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1. Inleiding

In onderlinge samenwerking tussen het Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer, de
Afdeling Visserij van de Dienst Waters en Bossen en de Provinciale Visserijcommissies,
worden jaarlijks een aantal visbestandsopnames uitgevoerd in het Vlaamse Gewest.
Dit gebeurt met het oog op het actualiseren van de kennis inzake het visbestand op de
openbare waters. De resultaten van deze afVissingen in combinatie met voorgaande of
parallelle afVissingen op andere waterlopen laten toe bepaalde evoluties in dit kader vast
te stellen. Deze infonnatie stelt ons in staat de oorzaken voor de verschuivingen in het
visserijbiologisch evenwicht op te sporen en maatregelen te treffen in het kader van
natuurbehoud en natuurontwikkeling om waar nodig het visbestand terug bij te sturen of
te beschennen.
In deze context werden in de maand november 1993 een aantal beken in en rond het
Hallerbos bemonsterd.

2. Huidige toestand van de Hallerbosbeken

2.1. Situering

Het Hallerbos te Dworp wordt doorkruist door een aantal typische bronbosbeken, met
name de Steenputbeek, de Kapittelbeek, de Rilroheidebeek en de Zoniënbosbeek. Deze
beken maken al dan niet rechtstreeks deel uit van de zijbeken van de Molenbeek of
Meerbeek en behoren tot het Zennebekken. Een overzicht van het verloop van deze
beken wordt in figuur 1 weergegeven.

Interessant aan deze beken is het hoge verval dat zij kennen op betrekkelijk korte
afstanden maar over het hele verloop van de beek. Hierdoor vonnen zij ware
uitzonderingen voor beken op het grondgebied van het Vlaamse Gewest. In
onderstaande tabel wordt de approximatieve lengte en het verval voor de verschillende
beken weergegeven. De waarden voor het verval werden berekend uitgaande van
hoogtelijnen op stafkaarten en geven dus enkel richtwaarden.

TabelI: Lengte (van gekIassificeerde trajekten) en verval van de Hallerbosbeken

Beek Lengte (m) Totaal verval Gemiddeld verval
2e kat. 3e kat. totaal (m) (%0)

Steenputbeek 800 2400 3200 ±42.5 ±13
Kapittelbeek 1700 - 1700 ±45 ±26
Zoniënbosbeek 1250 - 1250 ±30 ±24
Rilroheidebeek 1400 600 2000 ± 37.5 ± 19
Zevenborrebeek 1500 240 1740 ±20 ±11
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Figuur 1: Overzicht van het verloop van de Hallerbosbeken
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2.2. Waterkwaliteit

De Meerbeek en haar zijbeken hebben, op de Kesterbeek na, volgens het Besluit van de
Vlaamse Executieve van 21 oktober 1987 alle als normdoelstelling viswaterkwaliteit
gekregen.
Waterkwaliteitsbepalingen uitgevoerd door de Vlaamse Milieumaatschappij in 1991
tonen echter aan dat de Meerbeek (Staalnamepunten 3660 en 3670) fysicochemisch
zwaar verontreinigd is (Prati-index 12.74). Volgens de biologische
waterkwaliteitsbepalingen is zij zeer zwaar verontreinigd (Biotische index 2) (V.M.M.
1992). Spijtig genoeg heeft de V.M.M. tot nog toe geen staalnamepunten op de beken
van het Hallerbos zelf.

Uit fysicochemische en biologische waterkwaliteitsmetingen van de UIA blijkt
eveneens dat de Meerbeek nog lang niet aan de voorgestelde richtwaarden voldoet. De
Kapittelbeek werd eveneens op beide manieren onderzocht en bleek voor het overgrote
deel van de onderzochte parameters wel aan de normdoelstellingen te voldoen (U I.A.
1993). Dit is vrij logisch aangezien het gedeelte van de Kapittelbeek voor de samenloop
met de Steenputbeek enkel door het bos stroomt. De Steenputbeek en de
Zevenborrebeek aan de monding met de Rilroheidebeek (beide staalnamepunten gelegen
in het bos) werden enkel biologisch onderzocht op macro invertebraten en scoorden
goed (UIA 1993).

