laatste categorie worden waters onderverdeeld zonder bijzondere ecologische

waarde. Het betreft waters met een vrij slechte water- en structuurkwaliteit. De

visbestanden zijn er al dan niet dens maar vanuit ecologisch standpunt minder interessant.

Hengelen is hier, mits naleving van de visserijwetgeving, onder alle voorwaarden

toegelaten.
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Indeling van de waters binnen de categorieën

Vooreerst werd voor elk water de functietoekenning, de waterkwaliteit, het aanwezige

sportvisbestand en de hengelsportwaarde opgezocht. Deze gegevens worden

weergegeven in tabel 2. Ook de structuurkenmerken werden nagegaan. Zowel tabel 1 als

2 en de gegevens omtrent de structuurkenmerken vorÍnen de basis voor de indeling in de

betreffende categorieën (kaart 4).

In de bespreking worden telkens de redenen uiteengezet waarom een bepaald water in

een categorie wordt ingedeeld.

Voor de meeste waters wordt eveneens de COl-codering weergegeven. De onderzochte

waters zijn weergegeven op kaart l.
De gegevens omtrent het visbestand zijn afkomstig van het Instituut voor Bosbouw en

Wildbeheer tenzij dit anders vermeld wordt.

1. Waters met een zeer hoge ecologische waarde waarop niet gehengeld mag

worden

Waters die ecologisch waardevol zijn en waarvoor een hengelverbod zou moeten gelden,

zijn: de Hallerbosbeken (Steenputbeek (700/75000), Rilroheidebeek, Zoniënbosbeek
(700170004), Kapittelbeek (700171002) en Zeven-borrebeek), de bovenloop van de

Motte (666131001), de Leigracht in Korbeek-Dijle (713131001), de Leigracht in het

Webbekoms broek (660), de Deesbeek (zijbeek van de Waarbeek) (621139002), de

bovenloop van de Begijnenbeek (661/30000) en de bovenloop van de Dormaalbeek
(620l30000).

Voor de gebieden waarin een paaiplaats gelegen is, geldt eveneens een hengelverbod.

Deze paaiplaatsen zijn weergegeven op kaart 2.

De Hallerbosbeken hebben als normdoelstelling viswaterkwaliteit en zljn volledig in
natuurkerngebied gelegen. Ze bevatten nog zeeÍ waardevolle vispopulaties met

uitzondering van de Zeven-borrebeek waar, op de stekelbaars na, geen vis gevangen

werd. De overige beken herbergen alle de rivierdonderpad wat wijst op een zeer goede

water- en structuurkwaliteit. In de Kapittelbeek en de Steenputbeek treffen we
bovendien ook beekforel en beekprik aan. Deze soorten staan voor een optimale
ecologische kwaliteit.

De waterkwaliteit is als vrij goed te beschouwen niettegenstaande er echter enkele

plaatsen zijn waar deze kwaliteit slechter is. Zo geeft de biotische index een 'goede'

kwaliteit aan voor de Kapittelbeek en de Steenputbeek (respectievelijk waarde 8 en 7).

De Rilroheidebeek en de Zoniënbosbeek krijgen voor de biotische index een waarde 6 en

5 ('matige' kwaliteit) (VMM, 1994).
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In het Hallerbos komen nog beektrajecten voor met zeer mooie structuurkenmerken.

Andere stukken meanderen veel minder. Algemeen kan gesteld worden dat de natuurlijke

structuurdiversiteit van deze beken zeer opmerkelijk is @e Charleroy en Belpaire, 1994).

De Hallerbosbeken zijn gelegen in bosgebied dat beheerd wordt door de afcleling Bos en

Groen. Dit houdt in dat hengelen er ook nu reeds verboden is.

Zowel de fysisch-chemische als de biologische waterkwaliteit geven voor de bovenloop

van de Motte (tot en met het Walenbos) een 'matige' verontreiniging weer (VMM,

1994). Het zuurstofgehalte in deze waterloop is zelfs nog vrij hoog (Schneider en Wils,

1991b). De Motte heeft in haar bovenloop nog waardevolle structuurkenmerken. Hier

vindt men nog een sterke meandering met uitgesleten oevers in de bochten en

afwisselend diepe en ondiepe plaatsen @ervoets et al.,l993a).
De Motte herbergt geen verontreinigingsgevoelige vissoorten en ook het sportvisbestand

is niet echt belangrijk: enkel grondel wordt hier aangetroffen in niet al te grote

densiteiten. Het Walenbos te Tielt-Winge werd recentelijk geklasseerd als

natuurreservaat. In dit gebied mag bijgevolg over lange trajecten niet gevist worden.

De Leigracht (Korbeek-Dijle) is een vergraven systeem dat aangelegd werd om de

komgronden te ontwateren. Het bezit dus geen natuurlijke structuurkenmerken. Deze

gracht is gelegen in natuurkerngebied en meer bepaald in het natuurreservaat de Dode

Bemde. Er is hier reeds een hengelverbod opgelegd.

