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Vissen migreren afhankelijk van de soort over korte of langere afstanden op zoek

naar geschikte paai-, rust- en voedselplaatsen of om te ontsnappen aan verontreinigingen

en predatoren. De meest opvallende migratie gebeurt echter in functie van de voortplan-

ting.

Op de meeste waterlopen wordt de vrije vismigratie onmogelijk gemaakt door de

aanwezigheid van barrières zoals stuwen, molenraden, terugslagkleppen, e.d. Hierdoor

worden de paaigebieden, schuilplaatsen en voedselrijke gebieden onbereikbaar. De vis-

migratieknelpunten brengen dan ook onrechtstreeks het voortbestaan van een groot aantal

vissoorten in het gedrang.

Om de veelheid aan knelpunten op te lossen, is een gestructureerde aanpak nood-

zakelijk. Daarom wordt in Vlaanderen de vismigratieproblematiek toegespitst op priori-

taire waterlopen, namelijk de grote migratieassen, verbindingswaterlopen, alternatieve

waterwegen en glasaalroutes.

Het oplossen van de vismigratieproblematiek beperkt zich echter niet tot het weg-

nemen van knelpunten of de aanleg van vispassages. Voor een aantal constructies is het

nog niet duidelijk in welke mate ze effectief een knelpunt vormen voor de vismigratie.

Duikers en sifons behoren tot deze categorie. Het is in dit kader dat de passeerbaarheid

van vier duikers en vier sifons wordt geëvalueerd.

Vooreerst wordt in een literatuurstudie inzicht gegeven in het wat, waar en waar-

om van vismigratie, de problematiek en het beleid. In een tweede hoofdstuk wordt er

toegespitst op duikers en sifons als specifieke vismigratieknelpunten, met de bedoeling

om een beeld te schetsen van de onderzoeken die reeds verricht zijn omtrent deze pro-

bleemstelling. Ook worden suggesties gedaan naar aanleg van nieuwe en bevordering

van reeds bestaande, voor vis passeerbare duikers en sifons.

Vervolgens wordt, in materiaal en methode, een situatieschets gegeven van de

passeerbaarheid voor vissen van de duikers en sifons die binnen dit onderzoek geëvalu-

eerd werden. De vier duikers werden bemonsterd in drie verschillende stroombekkens:

het IJzerbekken, het Dijlebekken en het Demerbekken, de vier sifons in het Netebekken

en het Maasbekken.

In de bespreking wordt dan een overzicht gegeven van de bekomen resultaten en

wordt gezocht naar relaties tussen de passeerbaarheid van de duikers / sifons en parame-

ters als debiet en grootte van de vissen.



Deel I : Literatuurstudie



Hoofdstuk I: Omschrijving van vismigratie en versnippering
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Globaal overzicht van vismigratie en de bijhorende
milieuproblematiek

Hoofdstuk 1. Omschrijving van vismigratie en versnippering

1.1 Het begrip “Vismigratie”

Migratie is een natuurlijk verschijnsel bij verschillende diersoorten. Vismigratie

vormt hierop geen uitzondering. De definities voor het begrip ‘vismigratie’ die in de lite-

ratuur gegeven worden, leggen veelal tevens de klemtoon op de verschillende beweegre-

denen voor vistrek. In de meest enge zin wordt onder vismigratie alleen de trek verstaan

tussen zout en zoet water (McDowall, 1987). Een veel gehanteerde en ruimere definitie

wordt door Raat (1994) geformuleerd als:

“De verplaatsing van vissen die een groot deel van de populatie en/of leeftijdsklassen

betreft. De verplaatsingen komen voor met een voorspelbare periodiciteit gedurende de

levenscyclus van een soort. Het is een gedrag dat ontwikkeld is om de soort betere over-

levingskansen te bieden. De verplaatsingen zijn dus functioneel voor de overleving van

de soort.”

Volgens deze auteur behoren “toevallige verplaatsingen” strikt genomen niet tot

het verschijnsel “migratie”. Andere auteurs daarentegen rekenen ook toevallige, onvoor-

spelbare bewegingen onder migratie. Er is o.a. sprake van “katastrophendrift” (Anon.,

1996), waarbij vissen (maar ook bentische vertebraten) vluchten voor allerlei vormen van

watervervuiling (Cowx & Welcomme, 1998).

Naast de functionaliteit voor de overleving van de soort als voornaamste be-

weegreden voor vismigratie (in de definitie van Raat) wordt de migratiebehoefte van vis

op de tweede plaats bepaald door de eisen die de verschillende vissoorten stellen ten aan-

zien van hun leefomgeving en hun verspreidingsvermogen. Dit wordt verder uitgewerkt

in 1.2 “Periodieke vismigratie”.
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De migratiedrang wordt op gang gebracht door de reactie van vis op prikkels uit

zijn omgeving, zoals veranderingen in de watertemperatuur, in de waterstroming, of

chemische, mechanische en visuele prikkels zoals de zuurstofconcentratie, geluid,

licht,… De vis registreert deze prikkels via de ogen, de smaak- en reukzin, het gehoor,

de tastzin en het zijlijnsysteem (Gross, 1987). Bij langdurige onderbreking van de mi-

gratieroute kan door selectie de migratiedrang verdwijnen en zodoende de migratie wor-

den stopgezet. Migratiebarrières kunnen zo een onderbreking van de migratietrek ver-

oorzaken (Verbiestet al., 1998).

Een vaak waargenomen eigenschap bij vissen is dat ze meestal in grote populaties

leven. Het voordeel van dit groepsleven is de grotere bescherming tegen roofdieren.

Vissen vinden deze veiligheid door in scholen te zwemmen. Daarom is een belangrijk

migratiekenmerk van vistrek dat het zich meestal massaal voordoet (Riemersma, 2000).

Vistrek wordt waargenomen tijdens de seizoensgebonden verplaatsing tussen de

verschillende deelhabitatten (paai- en opgroeigebied, foerageer- en overwinteringgebie-

den, figuur 1.1). Andere migratievormen zijn de dagelijkse jacht naar voedsel; het wis-

selen tussen dag- en nachtverblijf (periodieke vismigratie); de uitbreiding van het leefge-

bied van de soort, de uitwisseling tussen deelpopulaties en het ontvluchten van ongunsti-

ge omstandigheden (zgn. katastrofendrift; Anon, 1996; niet-periodieke vismigratie).

Hoewel de opgesomde beweegredenen voor vismigratie en de stimuli voor de mi-

gratiedrang voor vrijwel alle vissoorten gelden, verschillen de gevoeligheden voor en de

reacties op dergelijke prikkels per vissoort en vaak ook per levensstadium. Een uitge-

breid overzicht van het gedrag van vis in relatie tot migratie is te vinden in de monografie

“The control of fish” (Smith, 1985 in: Raat, 1994).
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Figuur 1.1: Functionele eenheden in de levenscyclus van vissen, met aanduiding van de bezochte
leefgebieden en dagelijkse en seizoensgebonden verplaatsingen ertussen (naar Coecket al., 2000)

1.2 Periodieke vismigratie

1.2.1 Seizoensgebonden trek tussen de verschillende (deel)habitatten

Voor vrijwel alle vissoorten geldt dat ze voor het voltooien van hun levenscyclus

gebruik maken van verschillende leefhabitatten die in mindere of meerdere mate ruimte-

lijk van elkaar onderscheiden worden. De afstand tot, evenals de omvang van de ver-

schillende gebieden zijn belangrijke ruimtelijke parameters voor de seizoensgebonden

trek. In combinatie met de mobiliteit van de beschouwde vissoort zijn ze immers bepa-

lend voor de migratieduur (Riemersma, 2000). Voor de binnenwateren zijn in het alge-

meen foerageer-, paai-, opgroei- en overwinteringgebieden te onderscheiden (figuur 1.1).
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Op grond hiervan kan voor vissen globaal de volgende indeling gehanteerd worden (Du-

mont, 1982; Semmekrot, 1994):