Een aantal waterkwaliteitsparameters worden standaard gemeten tijdens
visstandsbemonsteringen. Deze gegevens worden hieronder in tabel 2 weergegeven.

Tabel 2: Gemiddelde waarden van de gemeten waterkwaliteitsparameters op 17 en 18
november 1993 voor de visbemonsteringspunten op de Hallerbosbeken

Beek oe [021 (mgll) 02 (% sat.) pH

Kapittelbeek 3.1 13.4 99 7.6
Steenputbeek 3.8 12.8 102 7.98
Rilroheidebeek 3.8 12.3 91 7.6
Zevenborrebeek 3.7 11.3 85 7.85

Bij bezoeken ter plaatse kon door ons eveneens worden vastgesteld dat de waterkwaliteit
van de Meerbeek veel te wensen overlaat. De kwaliteit van de Zevenborrebeek
verslechtert van zodra zij het bos verlaat en de woonkern bereikt. De Rilroheidebeek en
de Zoniënbosbeek zijn in lichte mate onderhevig aan gespreide lozingen van
oeverbewoners en de Kapittelbeek wordt in het geheel niet vervuild tot aan de
samenvloei met de Steenputbeek.

Anders is het gesteld met de Steenputbeek en de Kapittelbeek na de monding van de
Steenputbeek. Onder normale omstandigheden leveren de waterkwaliteitsmetingen
goede resultaten op. Na de vorst- en sneeuwperiode van eind november 1993 werd
echter vastgesteld dat het zoutgehalte en gelijktijdig de geleidbaarheid van het water in
deze beek spectaculaire waarden bereikten van 5 mg/I NaCl en een conductiviteit van
11065 flS/cm. Deze extreem hoge zoutwaarden zijn te wijten aan de afVoergoot van de
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autosnelweg E 19 die sinds enkele jaren uitmondt in het stroomopwaarts gedeelte van de
Steenputbeek. De strooizouten gebruikt bij vriesweer veroorzaken in deze beek
zoutkoncentraties te vergelijken met brak water-situaties in estuariene getijdenzones
(bvb. de Schelde ter hoogte van Doel). Terzelfdertijd werden deze parameters eveneens
in de Kapittelbeek voor de monding van de Steenputbeek opgenomen waar normale
waarden werden verkregen van 0 mgll NaCl en een geleidbaarheid van 721 flS/cm.
Andere vervuilende substanties afkomstig van het autosnelwegverkeer (bijvoorbeeld
olieresten) kunnen eveneens een hypotheek leggen op de waterkwaliteit van deze beek.
Een bijkomende bedreiging vormen de verschillende verkavelingen die rond het
Hallerbos plaatsvinden en waarvan de huishoudelijke afValwaters de beken steeds
zwaarder gaan belasten.

2.3. Struktuurkenmerken

De bovenlopen van de Meerbeek behoren tot de meest waardevolle van het
Zennebekken. In het Hallerbos komen nog een aantal zeer waardevolle beektrajekten
voor. De bronbeken hebben hier een zeer mooi ontwikkelde struktuur. Ze zijn meestal
smal, ondiep met lage oevers en hoge stroomsnelheid. Bepaalde trajekten vertonen
weinig meandering, voornamelijk op de steile hellingen, andere stroken zijn sterk
meanderend met uitgeschuurde buitenbochten, aangeslibde binnenbochten en
overhangende oevers. De bodem is meestal zanderig met plaatselijk kiezel. De grote
natuurlijke struktuurdiversiteit die hier in de bovenlopen nog wordt aangetroffen is zeer
zeker zeldzaam te noemen. (U.I.A. 1993)

