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Herstel van de    
Rivierdonderpadpopulatie 
in het Dijlebekken, 
in het bijzonder het deelbekken van de IJse  
De Rivierdonderpad (Cottus perifretum) is een 
zeldzame vissoort in onze Vlaamse waterlopen 
en komt amper op enkele tientallen locaties voor. 
Dit visje heeft nood aan heldere, zuurstofrijke en 
structuurrijke beekjes die zich vooral situeren in 
de kleinere bovenlopen. Ook op Europees vlak is 
de soort sterk bedreigd. Aan de basis hiervan ligt 
een onvoldoende water- en habitatkwaliteit. De 
Rivierdonderpad wordt beschouwd als een veel-
eisende soort. Gezonde populaties Rivierdonder-
pad in Vlaanderen komen voor bij minimale zuur-
stofwaarden van 7 mg/l, echt optimale condities 
worden pas bekomen vanaf 8 mg/l.

De toestand in Vlaanderen is echter zorgwek-
kend waardoor er maatregelen genomen dienen 
te worden om deze populaties, van een soort 
die voorkomt op Bijlage II van de Europese ha-

bitatrichtlijn, in stand te houden. Voor de Rivier-
donderpad werden dan ook gewestelijke natuur-
doelen (G-IHD’s) opgesteld. Deze geven weer wat 
in Vlaanderen nodig is om een veilige toekomst 
te bieden (zowel binnen als buiten Natura 2000) 
voor soorten en habitattypes die in heel Europa 
bedreigd zijn. In de G-IHD’s werden volgende 
doelen vooropgesteld voor de Rivierdonderpad 
(welke als overkoepelende soortgroep wordt 
beschouwd voor de in Vlaanderen voorkomende 
soorten Cottus gobio, Cottus perifretum en Cottus 
rhenanus):
- Minimaal het actuele areaal behouden
- Uitbreiding van het huidig aantal populaties
- Verbetering van de kwaliteit van het 

leefgebied
• Terugdringen van de waterverontreini-

ging: zuurstofgehalte minimaal 8 mg/l, 

Rivierdonderpad. 
Foto: Johan Auwerx
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met constant goede waterkwaliteit en 
geïsoleerde lozingspunten saneren in 
kleine en dus kwetsbare bovenlopen 

• Terugdringen van klei- en leemafspoelin-
gen naar waterlopen

• Verbeteren structuurkwaliteit beken en 
rivieren, substraat van zand met grind, 
ijzerzandsteen of grote stenen, matige 
stroomsnelheid (0.2-1 m/s) en de aan-
wezigheid van groot dood hout

• Opheffen van migratieknelpunten

Binnen de instandhoudingsdoelstellingen voor 
Vlaams-Brabant zijn er 2 speciale beschermings-
zones (SBZ’s) waar specifieke kwaliteitsdoel-
stellingen voor Rivierdonderpad werden opge-
nomen: de SBZ Hallerbos (waar de soort werd 
aangemeld) en de SBZ Dijlevallei (waar de soort 
niet aanwezig was en dus niet werd aangemeld). 
Uit visstandonderzoeken in de periode 1995 tot 
2006 bleek de Rivierdonderpad een opvallende 
afwezige in het Vlaamse gedeelte van het Dijle-
bekken (Vis Informatie Systeem – V.I.S. databank 
INBO). 

Op basis van recent onderzoek wordt Rivier-
donderpad sensu latu (voorheen Cottus gobio) 
opgedeeld in een aantal afzonderlijke soorten. 
Populatiegenetisch onderzoek in Vlaanderen 
heeft aangetoond dat Cottus perifretum voor-
komt in het Scheldebekken en Cottus rhena-
nus in het Maasbekken. Het Agentschap voor 
Natuur en Bos (ANB) werkt nu samen met het 
Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) 
aan een soortherstelprogramma voor de Rivier-
donderpadpopulatie in het Dijlebekken (Cottus 
perifretum), in navolging van de succesvolle her-
introductie in het Demerbekken in de periode 
2008-2017 (Van Liefferinge et al., 2015; Vught 
et al., 2012).

Deze herstelprogramma’s volgen steeds de 
IUCN-richtlijnen en verlopen in 3 stappen: 

Stap 1: 
een habitatstudie van de geselecteerde beken 
(waterkwaliteit, beekstructuur en microhabitat). 

Stap 2: 
het opzetten van een kweekprogramma om vol-
doende individuen te hebben voor de startpo-
pulatie (uitgevoerd aan het INBO te Linkebeek), 
inclusief het onderzoek naar de bronpopulatie en 
de genetische achtergrond. 

Stap 3: 
de uitzetting en de opvolging.