De basiskwaliteitsnormen worden licht overschreden. De biotische index geeft een

'verontreinigde' kwaliteit weer (Schneiders en Wils, I 993b).

Er is een wij beperkt vissoortenbestand. Enkel de dominante soorten doen aan

natuurlijke recrutering. Men treft in deze waterloop een vijftal sportvissen aan: paling,

baars, zeelt, blankvoorn en karper. Opmerkelijk is de aanwezigheid van de bittervoorn
(Van Damme et al., 1988).

De Deesbeek (zijbeek Waarbeek) wordt vooral door bronwater gevoed. Het is een beek

met weinig of geen natuurlijke structuurkenmerken. De waterkwaliteit is hier nog goed

zodat bescherming van deze beek aangewezen is. Bovendien is deze beek zeer smal

zodat ze niet geschikt is als hengelwater.

Er zijn nog geen gegevens bekend omtrent het visbestand en de waterkwaliteit van de

Leigracht in het Webbekoms broek. Deze gracht is echter gelegen in natuurkerngebied
(het Webbekoms broek) en om te verhinderen dat er gehengeld wordt, werd er aan de

rand van het gebied een hengelvijver gegraven. Om deze reden is het aangewezen deze

gracht te klasseren in categorie I zodat hengelen hier verboden wordt.
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Het visbestand op de bovenloop yan de Begijnenbeek is niet bijzonder waardevol:

giebel en blankvoorn worden hier in grote aantallen aangetroffen. De waterkwaliteit is er

slechts 'matig' maar omwille van de nog waardevolle structuurkenmerkn bezit deze beek

veel mogelijkheden voor de toekomst. Deze bovenloop is echter niet geschikt om er op

te hengelen.

Vooral de bovenloop van de Dormaalbeek is nog zeer waardevol: ze bezit goed

ontwikkelde holle oevers en een mooi pool-riffle systeem (Bervoets et al., 1993a). De

biotische index geeft echter slechts een 'matige' waterkwaliteit. De kwaliteit van het

visbestand is erbarmelijk slecht maar omwille van de waardevolle structuurkenmerken

bezit deze bovenloop nog potenties voor de toekomst.

2. \ilaters met een bijzondere ecologische waarde

a) intensief bevisbaar

De waters die hiertoe geklasseerd worden, hebben geen optimale water- of
structuurkwaliteit maar zijn toch waardevol en herbergen wel een aantal vissoorten die

belangrijk zijn voor de sportvisserij. Deze waters zijn: het Meer van Rotselaar, het

Kanaal Leuven-Dijle (l 10/30000), het Meer van Hofstade, de hengelvijver van de Voer

(713159002), de Dijle (710,712,720,721,727118000) en de Demer

(600,60 1,6 02,604,605,661,664,666/1 6000).

De soorten die in het Meer van Rotselaar vooral vertegenwoordigd zijn, zrjn de

blankvoorn, de karper en de snoek. Althans worden deze soorten hier het meest frequent

gevangen (Hoviele et a1.,1989). De waterkwaliteit is hier vrij goed en de hengelwaarde

is matig (Hoviele et ol., 1989). Bovendien heeft dit meer de capaciteit om

hengelwedstrijden te laten inrichten en is het reeds geklasseerd als recreatiewater.

Hengelwedstrijden zullen bijgevolg geen bijkomende verstoring geven.

Het Meer van Hofstade heeft reeds een recreatiefunctie. Bovendien is het groot genoeg

om er hengelwedstrijden te organiseren zodat het als intensief bevisbaar water

geklasseerd zou kunnen worden. Er komen een aantal vissoorten voor die interessant zijn

voor de hengelsport zoals baars, paling, snoek en snoekbaars. Ook ziet men er enkele

gevoelige soorten zoals de zeelt, de kleine modderkruiper en de snoek.
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Het Kanaal Leuven-Dijte is een zeer belangrijk hengelwater. Het herbergt nog een

groot aantal vissoorten waaronder het grootste deel sportvissoorten zoals blankvoorn,

brasem, snoekbaars, karper, baars, paling. Bovendien treffen we hier enkele gevoelige

soorten aan; de snoek, de winde en de zeelt (Verbiest et a|.,1993).

De frsisch-chemische analyseresultaten duiden algemeen op een verontreinigde

waterkwaliteit (waarde 7,62) ter hoogte van Leuven tot een matige verontreinigde

waterkwaliteit (waarde 2,83) ter hoogte van Mechelen (VMM, 1994). Als men kijkt naar

de Maamse norïnen voor de basiskwaliteit, is vooral het orthofosfaatgehalte te hoog. Het

zuurstofgehalte is gedurende grote gedeelten van het jaar veel te laag.

De biotische index geeft een 'zeer slechte' (waarde 2) tot 'matige' (waarde 7 en 8)

biologische kwaliteit weer.

Een interessant voorstel zou kunnen zijn gescheiden zones voor recreatievissers en

competitievissers te creëren zodat deze elkaar niet kunnen storen.