2.4. De visstand

2.4.1. Literatuurgegevens

Volgens Bruylants et al. (1989) werd in 1987 reeds een visbestandsopname uitgevoerd
op de Hallerbosbeken naar aanleiding van de inventarisatie en verspreiding van de in het
Vlaamse Gewest voorkomende vissoorten.
De resultaten van deze afVissing worden in tabel 3 weergegeven.
Deze resultaten van deze visbestandsopname wezen op het voorkomen van een
uitzonderlijk interessant visbestand.
Drie zeer zeldzame vissoorten bleken voor te komen in de Hallerbosbeken:
- De Rivierdonderpad, een beschermde vissoort die nog enkel voorkomt in het Hallerbos,
het Zwalmbekken, het bekken van de Kleine Nete en in twee kleine beekjes in het
Antwerpse.
- De Beekprik. Een beschermde soort die op een aantal Limburgse waterlopen na
zeldzaam is in het Vlaamse Gewest.
- De Beekforel. Een soort waarvan nog slechts twee natuurlijke populaties voorkomen in
het Vlaamse Gewest, namelijk in het Hallerbos en in het Brakelbos (Zwalmbekken).
Daarbuiten komt de beekforel eveneens voor in het Getebekken en in de Voerstreek,
waar hij echter geregeld wordt uitgezet.
De overige aangetroffen vissoorten (baars en driedoornige stekelbaars) zijn veel
algemener voorkomend.
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Tabel 3: Gevangen vissoorten en hoeveelheden op de Hallerbosbeken in 1987
(Bruylants et al. 1989)

Beek Vissoorten Aantallen (per 100 m)

Meerbeek Rivierdonderpad 2à9

Steenputbeek nihil

Kapittelbeek Beekforel >100
Baars 2à9
Rivierdonderpad >100
Driedoomige Stekelbaars 2à9
Beekprik >100

Zevenborrebeek Driedoomige Stekelbaars >100
Rivierdonderpad 2à9

Rilroheidebeek Rivierdonderpad 1

Zoniënbosbeek Baars 1
Rivierdonderpad 1
Driedoomige Stekelbaars 10 à 99

2.4.2. Visstandsbemonstering 1993

2.4.2.1. VVerkvvijze

Op beken van dit type is het aangewezen elektrovisserijapparatuur te gebruiken bij
visstandbemonsteringen. Stalen werden genomen op verschillende data en op
verschillende stroken (zie onderstaande tabel). Er werd telkens gebruik gemaakt van de
éénmalige vangstinspanningsmethode zodat de visbiomassa per éénheid van oppervlakte
hier niet kan worden berekend.

Tabel 4: Data, staalnamepunten en lengtes van de trajekten die werden bemonsterd in
1993 op de beken van het Hallerbos.

datum nummer staalnameDunt lenlrte
17111/1993 1 Kaprttelbeek, stroomopwaarts van de weg lOOm
17/11/1993 2 Kapittelbeek, net voor monding van Steenputbeek SOm
17/11/1993 3 Kapittelbeek, net na uittnonding Steenputbeek SOm
18/11/1993 4 Kapittelbeek, nabii vergaarbekken riolering SOm
18111/1993 S Steenputbeek, net voor duiker onder E19 SOm
17/11/1993 6 Steenputbeek, net stroomafwaarts van de E19 SOm
17111/1993 7 Steenputbeek, in bos SOm
17/11/1993 8 SteenDutbeek, voor en achter brug onder de weg lOOm
17/11/1993 9 Steenputbeek, net voor uitmonding in Kapittelbeek SOm
18/11/1993 10 Zoniënbosbeek, meanders in bos lOOm
18/1I/1993 11 Zoniënbosbeek, net voor uittnonding in Rilroheidebeek SOm
18/11/1993 12 Rilroheidebeek, in bos 80m
18111/1993 13 Rilroheidebeek, net voor monding Zoniënbosbeek 80m
18/11/1993 14 Rilroheidebeek, net na samenvloei met Zoniënbosbeek 80m
18/11/1993 IS Zevenborrebeek 80m
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Figuur 2: Overzicht van de ligging van de staalnamepunten op de Hallerbosbeken
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2.4.2.2. Resultaten

2.4.2.2.1. De vispopulatie

De totale gevangen aantallen van de verschillende aangetroffen vissoorten worden in
figuur 3 weergegeven per beek. Dit ongeacht de verschillende lengtes van de trajekten
die werden bemonsterd.