1. Diadrome vissoorten die migreren tussen zout en zoet water

� Anadrome soorten brengen het grootste deel van hun leven in zee door en

trekken naar zoet water om te paaien (vb. driedoornige stekelbaars, rivierprik,

rivierforel)

� Katadrome soorten brengen het grootste deel van hun leven in zoetwater door

en trekken naar zee om te paaien (vb. paling, bot)

2. Potamodrome vissoorten migreren enkel in zoet water. Ze werden door Quak

(1994a) onderverdeeld in:

� Lokale migranten trekken over korte afstanden (brasem, karper, zeelt, blank-

voorn)

� Regionale migranten migreren over langere afstanden (snoek, winde, kop-

voorn, vlagzalm)

3. Oceanodrome soorten migreren enkel in zee

Voor diadrome vissoorten zijn duidelijke migratieroutes te onderscheiden. Deze

doen uitsluitend dienst als doortrekroute en vervullen geen habitatfunctie. Het kunnen

migreren vormt een essentiële voorwaarde voor het voortbestaan van deze soorten, men

noemt ze vaak de ‘echte’ trekvissoorten.

Bij potamodrome vissoorten liggen de deelgebieden ruimtelijk dicht bij elkaar

(verscheidene tot tientallen kilometers1) en kunnen deze elkaar zelfs overlappen. Migra-

tieroutes kunnen voor de betrokken soorten een habitatfunctie hebben. Deze groep vis-

soorten worden ook wel ‘standvissoorten’ genoemd, een vaak misleidende naam omdat

ook deze soorten behoefte kunnen hebben aan vismigratie (Riemersma, 2000).

Migratieperioden zijn moeilijk exact aan te geven. Deze verschillen van jaar tot

jaar. Beïnvloedende factoren zijn watertemperatuur, weersgesteldheid, en waterafvoer.

In het algemeen kan gesteld worden dat vismigratie, afhankelijk van de vissoort en de

beschikbare habitat, het gehele jaar door kan plaatsvinden. Voor een mogelijk knelpunt

(hier een duiker of sifon) betekent dit dat de constructie het hele jaar door passeerbaar

dient te zijn. Indien dit niet realiseerbaar is, moet de werking van de passage op de trek-

perioden van de prioritaire soorten worden afgestemd. In de meeste gevallen houdt dit in

dat de duiker of sifon in ieder geval tijdens de paaitrek van de belangrijkste vissoorten

1 Bijlage 1: Een aantal afstanden afgelegd door potamodrome vissoorten
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operationeel dient te zijn (Riemersma, 1994). In tabel 1.1 wordt een indicatie gegeven

van de paaiperiode van enkele vissoorten. Uit deze tabel is af te leiden dat de paaiperiode

van de meeste vissoorten tussen eind februari en eind juli plaatsvindt.

Tabel 1.1: Migratie- en paaiperioden van verschillende vissoorten en bijhorende watertemperatuur

(Riemersma & Quak, 1991).

Vissoort Migratieperiode

Jan. Feb. Maart April Mei Juni Juli Aug. Sep. Okt. Nov. Dec.

Stilstaande wateren

Snoek ****** 6-14 °C ******

Baars ********** 8-14 °C ***********

Snoekbaars **** 10-12 °C ***********

Blankvoorn ******* 12-15 °C ******

Brasem � ********* 14- 16 °C **********

Kolblei ****** 14-16 °C *******

Karper ***** 16-20 °C ***

Zeelt ***** 18-20 °C ***

Ruisvoorn � *** 15 °C ***

Stromende wateren

Kopvoorn ***** 9- 10 °C ****

Winde **** ca 8 °C ***

Sneep **** 8-10 °C ***

Serpeling ****** ca 8 °C *******

Vlagzalm **** ca 7 °C ***

Barbeel *** 10-12 °C ***

Zalm ***** *** 3-9 °C ***

Zeeforel ***** *** 3-9 °C ***

Beekforel ***** *** 3-9 °C ***

� Kan met zekerheid meerdere malen per jaar (tot ca. drie keer) afpaaien.

1.2.2 De dagelijkse verplaatsingen

De afstand die een vis dagelijks kan afleggen is sterk soortgebonden en is afhan-

kelijk van de grootte en de bouw van de vis. Voor alle soorten geldt dat deze voor het

zoeken naar voedsel een bepaald ‘territorium’ hebben waarin dagelijks heen en weer ge-

trokken wordt. De afgelegde afstanden zijn afhankelijk van de voedselbehoefte van de

soort, de populatieomvang en de beschikbaarheid aan voedsel (Riemersma, 2000).

In het algemeen geldt: hoe groter de populatieomvang, des te groter het leefgebied

om aan de voedselbehoefte van de individuele vis te voldoen. De voedselbehoefte van

trekvissoorten is tevens groter dan van standvissoorten, omdat trekvissoorten meer ener-
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gie verbruiken voor verplaatsingen. Een tweede belangrijke parameter voor de dagelijkse

migratiebehoefte is de beschikbaarheid van voedsel: hoe groter de voedseldichtheid in

een water, hoe minder de vis hoeft te trekken om aan zijn behoeften te voldoen (Rie-

mersma, 2000).

In een antropogene rivier zal de totale oppervlakte geschikt paaigebied sterk af-

nemen, waardoor de mobiliteit van vissen vaak zal toenemen. Ook ‘plaatsgetrouwe’ vis-

soorten zoals de blankvoorn en brasem worden bij gebrek aan voldoende paaiplaatsen

gedwongen zich te verplaatsen op zoek naar geschikte paaigronden (Riemersma & Quak.,

1991). Omdat de mogelijkheid van laterale beweging in een antropogene rivier is afge-

nomen, zal de vis een geschikte paaiplaats langs de oever moeten vinden en zich hierbij

in sterkere mate in de lengterichting van de waterloop bewegen. Andersom geldt ook dat

indien er voldoende geschikte paaiplaatsen aanwezig zijn, de noodzaak van de paaitrek

vervalt en deze slechts kleinschalig zal zijn. Omdat iedere vissoort soortspecifieke eisen

stelt aan de paaiplaats (bijvoorbeeld substraat, waterdiepte, stroomsnelheid), zullen naar-

gelang de omstandigheden meer of minder vissoorten op zoek gaan naar geschikte paai-

plaatsen. De mate van de vismigratie hangt daarmee volgens Peltz (1985) in belangrijke

mate af van de kwaliteit en de kwantiteit van geschikt paaiareaal.