De fysisch-chemische kwaliteit van de Dijle is over het ganse verloop '^r,taaÍ

verontreinigd'. Slechts op enkele plaatsen krijgt ze een beoordeling 'verontreinigd'
(VMM, 1994). Op vele plaatsen voldoet deze waterloop niet aan de normen voor de

basiskwaliteit. De biologische kwaliteit van de Dijle varieert sterk: deze kwaliteit wisselt

van'zeer slechte kwaliteit' (waarde 2), naar een 'slechte kwaliteit' (waarde 3 en 4) en een

matige kwaliteit (waarde 5) (VMM, 1994). De kwaliteit is wel sterk verbeterd ten

opzichte van enkele jaren voordien. Zo waren er in 1992 nog meerdere sites met een

'zeer slechte' biologische kwaliteit.

De structuurkenmerken zijn op vele plaatsen nog zeeÍ goed. Zo zien we nog vele

meanders en een goed ontwikkeld pool-riffle patroon. Dit verklaart waarschijnlijk het

groot aantal vissoorten op deze waterloop. Vele van deze soorten zijn belangrijk voor de

hengelsport zoals de baars, de rietvoorn en de zeelt. In de toekomst zullen hier dan ook

veel meer mogelijkheden voor hengelaars zijn.

De waterkwaliteit van de Demer is veel verbeterd ten opzichte van vroeger. ln 1992

werd deze waterloop nog als 'sterk verontreinigd' geklasseerd. Nu vinden we al veel

plaatsen terug met een 'slechte' tot 'matige' kwaliteit. De Demer is voor het grootste

gedeelte in natuurkerngebied gelegen.

In deze waterloop werden tijdens een visbestandsopname in april 1995 een groot aantal

(23) vissoorten gevangen. De meest voorkomende soorten zijn de giebel en de

blankvoorn. Opmerkelijk is ook de aanwezigheid van de bittervoorn en het bermpje.

Gezien de afmetingen van deze waterloop bestaat de mogelijkheid er in de toekomst

hengelwedstrij den te organiseren.

De kwaliteit van de Voerenvijver is niet optimaal: er is een te hoog nitraat- en

fosfaatgehalte. Er is hier een uitgesproken discrepantie tussen de biologische en fysisch-

chemische waterkwaliteit. Daar waar de vijver een matige biologische kwaliteit bezitten,

is de fysisch-chemische kwaliteit te bestempelen als'zwaaÍ verontreinigd'(VMM,1994).
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Het visbestand wordt artificieel in stand gehouden en de samenstelling is variërend

naargelang van de bepote vissoorten. De blankvoorn is er dominant (Van Damme,

1988). De afmetingen van deze vijvers zijn groot genoeg om hengelwedstrijden toe te

laten

b) extensiefbevisbaar

De waterlopen die hierbij geklasseerd worden, zijn niet zo groot of breed en hebben niet

al te grote visdensiteiten zodat hengelwedstrijden er af te raden zijn. Bovendien

verdienen ze, omwille van de aanwezigheid van gevoelige vissoorten, een extra

bescherming. De waters die we hierbij klasseren zijn: de IJse (711130000), de Laan

(710/41001), de Winge (651124000), benedenloop van de Motte (666131001),

benedenloop van de Zwarte beek (662125000), de benedenloop van de Begijnenbeek

(661/30000), de Velpe (642,641123000), de Gete (633/30000), de Grote Gete

(623121000), de Mene (Molenbeek) (622159001), de Kleine Gete (621130000), de

benedenloop van de Molenbeek @ormaalbeek) (620130000), de Mark (401,400120000),

de hengelvijver in het Webbekoms broek (660), de hengelvijver te Groenendaal, het meer

van Weerde, de Laakbeek (721132001), de Voer (713159002) en de Moedgracht te

Zoutleeuw.

De fysisch-chemische kwaliteit van de IJse is 'verontreinigd' en ook de biologische

kwaliteit is niet optimaal: ze varieert van 'zeer slechte' kwaliteit tot 'matige' kwaliteit

(VMM, 1994). De IJse werd in haar bovenloop vergraven tot kweekvijvers voor vissen

en op haar verdere verloop is ze dikwijls rechtgetrokken (Schneiders en Wils, 1991b).

Enkel in de bovenloop herbergt deze waterloop nog waardevolle vispopulaties (Bervoets

et a1.,1993b). Verderop treft men echter geen verontreinigingsgevoelige soorten meer

aan. Men vindt er maar enkele sportvissen terug (baars, paling, blankvoorn, grondel en

rietvoorn). Voor de hengelaars werd hier beekforel uitgezet.

Deze waterloop is zeer smal en de abundantie van de aznwezige vissoorten is laag zodat

grote hengelwedstrijden er niet mogelijk zijn.

Een gedeelte van de IJse dat doorheen het Zoniënwoud stroomt, is vergraven tot vijvers.