Figuur 3: Totale aantallen gevangen specimens van de verschillende soorten per beek

In onderstaande figuur 4 worden de gemiddelde aantallen gevangen vissen per 100 m,
per soort en per beek weergegeven. Dit om een vergelijking toe te laten met de situatie
in 1987 zoals nagegaan door Bruylants et al. (1989)

Figuur 4: Gemiddelde aantallen gevangen specimens van de verschillende
VissooIten per 100 m en per beek
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Op de Kapittelbeek werden vier vissoorten gevangen: Rivierdonderpad, Beekprik,
Driedoomige Stekelbaars en Beekforel. De Rivierdonderpad bleek veruit het talrijkst
voor te komen. In onderstaande figuur wordt het aantal gevangen exemplaren
omgerekend per 100 m, per soort en per staalnamepunt op de Kapittelbeek
weergegeven.

Staalnamepunten

Figuur 5: Aantal gevangen exemplaren van de verschillende vissoorten omgerekend per
100 m voor de verschillende staalnamepunten op de Kapittelbeek

Wat de Steenputbeek betreft, kon worden vastgesteld dat de vier voornoemde soorten
hier eveneens voorkomen. Onderstaande figuur geeft een idee van het voorkomen van de
verschillende soorten over de bemonsteringstrajekten.