Figuur 1.2: Habitatvoorkeur
van verschillende vissoorten.
Genummerde cirkels geven het
voorkeurshabitat van adulte
vissen weer, de pijlen wijzen
naar de paai- en opgroeigebie-
den (bewerkt naar Schiemer &
Waidbacher, 1992)

1 = barbeel, kopvoorn, serpeling,
rivierdonderpad
2 = winde, riviergrondel, kleine
modderkruiper
3 = kwabaal
4 = snoek, baars, alver, blank-
voorn, brasem, kolblei
5 = bittervoorn, ruisvoorn, kroes-
karper, zeelt, grote modderkrui-
per
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1.3 Niet periodieke vismigratie

1.3.1 Het wegvluchten voor ongunstige omstandigheden

Factoren die bij deze migratievorm een rol kunnen spelen zijn bijvoorbeeld het

zoutgehalte, de temperatuur, het zuurstofgehalte, getijdenwerking, voedselomstandighe-

den, lage waterstanden, hoge waterafvoer, waterverontreiniging (bijvoorbeeld rioolover-

storten), ... Het wegvluchten voor lage zuurstofgehaltes, onaangepaste watertemperatu-

ren en hoge waterafvoer gaan in natuurlijke systemen doorgaans niet gepaard met trek

over grote afstanden. Het opzoeken van diepere wateren of de bescherming van de oever

volstaan vaak. Ten gevolge van getijdenwerking en hoge zoutgehaltes zijn vissen ver-

plicht te migreren over grotere afstanden om een veilig heenkomen te vinden. Vermits

veel vissoorten in het ei- of larvale stadium het meest gevoelig zijn voor hoge zoutgehal-

tes bevinden vele paai- en opgroeigebieden van zoutgevoelige vissoorten zich ver

landinwaarts (Riemersma, 2000).

1.3.2 Het kunnen uitwisselen tussen deelpopulaties

Indien in een waterloop migratiebelemmerende barrières aanwezig zijn, worden

heel wat riviersysteem-habitatten gefragmenteerd en bestaat het gevaar van isolering van

vispopulaties (Gebler, 1990). Door langdurig isoleren van populaties kan genetische ver-

arming of ‘inteelt’ optreden. Op lange termijn kunnen deze populaties geheel of gedeel-

telijk uitsterven (ondanks het feit dat aan alle eisen van de vissoort voldaan is). Genoty-

pische variabiliteit, evenals de populatieomvang zijn belangrijk voor het voortbestaan van

geïsoleerde populaties, daar de kans op uitsterven groter wordt bij een kleinere populatie.

Daarom is een minimale populatieomvang vereist; het betreft het aantal ouderdieren no-

dig om een populatie in een bepaald gebied duurzaam te laten voortbestaan. In de litera-

tuur worden waarden genoemd van 200 tot 2000 individuen (Verbiestet al., 1996). Het

‘lange termijn overleven’ van vispopulaties vereist dus het opnieuw in verbinding stellen

van alle lokale populaties door migratie en genetische uitwisseling. Toch houdt het open-

stellen van migratiewegen ook gevaren in. Bij het introduceren van nieuwe vissoorten

die stroomopwaarts kunnen migreren kan een plaatselijke vispopulatie bedreigd worden

door competitie en hybridisatie (Verbiestet al., 2001).

1.3.3 Uitbreiden van het leefgebied

Larvale drift wordt voor een groot aantal vissoorten beschouwd als het belangrijk-

ste mechanisme dat instaat voor dispersie. De driftactiviteit is soortgebonden en tempe-

ratuursafhankelijk en vertoont een dagelijkse piek tussen 22.00u. en 2.00u. (Verbiestet

al., 2001).
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Ook de aan- en afwezigheid van andere organismen speelt een rol in het versprei-

dingsvermogen van vis. Dringen exemplaren van een bepaalde soort tot ‘nieuw’ water

door en is het milieu geschikt om in te leven dan nog kunnen andere organismen deze

soort het leven onmogelijk maken. De nieuwkomers kunnen bijvoorbeeld worden ge-

dood door roofvijanden of parasieten nog voordat ze zich kunnen voortplanten. En zelfs

al lukt de voortplanting, dan is het nog altijd mogelijk dat het broed zich in de nieuwe

omgeving in een uiterst kwetsbare positie bevindt ten opzichte van roofvijanden (Rie-

mersma, 2000).

1.4 Versnippering

1.4.1 Problematiek

Stroomgebieden zijn grote, samenhangende ecosystemen. Ingrepen op een be-

paalde plaats in een stroomgebied hebben vaak gevolgen op andere plaatsen. In eerste

instantie zijn er hydromorfologische veranderingen (achteruitgang van stroom- en struc-

tuurdiversiteit) ten gevolge van verstuwing, indijking, rechttrekking van onze waterlopen.

Dit betekent voor vissen een verdwijnen, verkleinen en kwaliteitsvermindering van de

leefgebieden en een sterke afname van de toegang tot die leefgebieden (Riemersma &

Quak, 1991).

Naast de fysische migratiebelemmeringen veroorzaken ook andere ingrepen een

achteruitgang van de biotoopkwaliteit. Zo heeft onnatuurlijk peilbeheer het wegvallen

van de stroomdiversiteit tot gevolg en zullen stuwen ervoor zorgen dat natuurlijke over-

stromingsgebieden niet meer onder water komen te staan. Eutrofiëring, ruimingbeheer,

baggerbeheer, … tasten belangrijke leefgebieden aan, waardoor de natuurlijke vorm hier-

van verdwijnt en de typische paai-eigenschappen van de biotoop (overstromingsgebieden,

water- en oeverplanten waar eitjes opgekleefd worden bij de voortplanting, ondiep stil-

staand water) verdwijnen. Juist door die aantasting lijkt de migratiebehoefte van een

aantal vissoorten te zijn toegenomen. Indien namelijk een bepaald habitat niet aanwezig

is, zal de vis op zoek gaan naar nieuwe gebieden (Riemersma, 2000; figuur 1.3).

Daarnaast zijn er natuurlijke verspreidingsbarrières, zoals omgevallen bomen en

wortelformaties die leiden tot natuurlijke watervallen. Zulke natuurlijke hindernissen in

natuurlijke rivieren dienen niet verwijderd te worden omdat ze op termijn door het dyna-

misch karakter van de waterloop vanzelf verdwijnen. Bovendien dragen zij vaak bij tot



- 10 -

het verhogen van de natuurlijke structuurdiversiteit van een waterloop (Verdonschotet

al., 1995). In cultuurtechnische waterlopen is het wegnemen van natuurlijke hindernissen

echter een noodzaak om vrije vismigratie te bevorderen.

Figuur 1.3: Gedurende de jaren 1950-1970 heeft eutrofiëring in het IJzerbekken geleid tot een af-
name van een aantal vissoorten zoals blankvoorn, rietvoorn en piscivore vissen (snoek en baars) en
gelijktijdig een toename van de palingpopulatie (overeenkomstig de palingdata van Timmermans,
1976). Bij een verdere toename van de eutrofiëring gedurende de jaren ‘70 bleek uiteindelijk ook de
palingpopulatie drastisch af te nemen (Denayer & Belpaire, 1996).

Vismigratie heeft daarmee alles te maken met versnippering: het complexe proces

waarbij de leefgebieden van dier- en plantensoorten worden doorsneden en uiteenvallen

in kleinere deelgebieden. Van de bijna 200 Europese zoetwatervissoorten zijn er op dit

ogenblik 67 bedreigd in hun voortbestaan door menselijke ingrepen op de waterlopen

(Verbiestet al., 1996). Ongeveer de helft hiervan kan teruggebracht worden naar pro-

blemen die verband houden met fysische migratiebelemmering. Voor Vlaanderen wor-

den in een vergelijkende studie van de historische visstand met de actuele, drie verschui-

vingen opgemerkt. Met name een sterke achteruitgang van de rheofiele (stroomminnen-

de) vissoorten, een toename van exoten (o.a. blauwband) en een sterke achteruitgang van

de grote migratoren (forel, paling, zalm; IBW, 2002).