Deze liggen in een gebied beheerd door de Afrleling Bos en Groen. Hengelen is slechts

toegelaten op één van deze vijvers. Dit is de hengelvijver van Groenendaal. De

biotische index scoort hier redelijk hoog: een waarde 7 wijst op een 'goede'

waterkwaliteit.

Deze vijver bezit een vrij interessant sportvisbestand. Zo treffen we hier onder andere

blankvoorrq zeelt, winde, snoek en karper aan.

De vijver is echter wij klein zodat grote hengelwedstrijden beter niet toegelaten worden.
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We stellen bij de Laan een lichte overschrijding van de basiskwaliteitsnormen vast. Zo

ligt het zuurstofgehalte op verschillende plaatsen net iets te laag en het fosfaatgehalte

voldoet ook niet aan de norm (volgens de basiskwaliteit dient het gehalte aan opgeloste

zuurstof steeds > 5 mg/l te zijn en het fosfaatgehalte moet lager zijn dan I mg Pfl)

(VMM, 1991c). Zowel de fysisch-chemische analysemethoden als de biotische index

beoordelen de Laan als een'slechte'waterloop (VMM, 1994).

Deze waterloop is voor het grootste gedeelte in natuur ontwikkelingsgebied gelegen.

De Laan is als hengelwater niet belangnjk. Ze bezit wel een redelijk aantal vissoorten

zoals de snoek, de winde, de blankvoorn en de zeelt, maar de densiteit van deze soorten

is zeer laag. In Wallonie werd op deze waterloop forel uitgezet.

Op vele plaatsen heeft deze waterloop nog een meanderend verloop zodat de Laan op dit

vlak wel waardevol is. Het voorgestelde verbod op het houden van hengelwedstrijden op

de Laan is dus vooral preventief omdat deze waterloop, na het saneren van de

waterkwaliteit, zich kan ontwikkelen tot een interessant hengelwater. De Laan is echter

te smal om er grote hengelwedstrijden in te richten en bovendien zijn de densiteiten van

de aanwezige vissoorten te laag.

De Winge herbergt nog een wij groot aantal vissoorten (15) waarvan een belangrijk

aandeel interessant is voor de hengelsport: baars, blankvoorrg brasem, giebel en

rietvoorn. Wat betreft de structuurkenmerken bezit de Winge nog zeeÍ waardevolle

trajecten. Op verschillende plaatsen vertoont deze stroom nog sterk ontwikkelde

meanders die geflankeerd zijn door holle oevers.'Het pool-riffle systeem is echter niet

sterk ontwikkeld @ervoets et al.,l993a).
De fysisch-chemische analyseresultaten weerspiegelen een'verontreinigde' kwaliteit. De

biologische kwaliteit is meer gegradeerd langsheen de waterloop. Zo heeft de biotische

index in de bovenloop een waarde 2 à 3 (zeer slechte tot slechte kwaliteit) terwijl ze in

de benedenloop stijgt naar een waarde 4 à 5 (slechte tot matige kwaliteit).

Voorlopig wordt op de Winge niet veel gehengeld maar deze waterloop bevat, omwille

van de ecologisch waardevolle trajecten, nog potentiëlen voor de toekomst. Wel is het

aangewezen hier geen grote wedstrijden toe te laten. De waterloop is hier immers te smal

voor.

Het gedeelte van de Motte voorbij het Walenbos heeft volgens de fysisch-chemische en

biologische analyseresultaten een 'matige' waterkwaliteit (VMM, 1994). De

structuurkenmerken in deze benedenloop zljn echter niet optimaal.

We treffen hier enkele belangrijke sportvissen aan zoals de blankvoorn, de karper en de

baars. Hengelen kan hier toegelaten worden maar voor hengelwedstrijden is deze

waterloop te smal.
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Het bovenloopse gedeelte van de Zwarte beek behoort tot de provincie Limburg zodat

dit deel niet besproken wordt in deze studie. Enkel de benedenloop wordt besproken.

Het is een waterloop waarop gehengeld wordt.

De waterkwaliteit van de benedenloop is slechter dan deze van de bovenloop. Op één

uitzondering na, waar de biotische index een waarde 7 heeft, geeft de biologische analyse

een'slechte'kwaliteit weer (BBI:3 of 4). De frsisch-chemische analyse geeft overal een

'verontreinigde' kwaliteit weer (VI\,IM, 1994).

Vanaf Beringen is de Zwarte beek over grote delen rechtgetrokken zodat de

structuurkwaliteit vanaf daar sterk achteruit gaat.

De vissoorten die in het benedenstroomse gedeelte van deze waterloop voorkomen en

interessant zijn voor de hengelsport zijn de blankvoorn, baars, karper, giebel, paling en

rietvoorn. De enige verontreinigingsgevoelige vissoort in deze benedenloop is de

bittervoon @e Charleroy et a1.,1994).

De benedenloop van de Begijnenbeek is minder waardevol dan de bovenloop. De

waterkwaliteit is er slechter (BBI:3) en de visdensiteiten zijn laag. Op vele plaatsen

wordt bovendien enkel driedoornige en tiendoornige stekelbaars aangetroffen. De

Begijnenbeek is echter te smal en te ondiep om er grote hengelwedstrijden te

organiseren.