~350
:300
8.
~250

~200

~150
~ 100m

~ 50
~ 0

~~~

Figuur 6: Voorkomen van de verschillende aangetroffen vissoorten op de Steenputbeek
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Op de Zoniënbosbeek werden slechts 2 plaatsen bemonsterd. Enkel op staalnamepunt 10
werd één rivierdonderpad gevangen.

Drie staalnamepunten werden bemonsterd op de Rilroheidebeek. In totaal werden hier
slechts 3 rivierdonderpadden gevangen.

Eén staalnamepunt was gelegen op de Zevenborrebeek. Hier werd enkel de
aanwezigheid van driedoornige stekelbaars vastgesteld.

Voor de IS onderzochte staalnamepunten samen, ongeacht de verschillende beken, werd
de procentuele verhouding van de voorkomende vissoorten nagegaan op basis van de
aantallen. Deze verhouding wordt weergegeven in onderstaande figuur.

80'/0

150/0

30/0

D Driedoornige
stekelbaars

• Beekprik

DBeekforel

•0 Rivierdonderpad

Figuur 7: Aantalspercentage waarin de verschillende vissoorten voorkomen
in de beken van het HaUerbos

2.4.2.2.2. Lengtes en gewichten, lengte-frequentiedistributie

In onderstaand taartdiagram worden de totale biomassaverhoudingen weergegeven voor
de verschillende vissoorten die voorkomen in de beken van het Hallerbos.

D Driedoornige
stekelbaars

• Beekprik

DBeekforel

10 Rivierdonderpad

Figuur 8: Relatieve biomassapercentages voor de verschillende vissoorten die
voorkomen in de beken van het Hallerbos.
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In onderstaande tabel worden de samenvattende gegevens in verband met lengtes en
gewichten van de verschillende aangetroffen vissoorten in de Hallerbosbeken
weergegeven.

Tabel 5: Lengte en gewichtsgegevens betreffende de gevangen vissoorten
in de Hallerbosbeken

Beek
Kapittelbeek

Steenputbeek

Zoniënbosbeek
Rilroheidebeek
Zevenborrebeek

Vissoort
Rivierdonderpad

Beekforel
Beekprik

Dried. Stekelbaars
Rivierdonderpad

Beekforel
Beekprik

Dried. Stekelbaars
Rivierdonderpad
Rivierdonderpad

Dried. Stekelbaars

Aantal
215

7
7
7

170
5
9
2
I
3

67

Gem. gewicht (min-max) Gem. lengte (min-max)
3.6 (0.3-13.9) 6.1 (3.3-10)

85.9 (13-145.1) 19.7 (11.8-24.4)
6.3 (4-9) 14.4 (12.8-18.1)

1.4 (0.7-3.5) 5 (4.2-6.5)
5.5 (0.4-18.5) 7.2 (3.8-11.2)
155.4 (81-392) 23.5 (20-33.5)

53 (2.9-9.6) 13.1 (11.3-15.8)
0.4 (0.4-0.5) 3.3 (3.2-3.5)

(15.9) (9.6)
15.5 (10.8-18.2) 9.8 (9.1-10.2)

2.1 (0.1-6.9) 5.6 (3.1-7.9)

Voor de Rivierdonderpad, waarvoor een voldoende groot aantal individu's kon worden
verzameld op de Kapitte1beek, werd voor de verschillende staalnamepunten een lengte
frequentiedistributie gemaakt, die wordt weergegeven in onderstaande figuur.

12345618910111213
lo<4.!un}

a

",---
"t---

b

"+--11------1

1 2 3 4 5 8 1 e 9 10 11 12 13
I...!>ollIli,rn}

c

Figuur 9 a, b,en c: Lengte-frequentiedistributie voor de gevangen rivierdonderpadden
op staalnamepunten 2 (a), 3 (b) en 4 (c)

De lengte-frequentiedistributie van de populatie rivierdonderpadden op de Steenputbeek
nabij de monding met de Kapitte1beek wordt in figuur 10 weergegeven.
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Figuur 10: Lengte-frequentiedistributie van de populatie rivierdonderpadden op de
Steenputbeek ter hoogte van staalnamepunt 9

De lengte-frequentiedistributie van de gevangen driedoornige stekelbaarzen m de
Zevenborrebeek wordt in figuur 11 weergegeven.
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Figuur 11: Lengte-frequentiedistributie van de populatie driedoornige stekelbaars op de
Zevenborrebeek ter hoogte van staalnamepunt 15

2.4.2.2.3. Lengte-gewichtsrelatie

In onderstaande figuren 12 tot en met 15 wordt de relatie tussen lengte en gewicht van
de gevangen exemplaren voor de vier verschillende vissoorten in alle beken van het
Hallerbos samen uitgezet.
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Figuur 12: Lengte-gewichtsrelatie van de bemonsterde rivierdonderpadden