Omdat deze problemen van versnippering zich vaak gelijktijdig voordoen in een

bepaald gebied en daarbij elkaars werking kunnen versterken, moeten ze in samenhang
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bekeken worden. Knelpunten zoals stuwen en bodemvallen zorgen op veel plaatsen voor

onoverbrugbare hindernissen voor vissen, omdat ze in stroomopwaartse richting niet pas-

seerbaar zijn. De schade die hierbij optreedt, is sterk afhankelijk van de mate waarin de

gescheiden delen ecologisch van elkaar afhankelijk waren en de mate waarin het reste-

rende deel kan compenseren voor de verloren gegane habitat (Riemersma, 2000). In de

overgebleven gebieden treedt vaak biotoopverkleining op en ontstaan er (deel)populaties

die min of meer geïsoleerd leven van elkaar. Deze gebieden worden dan te klein voor

sommige vissoorten om zich hierin staande te houden of ze bieden te weinig mogelijkhe-

den aan de soorten om te overleven, wanneer zich extreme omstandigheden voordoen.

De problematiek beperkt zich dus niet lokaal rond die barrières maar is onlosmakelijk

verbonden met de inrichting en het beheer van viswateren (Verbiestet al., 2001).

Pompgemalen en waterkrachtcentrales vormen een barrière voor stroomafwaarts

trekkende vissen die erdoor opgezogen worden en gedood of verwond. Om deze migra-

tieknelpunten te overbruggen werd een heel gamma aan oplossingen bedacht, waaronder

vispassages. Het bouwen van vispassages is natuurlijk slechts een effectverzachtende

maatregel die weer migratie toelaat, maar die nog altijd vertragend werkt op de vrije vis-

migratie en die ook andere negatieve effecten van verstuwing niet oplost. Door de bouw

van stuwen wordt het natuurlijk verval van de beek of rivier immers over grote afstanden

verkleind (figuur 1.4). Hierdoor is in Vlaanderen heel wat oppervlakte aan typische paai-

en opgroeihabitatten voor stroomminnende soorten verloren gegaan, een evolutie die

reeds begon bij de bouw van de eerste watermolens (Mondenet al., 2001a).

Figuur 1.4: Afname van de stroomsnelheid in
een onverstuwde rivier (boven) en in een
meervoudig verstuwde rivier (onder) (Pelz,
1985).

Bij het voorstellen van oplossingen voor de verschillende knelpunten is het nood-

zakelijk dat elke obstructie afzonderlijk bekeken wordt omdat niet alle kunstwerken in

dezelfde mate een migratiebarrière vormen voor vis. Toch moet men altijd in ogen-

schouw nemen dat migratie en verbreiding niet de enige belangrijke criteria zijn voor de

aanwezigheid en/of succes van een soort. Uiteraard dienen de habitatten en biotopen

waar naartoe soorten zich verplaatsen geschikt te zijn en dienen de milieuomstandighe-

den op de migratieroute gunstig te zijn om overleving te waarborgen.
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Omdat het zwem-, sprong- en uithoudingsvermogen sterk kan variëren per vis-

soort (en per lengteklasse binnen de soort)2, is de mate waarin een kunstwerk

(on)passeerbaar is voor vis eveneens sterk soortgebonden. Dit betekent dat het type

kunstwerk invloed heeft op de mate waarin versnippering zich als een knelpunt manifes-

teert (Riemersma, 2000).

Daarnaast dient vismigratie het gehele jaar door en voor alle soorten te kunnen

optreden. De inspanning van de vis om migratievoorzieningen (bijvoorbeeld een vistrap)

te passeren kost extra energie. Dit energieverlies kan leiden tot vervroegd paaien of uit-

putting. Om een gezonde vismigratie en -stand te waarborgen, dienen barrières zoveel

mogelijk vermeden te worden (Riemersma, 1990).

Aangezien vismigratie massaal optreedt, dienen migratievoorzieningen voldoende

groot van omvang (dimensies van de passage zoveel mogelijk in de richting van de di-

mensies van de betreffende beek) te zijn (Verdonschot, 1996). Wanneer de passage

slechts de helft van de beekomvang bedraagt, kunnen opstoppingen het gevolg zijn. De

in scholen optrekkende vis kan dan niet in één keer passeren en hoopt zich op voor de

ingang van de passage.

1.4.2 Soortgebondenheid en versnipperinggevoeligheid (Riemersma, 2000)

De mate waarin een vissoort hinder ondervindt van versnippering is afhankelijk

van o.a. het verspreidingsvermogen van de soort en de tolerantie ten aanzien van veran-

dering in de leefomgeving. Daarnaast is het van belang na te gaan in hoeverre de ver-

schillende kunstwerken daadwerkelijk een barrière vormen voor vis. De versnippering-

gevoeligheid van een soort wordt bepaald door het stadium dat het gevoeligst is voor ver-

snippering. Bovendien verschilt deze gevoeligheid niet alleen tussen soorten maar ook

tussen de verschillende levensstadia die een soort doorloopt.

a. Tolerantie

Soorten die gevoelig zijn voor veranderingen in het milieu en die kieskeurig zijn

ten opzichte van hun leefgebied hebben een lage tolerantie en zijn dus versnipperingge-

voelig. Vaak zijn het gespecialiseerde soorten die zich aangepast hebben aan een speci-

fiek habitat. Voor vissen zijn de eieren en de larven vaak bepalend voor de tolerantie van

een soort. Dit komt omdat ze in dit levensstadium hoge eisen stellen aan hun habitat en

erg kwetsbaar zijn.

2 Zie 2.2.1(b) Stroomsnelheden in de duiker in relatie tot de zwemsnelheid van de vis
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b. Benodigd leefgebied

Het benodigd leefgebied van een populatie omvat het areaal dat een soort nodig

heeft om duurzaam te kunnen voortbestaan. Duurzaam betekent hierbij dat er voldoende

individuen in het leefgebied voorkomen om uitsterven van de soort op lange termijn te

voorkomen.

c. Dispersievermogen

Onder dispersievermogen van een soort wordt de afstand verstaan die door het

merendeel van de individuen kan afgelegd worden om een geschikt leefgebied te koloni-

seren. Soorten met een klein dispersievermogen zijn meer versnipperinggevoelig omdat

ze veel meer moeite zullen hebben om een gebied te herkoloniseren. Vaak is het disper-

sievermogen gerelateerd aan de zwemcapaciteit3. Soorten met een geringe zwemcapaci-

teit, zoals rivierdonderpad en kleine modderkruiper, hebben een laag dispersievermogen.

Algemeen kan aangenomen worden dat vissoorten van stromend water een groot disper-

sievermogen hebben. Dit hangt niet alleen samen met het feit dat de adulte dieren zich

over grote afstanden kunnen verplaatsten, maar vaak ook met de voortplantingsstrategie.

d. Reproductiecapaciteit

De reproductiecapaciteit van een soort wordt bepaald door het aantal nakomelin-

gen dat een ouderpaar van een soort kan voortbrengen. Soorten die veel nakomelingen

kunnen voortbrengen zijn minder versnipperinggevoelig dan soorten met een gering aan-

tal grotere eieren en weinig nakomelingen.

Om een indruk te krijgen van de mate van (soortgebonden) versnipperinggevoe-

ligheid van de meest voorkomende vissoorten, zie bijlage 2.

3 Zie 2.3.2 Zwemsnelheden in relatie tot de verschillende vissoorten
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1.5 Het beleid

De laatste decennia heeft de aandacht voor het milieu een grote opgang gekend.