Ter voorbereiding van het soortherstelprogram-
ma in het Dijlebekken, werden enkele potentieel 
geschikte waterlopen gekozen op basis van de 
opgestelde natuurdoelen (rapport S-IHD ‘SBZ 
Dijlevallei’ - BE2400011 Valleien van de Dijle, 
Laan en IJse met aangrenzende bos- en moeras-
gebieden, BE2422315 De Dijlevallei). Bijkomend 
werden de beken gescreend op basis van de 
heersende waterkwaliteit, de voedselbeschik-
baarheid en de structuurkwaliteit. De bekomen 
shortlist bestond uit 2 waterlopen op grondge-
bied van Overijse-Huldenberg: de Nellebeek en 
de IJse, en 3 waterlopen op grondgebied van 
Bierbeek–Lovenjoel: de Molenbeek-Parkbeek, 
Mollendaalbeek en Bruulbeek. Elk van deze wa-
terlopen of waterlooptrajecten voldeden aan de 
minimale kwaliteitseisen van Rivierdonderpad op 
vlak van waterkwaliteit, waardoor deze beken 
verder werden onderzocht. Tevens werd in de 
potentiële waterlopen een visstandbemonstering 
uitgevoerd. Er werden nergens relictpopulaties 
van Rivierdonderpad aangetroffen. 
Vervolgens werden enkele kritische microha-
bitatparameters zoals stroomsnelheid, diepte, 
substraattype en aanwezigheid van dood hout 
geëvalueerd. De habitatparameters werden ge-
toetst aan de relevante gebruiks- en preferentie-
modellen opgesteld voor Rivierdonderpadden uit 
het Scheldebekken. In dit model wordt ook on-
derscheid gemaakt tussen juvenielen en adulten 
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(Seeuws et al. 1999; Van Liefferinge et al. 2005 
en 2006). Met het resultaat van dit model kan de 
geschiktheid van de waterloop voor het verkrij-
gen van een duurzame populatie Rivierdonder-
pad nagegaan worden. Knaepkens et al. (2004) 
geven aan dat een totale populatiegrootte van 
1000-5000 individuen noodzakelijk is om te ver-
mijden dat er op termijn genetische verarming 
zal optreden. Op basis van de resultaten uit onze 
habitatstudie kan besloten worden dat in elke 
geëvalueerde waterloop de kans op ontwikkeling 
van een zichzelf reproducerende, levensvatbare 
en duurzame Rivierdonderpadpopulatie groot is.
Voor het opzetten van het kweekprogramma 
werd er samengewerkt met Service de la Pêche - 
DNF - DGO3 - Service Public de Wallonie. Enkele 
bovenlopen van het Waalse deel van het Dijle-
bekken, zoals de Blanc Ry te Ottignies, herbergen 
nog populaties met hoge densiteiten aan Rivier-
donderpad. Hier werden geschikte kweekdieren 
verzameld met een hoge mate aan genetische 
diversiteit (heterozygositeit). In het artikel van 
Frank et al. (2005), “Le Chabot (Cottus gobio, L.) 
dans le Bassin de la Dyle. Distribution et avenir de 
cette espèce” kwam naar voor dat er minstens 2 
zeer goed ontwikkelde populaties Rivierdonder-
pad waren in enkele bovenlopen, die gebruikt 
konden worden voor herintroductie in andere 
waterlopen van het Dijlebekken. In de viskweke-

rij te Linkebeek (INBO) werden de ouderdieren 
in een semi-natuurlijk biotoop gestimuleerd tot 
eiafzet. De opgekweekte juveniele Rivierdonder-
padden werden vervolgens uitgezet in de Nelle-
beek (2015, 2016), de Bruulbeek (2015, 2016, 
2017) en de Mollendaalbeek (2016 en 2017). 
De uitzettingen in de cluster Bruulbeek-Mollen-
daalbeek-Molenbeek kaderen in de G-IHD’s. De 
uitzetting in de Nellebeek gebeurden bovendien 
ter realisatie van de Specifieke Natuurdoelen 
(S-IHD’s). Voor de SBZ Dijlevallei worden onder 
meer de volgende populatiedoelstellingen na-
gestreefd: realisatie duurzame reproducerende 
populatie Rivierdonderpad in het IJsebekken 
(streefcijfer 100-200 ind./ha of 0,1-0,3 ind./m² 
geschikte rivierbedding). Bijkomend wordt in 
functie van de natuurdoelen en het behalen van 
de doelstellingen van het Decreet Integraal Wa-
terbeleid en de Kaderrichtlijn Water momenteel 
door de verschillende waterbeheerders - Provin-
cie Dienst Waterbeleid en VMM-AOW - ingezet 
op ontsnippering, habitatherstel en een verdere 
verbetering van de waterkwaliteit in de IJse en 
haar zijbeken.
De uitzettingen in de Nellebeek zijn een belang-
rijke bijkomende stap in het behalen van de ge-
stelde natuurdoelen en moeten dan ook zorgen 
voor een verdere kolonisatie van de IJse. De uit-
zettingen in de Bruulbeek en de Mollendaalbeek 