in de beken van het Hallerbos
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Figuur 13: Lengte-gewichtsrelatie voor de gevangen beekforellen
in de beken van het Hallerbas
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Figuur 14: Lengte-gewichtsrelatie voor de bemonsterde beekprikken
in de beken van het Hallerbos
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Figuur 15: Lengte-gewichtsrelatie voor de gevangen driedoornige
stekelbaarzen in de beken van het Hallerbos

2.4.2.3. Bespreking

Afgaand op de indeling van Huet (1954) die vertrekkend van het verval, de breedte en de
struktuurkenmerken van beken een onderverdeling in vissoortzones opstelde, mogen de
beken van het Hallerbos zonder twijfel ingedeeld worden bij de forelzone. Dit is een
zeldzaam viswatertype voor het Vlaams Gewest. Het logische gevolg van dit gegeven is
dat de typische vissoorten die in deze categorie van beken thuishoren en daarbij door de
alom verspreide slechte waterkwaliteit dan ook nog gespaard zijn gebleven, uiterst
zeldzaam zijn in dit Gewest.
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Tijdens de visbestandsopname werden 4 vissoorten gevangen, waarvan 3 soorten
zeldzaam tot zeer zeldzaam zijn. Het betreft hier de Beekprik, de Beekforel en de
Rivierdonderpad. Alledrie deze soorten zijn zeer gevoelig voor vervuiling en stellen dan
ook zeer hoge eisen aan de waterkwaliteit. De Driedoornige Stekelbaars daarentegen
komt veel algemener voor en is in feite zelfs één van de meest resistente soorten tegen
vervuiling.
In tegenstelling tot de waarnemingen van Bruylants et al (1989) die in 1987 ook de
aanwezigheid van baars hebben aangetoond, kon deze soort er nu niet meer worden
gevangen. Baars is ook alles behalve een typische soort voor de forelzone wat voor deze
vissen dan ook ongetwijfeld een probleem vormt om zich hier in stand te houden.
Waarschijnlijk zijn de vangsten in 1987 te wijten aan sporadische migratie vanuit
vijvertjes die langs de beek liggen.

Opvallend bij de visbestandsopname is dat in de meer stroomopwaartse trajekten die
werden bemonsterd, praktisch geen vis werd gevangen (zie figuren 2, 5 en 6). Afgaand
op de bebouwing die stroomopwaarts in het bos niet of praktisch niet bestaande is,
verwachten we hier nochthans een nog betere waterkwaliteit. De enige aanwijsbare reden
voor het ontbreken van deze vissen in de bovenlopen lijkt ons het verschil in
bodemsubstraat ten opzichte van de meer stroomafwaarts gelegen trajekten. In het bos is
de bodem van de beek over grote tr!\iekten bedekt met een dikke bladerlaag afkomstig
van de bladval, in tegenstelling tot het eigenlijke bodemsubstraat bestaande uit steen
afwisselend met zand. Soorten zoals de Beekprik die in de bodem leeft en de
Divierdonderpad die gebruikelijk op een stenige bobem leeft kunnen hier waarschijnlijk
veel minder goed gedijen. De Beekforel die hoofdzakelijk predateert op deze
rivierdonderpad komt hier dan vanzelfsprekend ook niet voor.

Wat de densiteit van het visbestand betreft, kunnen we stellen dat een duidelijke
achteruitgang merkbaar is ten opzichte van 1987.
De Rivierdonderpad komt op enkele staalnamepunten nog talrijk voor (zie figuur 5 en 6),
hoewel gemiddeld in iets kleinere aantallen dan door Bruylants et al (1989) werd
vastgesteld (zie figuur 4).
Vooral de Beekforel en de Beekprik zijn zeer sterk in aantal teruggelopen. Op de
Kapittelbeek bijvoorbeeld, waar in 1987 nog meer dan 100 exemplaren per 100 m
werden gevangen voor elke soort, is dit aantal teruggelopen tot gemiddeld 3 vissen van
elke soort per 100 m. Dit is ongetwijfeld te wijten aan de achteruitgang van de
waterkwaliteit zoals besproken in paragraaf 2. De afvoer van het water afkomstig van de
E19 en de steeds zwaarder wordende vuilvracht van huishoudelijke afvalwaters is hier