Daarbij is de slechte toestand van de waterlopen en het belang van vismigratie duidelijk

geworden. Ecologisch beekherstel is alleen mogelijk wanneer het ecosysteem van een

stroomgebied, flank-dal-beek, als een integraal geheel wordt bekeken (Verdonschotet al.,

1995). Met dit gegeven in het achterhoofd werd er een begin gesteld aan de verbetering

van onze waterlopen inzake vismigratieproblematiek. Er werden een aantal wetgevingen

opgesteld die streven naar het behoud en herstel van wilde dieren en hun habitatten.

Hieronder volgt een overzicht van de bestaande wetgevingen die rechtstreeks en onrecht-

streeks betrekking hebben op vismigratie (in bijlage 3 worden de wetgevingen verder

verklaard).

� Verdrag van Bonn inzake de bescherming van trekkende wilde diersoorten van 23

juni 1979.

� Verdrag van Bern inzake het behoud van wilde dieren en planten en hun natuurlijk

leefmilieu in Europa van 19 september 1979.

� Richtlijn 92/43/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen inzake de in-

standhouding van de natuurlijke habitatten en de wilde flora en fauna van 21 mei

1992.

� Beschikking van het Comité van ministers van de Benelux Economische Unie inzake

de vrije migratie van vissoorten in de hydrografische stroomgebieden van de Benelux

landen van 26 april 1996 M (96) 5.

� Decreet van de Vlaamse regering betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk mili-

eu van 21 oktober 1997.

� In het Mina-plan 2 wordt in verschillende thema's aangedrongen op het wegwerken

van migratieknelpunten en worden hiervoor financiële middelen voorzien.

� Europese Kaderrichtlijn Water.

Op basis van deze wetgevingen werd een Vlaams beleid ontwikkeld. Uitgangs-

punt voor de oplossingsstrategie is de Beneluxbeschikking die stelt dat tegen 2010 alle

waterlopen migratievrij moeten zijn voor vis. Omdat deze termijn vrijwel onhaalbaar is,

werd een lijst opgesteld van de vismigratieknelpunten (figuur 1.6 en bijlage 4) op alle

prioritaire waterlopen4 in het Vlaamse Gewest (figuur 1.5). Deze werden geïnventari-

4 Onder prioritaire waterlopen worden de meest waardevolle waterlopen in combinatie met strategisch be-
langrijke verbindingswaterlopen verstaan die opgenomen zijn in de prioriteitenlijst van de te saneren wa-
terlopen in Vlaanderen. Het gaat hierbij over ongeveer 3000 km van de in totaal 20.000 km waterloop in
Vlaanderen.
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seerd volgens een vooropgestelde methodologie5. De inventarisaties vormen de basis

voor de opmaak van een financierings- en saneringsprogramma om deze knelpunten weg

te werken. 1026 constructies op 3000 km waterloop werden geïnventariseerd waaronder

175 duikers en 56 sifons waarvan de barrièregraad nog moest nagekeken worden. Per

constructie werd een fasering gegeven die berust op het toekennen van een graad van

hoogdringendheid voor het oplossen van de knelpunten. Alle inventarisatiegegevens zijn

gebundeld en opgenomen in een informix-databank6 die kan geraadpleegd worden via het

internet.

Figuur 1.5: De verschillende stroombekkens in Vlaanderen (Mondenet al., 2001b).

5 5.1 methodologie in bijlage 5
6 http://vismigratie.instnat.be
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1.6 Mogelijke oplossingen

Een geschikte oplossing voor een bepaald knelpunt hangt af van situatie tot situa-

tie. Er dient rekening gehouden te worden met het type waterloop, het type knelpunt, de

aanwezige en te verwachten vissoorten, de aanwezige ruimte,etc. Het is dus niet moge-

lijk om aan elk knelpunt per definitie een bepaald type oplossing te koppelen. In de lite-

ratuur wordt voor het uitwerken van een geschikte oplossing voor de migratieknelpunten

voorgesteld om volgende prioriteitenlijst te volgen (Mondenet al., 2001a):

� Waar mogelijk wordt voorgesteld de waterloop terug door de natuurlijke bedding te

laten stromen. Dit houdt in dat het knelpunt verwijderd wordt en volledig beekherstel

plaatsvindt (op waterloopniveau).

Figuur 1.6: Constructies met barrière-
effect(en) voor vismigratie (Mondenet al.,
2001a).
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� In tweede instantie wordt voorgesteld de knelpunten te verwijderen en de rivier op-

nieuw in te richten met een natuurlijk verval. Hierbij vinden lokaal herstel en herin-

richting van de beek plaats (lokaal niveau).

� Indien volledig herstel niet mogelijk is, kan men rond de obstakels lange omleiding-

kanalen aanleggen die een sterker verval hebben en die als een natuurlijke (meande-

rende) beek met hoge ruwheid worden ingericht. Dergelijke omleidingen kunnen

naast hun functie als visdoorgang, ook dienen als paai-, opgroei- of verblijfsplaats

voor de stroomminnende soorten.

(a) (b)

Figuur 1.7: Watermolen op de Kleine Gete (foto a). De vispassage die aangelegd werd rond de wa-
termolen (foto b). In de omleiding werd gewerkt met streekeigen materiaal om het verval af te bou-
wen en de stroomsnelheid in te perken.

� Het plaatsen van streekeigen materiaal in de bedding kan een verval afbouwen, de

stroomsnelheid inperken of het waterpeil verhogen.

� Ook een aangepast beheer is voor sommige knelpunten een geschikte oplossing.

Door aan beide zijden het spuiregime van spuisluizen aan te passen en de schuiven te

laten open staan tot het peil gelijk is, kunnen vissen optrekken. Het platleggen van

klepstuwen en het verwijderen van schotbalken op momenten van paaimigratie zijn

mogelijke beheersmaatregelen ter bevordering van de vismigratie. Deze laten echter

geen migratie gedurende het hele jaar toe en moeten daarom op hun efficiëntie geë-

valueerd worden (Kuijkenet al., 2001).

� Slechts indien de voorgaande mogelijkheden zijn onderzocht en negatief bevonden,

kan men denken aan de aanleg van kunstmatige vispassages zoals de bekkentrap met

V-vormige overlaten of hellingen uit stortsteen.
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Figuur 1.8: De V-vormige vispassage op de Velpe in Hoeleden (Verbiestet al., 1998)

1.6.1 Concrete uitwerking: Tunnelfishways in Noorwegen

Al vanaf 1870 worden in Noorwegen vispassages gebouwd, meestal gericht op de

migratie van zalm en forel. Deze geven vis de mogelijkheid om grotere gebieden te ge-

bruiken voor hun voortplanting en groei. Door het aanleggen van zo’n 420 vispassages,

werd het leefgebied van de zalm, de zeeforel en de beekforel over een lengte van 3700

kilometers uitgebreid. ¼ van de passages is aangelegd voor het overbruggen van kunst-

matig aangelegde knelpunten op rivieren, ¾ van de passages werd aangelegd voor het

overbruggen van natuurlijke obstakels. Die obstakels kunnen tot bijna 50 m hoog zijn,

waarbij trappen met een hoogteverschil van bijna 1m7 worden aangelegd. Meestal zijn de

vervallen door de obstakels gecreëerd echter kleiner, met hoogteverschillen tot 5 m.

De meeste vispassages zijn van het ‘pool and weir’ type8, sommige zijn van het De-

nyl-type9 in combinatie met stuwen. Ook werden tunnelfishways gebouwd op rivieren in

Noorwegen. Dit zijn vispassages aangelegd in een duiker (Grande, 2001).