Figuur 1. 
Lengtefrequentiedistributie 
voor Rivierdonderpad in 
de Nellebeekcluster in het 
najaar van 2016 (boven) en 
2017 (onder), over een totale 
afstand van respectievelijk 
200 en 250 m.  Met 
blauwtinten aangeduide 
locaties betreffen zones waar 
Rivieronderpad werd uitgezet, 
terwijl met roodtinten 
aangeduide locaties meer 
stroomafwaarts van het 
uitzettraject gelegen zijn.
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zouden dan door stroomafwaartse drift van de 
larven en afwaartse kolonisatie van juveniele, 
subadulte en adulte Rivierdonderpadden kunnen 
zorgen voor een snelle kolonisatie van het gehele 
deelbekken van de Molenbeek en vervolgens een 
bijkomende versterking moeten zijn voor de po-
pulatie in het Vlaamse deel van het Dijlebekken.
In Figuur 1 worden de bekomen resultaten in de 
Nellebeek en de IJse toegelicht. Hiertoe werden 
drie meetpunten onderzocht in de Nellebeek ter 
hoogte van de uitzettrajecten, maar ook twee 
meetpunten in de IJse, stroomop- en stroomaf-
waarts van de monding van de Nellebeek om 
een inschatting te kunnen maken van de verdere 
kolonisatie van het deelbekken van de IJse.
 
Uit de resultaten van de monitoring blijkt dat de 
uitgezette vissen een goede groei en overleving 
vertonen en dat er een succesvolle natuurlijke re-
productie wordt waargenomen. Uit de lengtefre-
quentiedistributie kan worden afgeleid dat er 
zowel juvenielen (0+, < 55 à 60 mm) als meerja-
rige exemplaren aanwezig zijn (55 tot uitzonder-
lijk 130 mm). Bij de monitoring in 2017 is tevens 
een 1+ jaarklasse zichtbaar (55-85 mm). De fi-
guur toont een natuurlijke populatieopbouw: 
met een zeer duidelijke piek in de juveniele leng-
te-klasse gevormd door een goede reproductie 
op de verschillende locaties in de Nellebeek. De 
resultaten duiden bijgevolg op de aanwezigheid 
van een duurzame en het begin van een zichzelf 

instandhoudende populatie Rivierdonderpad in 
de cluster Nellebeek-IJse.
De historiek van de populatie-uitbreiding en dis-
persie wordt weergegeven in Figuur 2, respectie-
velijk voor de monitoring en visstandbemonste-
ringen in 2016 en 2017.
 
Door larvale drift en stroomafwaartse dispersie 
worden eveneens de tussentrajecten gekolo-
niseerd en blijkt dat er zich ook in de IJse een 
populatie Rivierdonderpad aan het vestigen is. 
Kortom, de realisatie van de natuurdoelstellingen 
rond Rivierdonderpad komen zo jaar na jaar een 
stapje dichterbij en met dit soortherstelproject 
wordt hierbij een bijzondere grote stap gezet …

Chris Van Liefferinge (ANB – UA)
Johan Auwerx (INBO)

Inne Vught (INBO)
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Figuur 2.
 Aan- en afwezigheid 
van Rivierdonderpad 
tijdens de monitoring en 
visbestandbemonsteringen in 
2016 (links) en 2017 (rechts).
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het verkrijgen van geschikte kweekdieren voor 
de opstart van een nieuwe kweeklijn Rivier-
donderpad (Dijlestam voor uitzetting in het Dij-
lebekken). Tevens wensen we Pierre Van Roy te 
bedanken voor de hulp bij de microhabitatopna-
mes en Yves Ceusters en Bruno Picavet van het 
INBO voor hun onmisbare hulp bij de kweek én 
de jaarlijkse monitoring van de uitgezette Rivier-
donderpadpopulaties. Ook in het bijzonder wordt 
het ANB-Visserijfonds en de Provinciale Visserij-
commissie van Vlaams-Brabant bedankt voor de 
financiële ondersteuning van de viskwekerij te 
Linkebeek en opname van het soortherstelproject 
in de voorbije herbepotingsplannen. 
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Een nieuwe 

sprinkhaansoort 

voor het Dijleland

Bij enkele bezoeken aan de Zandgroe-
ve Ganzemans (Neerijse) in april-mei 
2018 werd een nieuwe sprinkhaansoort 
voor het Dijleland ontdekt: het Zand-
doorntje Tetrix ceperoi. Dit is de derde 
doornsprinkhaansoort in onze regio, 
naast het algemene Gewoon doorntje 
Tetrix undulata en het Zeggendoorntje 
Tetrix subulata. Dit brengt de totale teller 
op 23 soorten sprinkhanen in het Dijle-
land. 

HERKENNING
Doorntjes zijn heel kleine sprinkhanen (ook 
wel ‘pygmy grasshoppers’ genoemd) en kan je 
van andere sprinkhanen onderscheiden door 
hun langgerekt halsschild dat het volledige 
achterlijf bedekt. Bij soorten zoals het Zand-

Zanddoorntje - Neerijse 
Foto: Robby Stoks