zeker niet vreemd aan. Investeringen naar verbetering van waterkwaliteit toe zijn omwille
van het waardevol karakter van dit visbestand alleen al zeker te verantwoorden.
Op de Rilroheidebeek en de Zoniënbosbeek, waar in 1987 ook reeds een mager
visbestand voorkwam is de toestand min of meer ongewijzigd gebleven. Inspanningen
zouden ook hier moeten geleverd worden om gespreide lozingen zoveel mogelijk op te
heffen om deze zeer gevoelige soorten toch een kans op overleven te bieden.
Op de Zevenborrebeek werd slechts één staalnamepunt bemonsterd, namelijk
stroomopwaarts van de monding van de Rilroheidebeek. De toestand is hier totaal
verschillend ten opzichte van voornoemde beken. Hoewel volgens
waterkwaliteitsanalyses (U.I.A.1993) de Zevenborrebeek er nog niet zo slecht aan toe is,
laat deze waterkwaliteit niet meer toe dat de 3 waardevolle soorten waarover sprake,
hier nog voorkomen. Enkel de Driedoornige Stekelbaars wordt hier nog in vrij grote
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aantallen aangetroffen (zie figuur 4). Deze beek is ook qua struktuur veel meer
onderhevig geweest aan menselijke invloeden dan de overige beken.

Vermeldenswaard is eveneens de vaststelling dat hoewel de Beekforel met slechts 2.4 %
van het totaal aantal gevangen vissen, toch nog 40.6 % van de gevangen biomassa aan
vis vertegenwoordigt. Anderzijds maakte de Rivierdonderpad 78.9 % van de vangsten
uit waar zij op basis van het gewicht slechts 52.2 % van de totale gevangen biomassa
vertegenwoordigden.

In figuur 9 a en c zien we een tendens naar opsplitsing in verschillende jaarklassen voor
de rivierdonderpadden. We bemerken een duidelijke piek voor de éénjarige vissen die
rond 4 cm ligt en een tweede piek voor de tweejarige vissen op 8 cm. Het betreft hier
staalnamepunten op de Kapittelbeek. Bij de rivierdonderpadden op de Steenputbeek (zie
figuur 10) en op de Kapittelbeek net na de uitmonding van de Steenputbeek (zie figuur 9
b) zien we eveneens een piek op 4 cm, hoewel minder uitgesproken, en een tweede,
grotere piek bij een iets kortere lengte (6 cm). Literatuurgegevens (O.V.B. 1988) tonen
aan dat de Rivierdonderpad niet ouder zou worden dan 5 jaar en niet groter wordt dan 9
à 15 cm, wat in overeenstemming is met onze resultaten.

De lengte-gewichtsrelatie werd voor de vier aangetroffen soorten eveneens uitgezet in
figuren 12 tot en met 15. Enkel voor de Rivierdonderpad werden voldoende exemplaren
bemonsterd om te mogen praten over een min of meer betrouwbare lengte-gewicht
relatie onder de gegeven omstandigheden.

2.4.2.4. Besluiten

Dat het hier om een bijzonder waardevol visbestand gaat is duidelijk. Drie van de vier
voorkomende vissoorten zijn zeer zeldzaam in het Vlaamse Gewest. Twee ervan, de
Rivierdonderpad en de Beekforel komen nog slechts op twee plaatsen voor en men kan
zeker stellen dat zij in het Vlaamse Gewest met uitsterven zijn bedreigd.

Ten opzichte van de toestand in 1987 is de situatie van het visbestand er sterk op
achteruitgegaan, vooral op de Kapittelbeek, de meest waardevolle beek. Waar toen nog
geregeld densiteiten van meer dan 100 specimens per 100 m voor de drie soorten
voorkwamen (zie tabel 3) is dit nu niet meer het geval (zie figuur 4). Enkel de
rivierdonderpad heeft zich plaatselijk min of meer kunnen in stand houden. De populaties
van beekprik en beekforel zijn tot minder dan één tiende gereduceerd van de toenmalige
densiteiten.

De geleidelijke achteruitgang van de waterkwaliteit en plaatselijk van een aantal
struktuurkenmerken zijn hier zeker niet vreemd aan. Hoewel geregelde
waterkwaliteitsmetingen op eerste zicht aantonen dat we ons op dit vlak nog geen
zorgen hoeven te maken, mogen wij niet vergeten dat we hier te maken hebben met
extreem vervuilingsgevoelige soorten die bij de minste belasting van de waterloop reeds