Alhoewel de vlakten in Noorwegen heel uitgestrekt zijn, is het vaak moeilijk om

plaats te vinden voor een vistrap in open terrein, omdat de rivieroevers naast de vele wa-

tervallen en dammen steil zijn en heel smal. Daarom worden veel vistrappen in duikers

of tunnels gebouwd. Tot nu toe bestaan er al 32 zogenaamde tunnelfishways in Noorwe-

gen. De helft daarvan wordt gebouwd in verbinding met dammen en waterkrachtcentra-

7 Meestal bedraagt de hoogte van de trappen 40-60 cm wanneer ze aangelegd worden voor zalm en forel en
20-30 cm wanneer ze gebouwd worden voor de passage van witvis en paling.
8 pool and weir vispassage = bekken-vistrap Deze vistrap bestaat uit een hellende waterloop (circa 1 : 20 à
50) met een rechthoekig of een trapeziumvormig dwarsprofiel. De waterloop wordt door een aantal over-
laten in bekkens verdeeld. Het aantal bekkens wordt bepaald door het totale verval over de constructie en
het gewenste verval per bekken. De energie van het over de overlaten stromende water wordt gedempt in
de bekkens, die daartoe voldoende lang, breed en diep moeten zijn (Raat, 1994).
9 Deze passage bestaat uit een hellend rechthoekig kanaal waarin op korte afstand van elkaar geplaatste,
enigszins naar voren hellende, schotten een grote weerstand leveren aan het er door stromende water. Als
gevolg van de hoge energiedemping is het water zeer turbulent. Door de grote weerstand zijn de gemiddel-
de stroomsnelheden relatief laag (Raat, 1994).
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les en de andere helft in verbinding met natuurlijke watervallen. De langste tunnelfish-

way is 290 m lang en de constructie is 35 m hoog10.

Tunnelfishways vertonen een aantal voordelen: de vistrap is beschermd tegen een

overtoevoer aan water, tegen overstroming en tegen schade door ijs in de winter (wat in

Noorwegen belangrijk is). Een ander voordeel bestaat erin dat de tunnel afgesloten is

voor vissers, wat de inspectie van onbevoegd vissen vergemakkelijkt. De onderhouds-

kosten zijn verlaagd. Nadeel is de moeilijke toegang wanneer er onderhoudswerken ver-

richt moeten worden, of wanneer een teveel aan zand en stenen verwijderd dient te wor-

den.

Omdat vissen niet in staat zijn om lang aan een hoge snelheid te zwemmen, is in

elke vijftiende trap een zgn. rustpoel ingebouwd waar het water minder turbulent is en de

vis de mogelijkheid geboden wordt om even tot rust te komen. Uit onderzoek naar pas-

seerbaarheid in relatie tot lichtintensiteit in de tunnels is gebleken dat er geen significant

verschil is of er al dan niet licht aanwezig is in de tunnel. Zelfs een tunnel van 1600 m

lengte zonder licht, bleek geen barrière voor de vispassage (Grande, 2001). Het gaat

hierbij hoofdzakelijk over zalmachtigen. Bij de aanleg van de duikers werd alleen met

deze groep vissen rekening gehouden.

10 Bijage 6 geeft een overzicht van de opbouw van de langste tunnelfishway
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Hoofdstuk II. Duikers en sifons

2.1 Definitie

Colijn en Van Der Hooft (1968) definiëren een duiker als volgt:

“Een duiker is een koker, aangebracht onder een weg, een dijk, een kanaal, een water-

gang, e.d., die tot doel heeft om een verbinding tussen wateren in stand te houden of te

herstellen en de afwatering van aangrenzende landerijen mogelijk te maken.

Een sifon (of grondduiker) verschilt van een duiker doordat hij niet volledig recht is,

maar twee of meer knikken vertoont.”

Daar kan aan toegevoegd worden dat een sifon doorgaans volledig verdronken is,

terwijl het waterpeil in een duiker sterk kan variëren. Duikers bezitten normaliter een

open verbinding tussen boven- en benedenstroomse trajecten in een beek. Daarnaast be-

staan afsluitbare duikers (terugslagklep) waarmee water in een bepaald gebied binnen

gelaten kan worden.

Figuur 2.1: Sifon (Grontmij , 1990)

Figuur 2.2: Gesloten duiker met ronde sectie en doorlopen-
de beekbedding (Viaeneet al., 1999).
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De diameter van de duiker wordt zodanig gekozen dat er een voldoende grote

capaciteit is om water uit het achterland veilig te kunnen afvoeren. De meeste duikers en

sifons worden geconstrueerd in beton, met relatief gladde wanden. Maar ook metalen of

stenen duikers komen voor. De doorsnede van de

buizen kan gaan van vierkant of rechthoekig tot

rond en ‘druppelvormig’. De buizen kunnen (bij

duikers) ofwel op de bodem gelegd worden, ofwel

gedeeltelijk ingegraven worden, zodat in de buizen substraat aanwezig is. In sommige

gevallen wordt ook gewerkt met halfopen buizen (zgn. bodemloze duikers). In dergelijke

constructies blijft het oorspronkelijk substraat van de waterloop bewaard (Viaeneet al.,

1999). Een overzicht van duikertypes met een aantal voor- en nadelen staat in bijlage 7.

2.2 Passeerbaarheidsanalyse voor duikers en sifons

De barrièrewerking van een duiker hangt niet enkel af van de biologische eigen-

schappen van vissen, maar hangt ook samen met de fysisch/hydraulische toestand aan de

in- en uitstroomopening en met de fysisch/hydraulische omstandigheden in de duiker zelf

(Verdonschot, 1996). Al deze gegevens zijn bepalend voor het al dan niet kunnen passe-

ren van een bepaald kunstwerk.

Naast zwem- en sprongcapaciteiten is ook kennis met betrekking tot de migratie

van de betrokken vissoort, zoals migratietijden, -periode, aantallen en andere voorwaar-

Figuur 2.3: Niet ingebedde duiker, geen bodembedekking (Viaene
et al., 1999).
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den voor de migratie, in de uiteindelijke analyse waardevol. De hierboven genoemde

parameters verschillen veelal per vissoort en ze zijn binnen de soort ook nog eens afhan-

kelijk van het levensstadium (Grontmij, 1990).

Vissen zijn op basis van hun zwemgedrag in twee groepen te verdelen, namelijk

de bodemvissen en de pelagische soorten. Een bodemvis houdt zich voornamelijk bij de

bodem op en bevindt zich ook vaak in de oeverzone. Is bijvoorbeeld de bodem van een

duiker hoog boven de bodem van de beek gesitueerd dan zal deze voor bodemvis moei-

lijker te passeren zijn. Voorbeelden zijn beekprik, paling, bermpje, rivierdonderpad en

riviergrondel. Pelagische soorten zijn onder andere winde, blankvoorn, rietvoorn. Ze

oriënteren zich voornamelijk visueel en bevinden zich tijdens de paaitrek in de bovenste

waterlagen of in de ondiepe oeverzones (Riemersma, 1994). Migratie van deze soorten

vindt overdag plaats en tijdens de schemering. Hierbij is ‘licht’ en niet het absolute tijd-

stip van de dag de stimulus voor migratie. Vissoorten die zich tijdens de migratie voor-

namelijk oriënteren op de tast en via visuele aanpassingen, bewegen zich vooral ‘s nachts

in de nabijheid van de oever voort. Voorbeelden hiervan zijn meerval, aal en snoekbaars.

Andere vissoorten kunnen migratie vertonen gedurende het hele etmaal. De intensiteit

van de nachtelijke migratie wordt bij deze vissoorten sterk positief beïnvloed door het

maanlicht (Riemersmaet al., 1991).