De fysisch-chemische kwaliteit van de Velpe geeft over het hele verloop een

'verontreinigde' waterkwaliteit weer (VIvÍM, 1994). Daarenboven is het

ammoniumgehalte te hoog (> 5 mgfl) om aan de kwaliteitseisen voor viswater te

voldoen (VlVlM, l99le). De biotische index weerspiegelt een 'matige' biologische

kwaliteit (VtvÍM, 1994).

Vooral in de bovenloop is de structuur van de Velpe zeer waardevol. Verderop in

Neervelp is echter een gedeelte vergraven tot visvijvers en grote stukken van de

waterloop zijn rechtgetrokken (Bervoets et a|.,1993a).

De vissoorten die we hier aantreffen, zijn: driedoornige stekelbaars, bermpje, grondel,

bittervoorn, regenboogforel (afkomstig van sluikuitzettingen), paling, karper, rietvoorn

en de blankvoorn. Dit geeft het belang voor de hengelsport weer. Op deze waterloop

wordt bijgevolg zeer veel gehengeld. De Velpe is echter te kwetsbaar om er grote

hengelwedstrij den te houden.

De waterkwaliteit van de Gete is erbarmelijk slecht: het zuurstofgehalte ligt te laag (de

norm hiervoor is 5 mdl) en de concentratie aan ammonium overschrijdt de norm (VI\rfivL

1991d). De basis Prati-index weerspiegelt dan ook een 'slechte' waterkwaliteit (VMM,
ree4).

In deze waterloop werden in 1993 geen levende organismen teruggevonden (VMM,
1993). Nu is de situatie iets verbeterd want de biotische index geeft terug een waarde 4

en 5 aan ('slechte' tot'matige' kwaliteit).

Ook werd de Gete op vele plaatsen rechtgetrokken.
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Deze waterloop heeft geen hoge ecologische waarde maaÍ zou in de toekomst een

belangrijk hengelwater kunnen worden indien de waterkwaliteit er drastisch verbetert.

In de bovenloop wordt de kwaliteit van de Grote Gete biologisch nog als 'matig'

beoordeeld. Maar meer stroomafwaarts, nog voor de samenvloeiing met de Kleine Gete,

is ze zeer z,ötaaÍ vervuild (VIVÍM, 1994). De fysisch-chemische analysen geven over het

hele verloop een'verontreinigde' kwaliteit weer (VMM, 1994).

Structureel is deze waterloop gewijwaard gebleven van grote ingrepen. Op vele plaatsen

is er nog een mooi meanderend verloop, maar elders is de loop gebetonneerd en zijn de

oevers verstevigd @ervoets et al.,1993a).
Het visbestand is niet uitermate groot: we treffen hier slechts 6 vissoorten aan en een

matige densiteit. In deze waterloop wordt vooral op beekforel (die uitgezet werd) en

regenboogforel (afkomstig uit Wallonie) gevist. Grote hengelwedstrijden zijn hier echter

niet aangewezen omwille van de lage densiteit van de voorkomende vissoorten en de

geringe breedte van de waterloop.

De Mene (Molenbeek) is een zijbeek van de Grote Gete. Ze is wij smal maar heeft nog

waardevolle structuurkenmerken (Bervoets et al.,l993a). De waterkwaliteit is slecht: de

biotische index heeft globaal een waarde 5 (matige kwaliteit) en de basis Prati-index een

waarde 4 (verontreinigde kwaliteit) (VMM, 1994). Verschillende trajecten van deze

waterloop bezitten nog zeer goede structuurkenmerken.

Het IBW heeft echter nog geen gegevens omtrent het visbestand. Grote

hengelwedstrijden zijn af te raden vermits ze te belastend zouden zijn voor het

ecosysteem.

De Kleine Gete heeft over haar ganse verloop een biotische index met waarde 5 (matige

waterkwaliteit). De fysisch-chemische analysen geven een negatiever beeld: over bijna

gans het verloop wijst dit op een'verontreinigde'kwaliteit.
De structuur van deze waterloop is zeker niet optimaal: ze is op veel plaatsen

rechtgetrokken en waardevolle meandering is bijna volledig verdwenen.

Zoals op de Grote Gete wordt hier vooral op beekforel en regenboogforel gehengeld.

Ook hier zijn grote hengelwedstrijden niet aangewezen omwille van de lage

visdensiteiten en de geringe densiteit van de waterloop.

De benedenloop van de Dormaalbeek is sterk vervuild. De biotische index duidt op een

'matige'tot 'zeer slechte'kwaliteit. De basis Prati-index geeft dezelftle trend weer (VMM,
1994). Deze beek heeft echter nog een structurele waarde.