verdwijnen. De op dit ogenblik nog betrekkelijk lage doch gestadig voortschrijdende
belasting door gespreide lozingen van huishoudelijk afvalwater legt op termijn vast en
zeker een hypotheek op het voortbestaan van dit visbestand. De periodieke hoge
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zoutwaarden, toe te schrijven aan de strooizouten afkomstig van de E19 autosnelweg,
vormen eveneens een bedreiging voor deze vissoorten.
Tevens moeten wij ons hoeden voor de zeer geleidelijke aftakeling van de
struktuurkenmerken die eveneens een conditio sine qua non vormen voor het in stand
houden van een dergelijk visbestand. Rechttrekkingen, uitdiepen van de bedding,
vertragen van de stroomsnelheid door het aanleggen van bodemvallen zijn uit den boze.
Een gevarieerde struktuur met veel bochtige meanders, stroom-kuilen patroon, holle
oevers en stroomversnellingen behoren tot de vereisten.
Met het oog op het in stand houden van een dergelijk, waardevol visbestand dient dan
ook de hoogste prioriteit verleend te worden aan de bescherming van de struktuur en
waterkwaliteit.

3. Suggesties omtrent het beheer van de Hallerbosbeken

- Een eerste en dringend initiatief noodzakelijk voor de in stand houding en ontwikkeling
van het origineel visbestand op de Steenputbeek-Kapittelbeek is de afkoppeling van de
afloop van de autosnelweg E19. Hiervoor dient in eerste instantie contact opgenomen te
worden met Openbare Werken om eventuele alternatieven na te gaan.

- Het zou wenselijk zijn dat de VMM staalnamepunten voor de meting van de
waterkwaliteit op de zijbeken van de Meerbeek (Kapittelbeek, Steenputbeek,
Rilroheidebeek, Zoniënbosbeek en Zevenborrebeek) zou hebben.

- Inspanningen zouden door de Gemeente moeten geleverd worden om de
rioleringsgraad zo hoog mogelijk op te voeren. Waar dit problemen oplevert zou
kleinschalige zuivering kunnen overwogen worden.

- In het kader van de AWP-II programma's zou een verbetering van de kwaliteit van de
Meerbeek en zijbeken moeten nagestreefd worden.

- Op 3 plaatsen verhinderen bodemvallen de vismigratie, noodzakelijk voor het bereiken
van de bovenstroomse paaizones. Het is belangrijk dat deze bodemvallen vervangen
worden door vistrappen.

- Het beheer van het bosgoed door de Dienst Waters en Bossen dient langs de oevers
van de beken in funktie hiervan te gebeuren. (oevereigen soorten, grote bomen op
verdere afstand om overtollige bladval te vermijden)

- Langs de Kapittelbeek ligt een privaat vijvertje, dat sterk verland is en eventueel zou
kunnen aangekocht worden door de Dienst Natuurontwikkeling met het oog op het
verbeteren van migratiemogelijkheden en creëren van paaizones. Het is eveneens aan te
raden zoveel mogelijk bufferzones te voorzien langs de oevers van deze beken om
invloeden uit nabije percelen te beperken.

- De geplande werken door de Provinciale Technische Wegendienst ter hoogte van de
Haakstraat om de oever van de Steenputbeek te herstellen en te verstevigen, dienen met
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grote voorzichtigheid te gebeuren aangezIen dit één van de plaatsen is waar het
visbestand nog het waardevolst is.
Bij de werken stroomafWaarts de baan Halle-St.-Genesius-Rode met als doel
wateroverlast te voorkomen stroomopwaarts, moet het natuurlijk karakter van de oevers
en de bedding zoveel mogelijk gespaard blijven. De aanleg van een vistrap zou hier
eveneens wenselijk zijn.

- Omwille van de zeldzaamheid van het aanwezige visbestand is het wenselijk dat
buurtbewoners, wandelaars, hengelaars, kinderen, enz. gesensibiliseerd worden om het
waardevol karakter van de beken te beschermen. Dit kan gebeuren door
infonnatieverstrekking via het gemeentebestuur, de scholen, plaatselijke
milieuverenigingen, die respekt voor dit waardevol stulçje natuur kunnen bijbrengen.
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