2.2.1 De fysisch/hydraulische toestand in de duiker

a. De stroomsnelheid

De bodem in een duiker is vaak glad (geen bodembedekking) waardoor de wrij-

vingsweerstand van de buiswand zeer laag ligt en de stroomsnelheid hoog is. Dit vormt

moeilijk passeerbare omstandigheden. De stroomsnelheid mag niet zo hoog zijn dat zij

de doorgang van vis in de weg zou staan en opstoppingen aan de duikeringang het gevolg

zijn (Verdonschot, 1996). Anderzijds kunnen hoge stroomsnelheden ook het gevolg zijn

van een smallere doorstroomsectie van de buizen ten opzichte van de sectie van de wa-

terloop stroomopwaarts van de constructie. Hogere stroomsnelheden gaan vaak gepaard

met een verhoogde turbulentie, wat de zwemcapaciteit van de vissen nadelig kan beïn-

vloeden (verminderd oriëntatievermogen, meer ingesloten lucht in het water; Verdon-

schot, 1996). Een veel voorkomend probleem bij duikers en sifons bestaat erin dat ze

niet ontworpen zijn om piekdebieten met een bepaalde terugkeertijd te verwerken zonder
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extreme stroomsnelheden te veroorzaken. Wanneer die piekafvoeren samenvallen met de

vismigratie wordt deze dus belemmerd.

Bij extreem lage afvoerdebieten kan vaak een ander probleem ontstaan, namelijk

een tekort aan waterdiepte. Dit probleem treedt vaak op bij duikers met een brede, vlak-

ke bodem (vaak betonplaat; Viaeneet al., 1999).

Vanwege het feit dat migratie meestal stootsgewijs en massaal plaatsvindt, is het

snel kunnen passeren van de duiker van groot belang. De meeste vissoorten zijn in staat

(een vispassage) te passeren bij een maximale stroomsnelheid van 1 m/s. Alhoewel uit

onderzoek blijkt dat deze waarde goed functioneert, bestaat toch de behoefte op sommige

waterlopen de zwemcapaciteit meer naar vissoort te specificeren (Riemersma & Quak,

1991), bijvoorbeeld op kleine beekjes met welbepaalde vissoorten.

b. Stroomsnelheden in de duiker in relatie tot de zwemsnelheid van de vis

De zwemprestaties (zwemsnelheden) die vissen kunnen leveren zijn voor vis-

soorten en lengteklassen binnen de soort verschillend en worden onder andere bepaald

door de morfologie van de vis. Naast de vissoort en de vislengte wordt de maximale

zwemsnelheid die een vis kan bereiken tevens bepaald door factoren als watertempera-

tuur en de conditie van de vis. Overigens geldt dat de vis de maximale zwemcapaciteit

enkel kan benutten indien de omstandigheden dit toelaten. De vis moet in ieder geval

voldoende water boven de vinnen hebben, de afzetmogelijkheden moeten ruim aanwezig

zijn en de stroomsnelheid mag niet te hoog zijn. Door turbulenties kunnen de zwem-

prestaties aanzienlijk afnemen (Beach, 1984).

De “zwemsnelheid” wordt gedefinieerd als:“de snelheid waarmee de vis zich ten

opzichte van een referentiepunt voortbeweegt”. Onder “relatieve zwemsnelheid” wordt

“het verschil tussen de zwemsnelheid van de vis en de stroomsnelheid van het water” ver-

staan. Uiteraard moet de relatieve zwemsnelheid positief zijn om een duiker te kunnen

passeren (Powerset al., 1985).

Verder is niet alleen de zwemsnelheid van belang maar tevens de duur waarbij de

betreffende snelheid kan worden volgehouden (uithoudingsvermogen). In dit verband

wordt in de literatuur onderscheid gemaakt in de volgende typen zwemsnelheden (Hoar

& Randall, 1978):
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� Sprintsnelheid: (burst speed of darting speed) snelheid die een vis minder dan 20 se-

conden kan volhouden.

� Verhoogde snelheid: (prolonged speed, ook sustained speed genoemd) snelheid die

een vis gedurende een zekere tijd (20 seconden tot 200 minuten) kan volhouden, maar

die dan tot uitputting leidt

� Kruissnelheid: (cruising speed, soms in de literatuur ook sustained speed genoemd

hetgeen gemakkelijk tot verwarring met de vorige categorie kan leiden) snelheid die

een vis lang (> 200 minuten) kan volhouden zonder dat dit direct tot uitputting leidt.

De vis zwemt met kruissnelheid tijdens de ‘normale’ verplaatsingen en zal waar-

schijnlijk ook met deze snelheid zwemmen tijdens de paaitrek zolang deze niet gehinderd

wordt in doorgang (Bell, 1973). Bij deze snelheid is het energieverlies van de vis het

kleinst. De kruissnelheid en de sprintsnelheid worden aangewend om moeilijke trajecten

op de migratieroute te overbruggen, zoals bijvoorbeeld stroomversnellingen en hoogte-

verschillen. De sprintsnelheid wordt ook gebruikt voor de vlucht en het foerageren door

sommige roofvissen zoals de snoek. Verder dient nog opgemerkt te worden dat de waar-

den van de zwemsnelheden gegeven door Bell (1973) betrekking hebben op vissen die

zwemmen in water waar geen lucht is ingesloten (zgn. ‘black water’). Als het luchtge-

halte in het water toeneemt, wat bijvoorbeeld het geval is bij turbulentie (‘white water’),

zal de vis niet de volledige kracht van de staartslag kunnen benutten en zal de zwemsnel-

heid afnemen.

Overzichten van zwemsnelheden per soort1 geven onder andere Riemersma (1990),

Riemersma en Quak (1991), Powers (1985), Semmekrot (1994) en Dane (1978a, 1978b).

1 Zie bijlage 8 voor een overzicht van de zwemsnelheden van een aantal zoetwatervissen

Figuur 2.4: Relatie tussen de zwemsnelheid
en de tijdsduur waarin deze kan worden vol-

gehouden (Naar Hoar & Randall, 1978).
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In het algemeen geldt voor langzame zwemmers (lengte 10 cm) een zwemsnelheid van

0,2-0,5 m/s over een afstand > 10 m en voor snelle zwemmers 1,0-2,0 m/s.

Daarnaast staat de zwemcapaciteit in directe relatie met de lengte van de vis

(Riemersma & Quak 1991, McPhee & Watts 1976). Hoe langer de vis is, en dus ouder,

des te groter is de zwemcapaciteit. Watts (1974) komt hiervoor tot de volgende vuistre-

gel:

Zwemsnelheid Afmeting vis
sprintsnelheid 8-12 * lichaamslengte / seconde

verhoogde snelheid 4-7 * lichaamslengte / seconde

kruissnelheid 2-4 * lichaamslengte / seconde

Indien de watertemperatuur hoog is, moeten deze waarden met 35% worden ver-

hoogd (Watts 1974, Brett et al. 1958).

c. De lengte van de duiker

Niet alleen de stroomsnelheid in de duiker is belangrijk maar ook de lengte van de

duiker of sifon. Voor de beoordeling van de passeerbaarheid van een lange duiker moet

van de kruissnelheid worden uitgegaan (Verdonschot, 1996). Wanneer vissen bijvoor-

beeld door een buis moeten zwemmen aan een verhoogde snelheid of zelfs sprintsnelheid

(twee snelheden waarbij uitputting optreedt) is het nodig dat de vis de uitgang van de

duiker of sifon bereikt vóór hij uitgeput is. Het is dus vooral de lengte waarover een vis

een bepaalde snelheid moet aanhouden die van belang is (Baker & Votapka, 1990).