Het visbestand van deze beek is erbarmelijk slecht. Omwille van de beperkte capaciteit

van deze waterloop zijn grote hengelwedstrijden niet aangewezen.
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De Laakbeek stroomt voor het grootste gedeelte van haar verloop doorheen

natuurontwikkelingsgebied. Ze voldoet niet aan de normen vooropgesteld voor viswater.

Vooral de ammoniumconcentratie ligt hiervoor te hoog. De biotische index heeft hier

bovendien slechts een waarde 2 wat een 'zeer slechte' waterkwaliteit weerspiegelt

(VMM, 1994). De algemene sportvissoorten die voorkomen, zijn giebel, baars, zeelt,

blankvoorn en karper. Het gedeelte van de Laakbeek waarop nog vis voorkomt is echter

klein zodat van een sterk gedegradeerd visbestand kan gesproken worden (Van Damme

et a|.,1988).

De kwaliteit van de Voer is sterk variërend: te Vossem geeft de biotische index nog een

waarde 5 (matige kwaliteit) aan maar na Leefrlaal daalt deze tot een waarde 2 (zeer

slechte kwaliteit). Globaal kan men zeggen dat dit water 'verontreinigd' is. De

structuurkenmerken van de Voer zijn stroomopwaarts nog goed maar ter hoogte van de

Vossemvijvers is de waterloop rechtgetrokken en zijn de oevers verstevigd.

Stroomafivaarts zijn er nog gedeelten met een wij natuurlijke meandering (Schneiders en

Wils, 1993b). Deze waterloop herbergt niet veel leven meer: enkel muggelarven

(chironomiden) komen hier talrijk voor.

De biotische index geeft voor de Mark een 'zwaar verontreinigde' kwaliteit weer en ook

de basis Prati-index geeft dezelfcle trend weer. De norïnen voor viswater worden

ruimschoots overschreden (zowel het ammoniumgehalte als het orthofosfaat en de totale

fosfaat liggen te hoog) (Van Damme, 1988). Natuurlijke structuurelementen zoals

meandering, pool-riffle patronen en dergelijke, komen voor maar zijn sterk gereduceerd

(Van Damme, 1988).

In deze waterloop bevinden zich een groot aantal sportvissen zoals de blankvoorn,

rietvoorrq kroeskarper, zeelt, brasem, bermpje en grondel. De Mark is bijgevolg een

interessant hengelwater.

De hengelvijver van het Webbekoms broek werd een drietal jaar geleden uitgegraven

ten behoeve van de hengelaars. De soorten die uitgezet werden, zijn de blankvoorn,

rietvoorq zeelt, glasaal, grondel, bittervoorn en snoek. De waterkwaliteit is goed maar

hier tegenover staat dat deze hengelvijver vrij ondiep is en daardoor niet echt

hengelvriendelijk. Omwille van de kleine oppervlakte zijn grote hengelwedstrijden best te

weren.

De kwaliteit van het water in het Meer van Weerde is 'aanvaardbaar' tot 'zeer goed'.

Enkel voor de functietoekenning viswater wordt een te hoog ammoniumgehalte

teruggevonden. De oorzaak hiervoor is waarschijnlijk te vinden in de bemesting.

De biotische index geeft een 'zuivere' tot 'licht verontreinigde' kwaliteit weer. De

aangetroffen vissoorten in dit meer zijn: snoek, blankvoorn, zeelt, brasem, karper, paling,

baars en pos (Bervoets en Verheyeq 1988). Dit meer is dus interessant voor de
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hengelaar maar grote hengelwedstrijden zouden ook hier weer voor een te grote

belasting zorgen, vooral dan samen met de overige recreatievormen in het gebied.

De Vloedgracht te Zoutleeuw werd recentelijk gegraven met als doel een by-pass te

voÍïnen rond de stad. In deze gracht is men bezig met de aanleg van een paaiplaats voor

de aanwezige vissoorten. Deze gracht biedt mogelijkheden voor de hengelaars maar te

grote hengelwedstrijden zouden dit biotoop verstoren.

3. Waters zonder bijzondere ecologische waarde

De waters die in deze categorie kunnen geklasseerd worde\ ztJÍt ecologisch niet

belangrijk. De waterkwaliteit is slecht en de structuurkenmerken laten te wensen over.

Dit wil echter niet zeggen dat het geen goed hengelwater is. Vele van deze waters

hebben immers een interessant sportvisbestand. De volgende waters worden tot deze

categorie gerekend: de Wachtbekkens van de Zuunbeek (701/30000), het Kanaal

Brussel-Charleroi, het Kanaal Brussel-Rupel (112130000), de Darse (Insteekdok

Vilvoorde) (112130000), de Zewte (700,704,705120000), de Molenbeek (Parkbeek)

(7l2l3OOOO), de Dender (410,420,423,433112000) en de Hollaak (722180001).

Wachtbekkens Zuunbeek

De waterkwaliteit wordt hier als wij goed beschouwd (Hoviele et a|.,1989).

Sporfvissen zijn er talrijk vertegenwoordigd. De soorten waarop wordt gehengeld, zijn:

blankvoorn, baars, karpeq kroeskarper, paling, rietvoorn en riviergrondel. De enige

verontreinigingsgevoelige soort is de zeelt.

Het Kanaal Brussel-Charleroi heeft ter hoogte van Halle een 'slechte' waterkwaliteit

(BBI : 3) maar meer stroomafuaarts verbetert deze kwaliteit enigszins en de biotische

index krijgt hier een waarde 6 ('matige'waterkwaliteit) (MvÍM,1994). Er worden wij

veel sporwissen aangetroffen. De soorten die het meest gevangen worden zijn de

blankvoorrq de rietvoorn en de brasem. Deze soorten komen omwille van de hoge

bemestingsgraad in zeer hoge densiteiten voor.

De waterkwaliteit in het Kanaal Brussel-Rupel is nog vrij goed: de biotische index

heeft net voorbij Brussel een waarde 5 en 6 wat een'matige'kwaliteit weerspiegelt. Ter

hoogte van Willebroek scoort ze zelfs een 7 wat wijst op een 'goede' kwaliteit. De

fusisch-chemische resultaten zijn minder gunstig: deze geven een 'matig verontreinigde'

tot'verontreinigde'kwaliteit weer (VMM, 1994). De Darse of het Insteekdok van

Vilvoorde heeft een'matige'biotische index. In het kanaal en in het insteekdok treft men
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grotendeels dezelfcle sportvissoorten aan, namelijk de blankvoorn, baars, rietvoorq blei,

kopvoorq zeelt en riviergrondel. Deze soorten komen in zeer hoge densiteiten voor.

De Maalbeek is een beek die ter hoogte van Grimbergen in het kanaal Brussel-Rupel

uitmondt. De waterkwaliteit van deze beek is sterk gedegradeerd maar er zijn nog enkele

waardevolle structuurkenmerken. Vroeger was deze waterloop een paaiplaats voor

snoek en werd er regelmatig gehengeld. Verondersteld kan worden dat de Maalbeek in

de toekomst nog mogelijkheden inhoudt.

De biologische kwaliteit van de Zenne (Maams Brabant) is over het algemeen 'zeer

slecht'. En ook de fysisch-chemisch waterkwaliteit is over de grote lijn 'verontreinigd' tot

'zwaar verontreinigd'. Op sommige plaatsen zoals Machelen en Mechelen is deze

waterloop zelfs'zeer zwaaÍ verontreinigd'(VIv[\41994). Ze voldoet niet aan de normen

voor de basiskwaliteit: het gehalte opgeloste zuurstof ligt bijna overal lager dan 5 mg/l en

het gehalte totale fosfor is hoger dan I mg Pfl. Ook de ammoniumnoÍïn van 5 mg N/l

wordt overschreden op veel plaatsen. De biologische kwaliteit geeft een 'slechte' tot

'zeer slechte' waardebeoordeling (VMM, 19910.

Vanuit de hengelsport is het gedeelte van deze waterloop dat in Maams Brabant gelegen

is momenteel waardeloos.

De fusisch-chemische kwaliteit van de Dender is 'slecht' (bovenloop) tot 'zeer slecht'

(benedenloop). En ook de biologische kwaliteit geeft dit weer: de biotische index daalt

vanaf de grens ('matig' tot 'slecht') tot aan de ntonding ('zeer slecht') (VMM, 1993).

Tot voor kort werd in deze waterloop geen vis aangetroffen maar recentelijk kan men

door verbetering van de waterkwaliteit weer meer en meer hengelaars zien.

De Molenbeek (Parkbeek) (Korbeek-Lo, Bierbeek) is als hengelwater niet echt

belangrijk. Er komen immers slechts twee sportvissoorten voor: zeelt en blankvoorn

(Van Damme et a|.,1988).

Zowel de fysisch-chemische als de biologische analyses duiden op een 'zu'taaÍ

verontreinigde' waterkwaliteit. Slechts op enkele plaatsen heeft de biotische index een

waarde 6 wat op een'matige'waterkwaliteit wijst.

De structuurkenmerken zijn niet goed ontrvikkeld. Enkel in de bovenloop vinden we nog

een natuurlijk verloop terug (Schneiders en Wils, 1993b).

De waterkwaliteit van de Hollaak voldoet niet aan de normen voor viswater. Hiervoor is

het ammoniumgehalte te hoog en het zuurstofgehalte bereikt de norm van 5 mg/l niet

(Van Damme, 1988). De fysisch-chemische analyse resultaten wijzen hier op een

'verontreinigde' kwaliteit. De biologische analyse geeft een positiever beeld: een waarde

7 voor de biotische index vertegenwoordigt een'goede'kwaliteit.

Er zijn echter nog geen gegevens omtrent het visbestand.
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Tabel l: De indeling van de waters binnen de Groene Hoofdstructuur

van het tater in een gebied van de GHS gelegenHieóijis ****= 1007o
r,*- 80-99Y"
* *: 20 '79Y'

*: l'l9o/o

NKG: Natuurkerngebied
NOG: Natuurontwikkelingsgebied
NVB : Natuurverbindingsgebied

NKG NOG NVG

Hallerbosbeken **tl.*

Motte ,i* **
Leisracht (Kotueek-Diile) ,l***

Leigracht (Webbekoms broek) ***:1.
Deesbeek *
Meer van Rotselaar !t***

Meer van Hofstade ****
Voeren viiver ****
Kanaal Leuven-Dijle
Diile * **
Demer *** *
ZwaÍe beek *:t*

Winge ** * **
Motte ** **
Groenendaal viiver ****
Use * ** ,t*
Laan *rl :1. :f

Velpe + ***
Kleine Gete ,l***

Grote Gete rl* **
Laakbeek ** *:i

Voer :l*

Hengelviiver Webbekoms broek ****
Molenbeek (Dormaalbeek) *'t**
Meer van Weerde *,1 **

Gete *:t**
Wachtbekkens Zuunbeek 't,t*
Kanaal Brussel{harleroi
Kanaal Brussel-Rupel
Darse (lnsteekdok Vilvoorde)
Dender :t*tl

Zenne rt *

Molenbeek (Parkbeek) :l* **
Mark tt:t * *

Hollaak ,l*Í:l
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Besluit

Het doel van dit werk is het bescherïnen en situeren van de hengelsport binnen de

indeling van de Groene Hoofdstructuur. Hiertoe werd een nieuwe indeling uitgewerkt,

een "Blauwe Hoofdstructuur", die naast de ecologische waarde ook rekening houdt met

de hengelsportwaarde van de waters. Deze indeling beoogt het behouden van de

mogelijkheid tot hengelen maar zodanig dat ook tegemoet gekomen wordt aan de

ecologische eisen van de GHS. Bovendien werden waters beschouwd die naar de

toekomst toe interessant kunnen worden. Dit voorstel voor een nieuwe indeling bestaat

uit verschillende categorieën waaraan, naargelang de ecologische waarde van de waters,

bepaalde restricties aan de hengelsport zouden gekoppeld worden. Zo wordt voorgesteld

voor waters met een zeer hoge ecologische waarde een hengelverbod in te voeren. In

waters met een bijzondere ecologische waarde zou een restrictie op het houden van grote

hengelwedstrijden gelden aftrankelijk van de capaciteit en kwetsbaarheid van het

hengelwater.Deze waters lenen zich meestal niet tot het houden van hengelwedstrijden

zodat de hengelaar hier geen bentaar tegen zal hebben.

Tot slot moet nog gezegd worden dat dit werk moet gezien worden als een aanvulling

van de GHS die geïntegreerd zou kunnen worden in verdere structurele plannen van het

Gewest rekening houdende met de belangen van dé hengelwereld.
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Kaart 1: Situering en benoeming van de geklasseerde waters

l: Schelde

2: Rupel

3: Dender

4: Mark
5: Kanaal Brussel-Rupel

6: KanaalBrussel-Charleroi

7: Darse (Insteekdok Vilvoorde)
8: Zenne

9: Maalbeek

l0: Zuunbeek

I 1: Wachtbekkens Zuunbeek

12: Meer van Weerde

13: Meer van Hofstade

14: Hallerbosbeken

15: Kanaal Leuven-Dijle

16: Dijle
17: Hollaak

18: Laakbeek

19: Voer

20: Vijver Voer

2l : Leigracht Korbeek-Dijle

22. llse
23: Vijver te Groenendaal

24. Laan
25: Molenbeek (Parkbeek)

26: Demer

27. Winge
28: Meer van Rotselaar

29: Motte
30: Begijnenbeek

3l: Vijver Webbekoms broek

32 Leigracht (WB)

33: Zwarte beek

34. Velpe

35: Gete

36: Grote Gete

37. Kleine Gete

38: Mene (Molenbeek)

39. Dormaalbeek

40: Waarbeek

4l: Deesbeek

42: Yloedgracht (Zoutleeuw)
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Kaart 2: Situering en benoeming van de paaiplaatsen in
Vlaams Brabant

1: paaiplaats langs het Kanaal Leuven-Dijle (Schiplaken)

2. paaiplaats langs het Kanaal Leuven-Dijle (Schiplaken)

3. paaiplaats langs de Leigracht te Webbekom

4: paaiplaats aan het meer van Rotselaar

5: paaiplaats langs de Grote Gete te Hoegaarden

6. paaiplaats langs de Kleine Gete te Helen Bos

7. paaiplaats langs de Moedgracht te Zoutleeuw

8: paaiplaats langs de Velpe te Bunsbeek

9. paaiplaats langs de Velpe te Hoeleden

l0: paaiplaats langs de Velpe te Hoeleden

1 l: paaiplaats langs het meer van Weerde

18
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Kaart 3: Aanduiding van de waters gelegen in de
Groene Hoofdstructuur

19
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Kaart 4: \ileergave van de "Blauwe Hoofdstructuur"
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