Wanneer een duiker langer is dan 4,5 m dan moet de kruissnelheid worden aangehouden.

Belford & Gould (1989) geven voor forel het volgende schema:

zwemafstandSalmo trutta 10 30 50 70 90 meter

stroomsnelheid aan de bodem 0,96 0,80 0,74 0,70 0,67 m/s

Ook voor andere vissoorten gaat deze relatie op, dit staat uiteraard in direct verband met

de soortspecifieke zwemcapaciteit.
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d. De licht-donker barrièrewerking

Over de licht-donker barrièrewerking van een duiker verschillen de meningen.

Volgens bepaalde auteurs zou de afwezigheid van licht een barrièrewerking hebben (Ba-

ker & Votapka, 1990) en moet er bij duikers licht te zien zijn aan de andere kant (Anon.,

1990). Uit ander onderzoek blijkt dat vissen weinig tot geen effect hiervan ondervinden

(Kay &Lewis 1970, Rogers & Cane 1979). Sommige vissoorten, zoals forel, worden

zelfs aangetrokken door donkere duikers en verblijven bij de ingang. De duiker vormt in

dit geval een habitat of schuilplaats voor dieren. Kratt (1981) nam zelfs waar dat arcti-

sche zalmen eieren in grindachtig substraat in een duiker afzetten. Bij forellen zou zelfs

een betere migratie mogelijk zijn doorheen donkere duikers (Ebel, 1985).

2.2.2 De fysisch/hydraulische toestand aan de in- en uitstroomopening van de duiker

Er zijn veel verschillende situaties aan de in- en uitstroomopening van een duiker.

Vaak bevindt zich aan de duikeruitgang een poel die iets breder en dieper is dan de (ver-

dere) loop van de rivier. Mocht de duiker een overstort hebben dan stort het water de

poel in die dan rijkelijk voorzien wordt van zuurstof en een ideaal habitat vormt voor

sommige vissoorten.

Figuur 2.5: De verschillende delen van een duiker (Poulinet al., 1998).
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Figuur 2.7: Twee vormen van overstortranden. De eer-
ste vorm zal vrijwel zeker een knelpunt vormen voor het
merendeel van de cypriniden en dit door de aanwezig-
heid van lucht onder het overstortende water, als gevolg
van het vrijkomen van het overstort van de rand (Boiten,
1989).

a. Hoogteverschillen

Zijn er hoogteverschillen aanwezig tussen beek en instroom (stroomversnelling)

of tussen duiker en uitstroom (stroomversnelling en/of waterval), dan levert dit voor die-

ren een moeilijk passeerbare structuur op.

Bless (1981) noemt stuwen hoger dan 30 cm al wezenlijke hindernissen voor

beekvis met uitzondering van grotere zalmachtigen. Wanneer de waterstroom over een

stuw vrijkomt van de verticale stuwwand, dan is daarmee een volledige hindernis voor

optrekkende vis gecreëerd (Wilke 1970). Dit geldt ook voor de uitstroomopening van

een duiker (figuur 2.7).

Figuur 2.6: De aanwezigheid van een
hoogteverschil aan de in- of uitgang
van een duiker vormt een hindernis
voor vis. Een ondergedoken in- of
uitgang daarentegen laat vrije vismi-
gratie toe (Poulin, 1997)
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Een vis heeft in principe twee mogelijkheden om een obstakel te passeren:

zwemmen of springen. Uit onderzoek is gebleken dat een vis een obstakel bij voorkeur

zwemmend passeert (Stuart, 1962). Indien dit niet realiseerbaar is, wordt geprobeerd het

obstakel door middel van een sprong te overwinnen. De spronghoogte die de vis kan

bereiken, is direct afhankelijk van de maximale zwemsnelheid waarmee de vissoort het

wateroppervlak doorbreekt (Riemersma, 1990). Van essentieel belang hierbij is dat er

voldoende afzetmogelijkheid (waterdiepte) is om de volledige sprongcapaciteit te kunnen

benutten.

In tabel 2.1 zijn de maximale spronghoogte en de kruis- en sprintsnelheid van

slechte en goede zwemmers weergegeven. Deze resultaten zijn verkregen door onder-

zoek te verrichten naar vissoorten in relatief stromend water (Riemersma & Quak, 1991).

Tabel 2.1: Zwem- en sprongcapaciteiten (Riemersma & Quak, 1991).

zwemcapaciteit (Umax (m/s))

soort zwemmer kruissnelheid (lengte > 10 m) sprintsnelheid (lengte < 10 m)max. spronghoogte (m)

slechte zwemmers

(o.a. meeste witvis,

cypriniden)

goede zwemmers

(o.a. forel, winde,

snoek)

0,50 – 1,00

1,00 – 1,50

1,00 – 1,50

2,00 – 2,50

0,20

0,30

De maximale spronghoogte die een bepaalde vis kan bereiken is nauw gerelateerd

aan de sprintsnelheid van de vis. Slechte zwemmers leveren in het algemeen ook slechte

sprongprestaties. De soorten uit de familie van de cypriniden presteren beduidend min-

der in het trotseren van hoge stroomsnelheden en het maken van sprongen. Er zitten zelfs

soorten tussen die zich vrijwel nooit tot een sprong laten verleiden. Van veel soorten is

nauwelijks kennis over zwem- en sprongcapaciteiten aanwezig (Riemersma & Quak,

1991).

Uit onderzoek naar het spronggedrag van verschillende vissoorten – zowel salmo-

niden als cypriniden - blijkt onder andere het volgende (Stuart, 1962):

� Zolang een waterstraal over het obstakel stroomt, proberen vissen via deze straal het

obstakel zwemmend te overbruggen.
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� De vissen gaan het obstakel ook springend proberen te overbruggen, zodra een staan-

de golf (watersprong) achter het obstakel ontstaat.

� De sprong wordt altijd vanuit de staande golf ingezet, ook als deze ver van het kunst-

werk verwijderd is.

� Het succesvol passeren van het obstakel d.m.v. een sprong is het grootst, indien de

waterdiepte achter het obstakel ten minste 1,25 maal het hoogteverschil bedraagt

(goede afzetmogelijkheden).

Naast de individuele capaciteit van de vis is ook de capaciteit van de populatie

van belang. Hetgeen betekent dat het overwinnen van een barrière door voldoende indi-

viduen moet kunnen geschieden wil een populatie overleven.

b. Waterdiepte

De waterdiepte waarbij migratie plaatsvindt is een belangrijk gegeven in verband

met de hoogte van de duikeringang ten opzichte van de hoofdstroom. Voor het zwem-

mend kunnen passeren moet de doorzwemopening zodanig geplaatst zijn of (bij een

slecht aangelegde duiker) moet een voldoende dikke overstortende straal (dikte van de

waterschijf) aanwezig zijn opdat de vis zijn volledige zwemcapaciteit kan benutten (Ver-

donschot, 1996). Dryden en Stein (1975) (in: Verdonschot, 1996) stellen dat de water-

diepte ten allen tijde groter moet zijn dan de hoogte van de grootste vis die wil passeren.

Dit geldt met name voor zogenaamde ‘ronde vis’ zoals verschillende roofvissen, die in

tegenstelling tot bijvoorbeeld de brasem niet in staat zijn om op hun zijde in een dunne

overstortende straal naar boven te zwemmen.

Pelagische soorten, zoals blankvoorn, bevinden zich tijdens de migratie in de bo-

venste waterlagen. Specifieke bodemvissoorten zoals grondel en bermpje, migreren

voornamelijk over en net boven de bodem. Uit bovenstaande volgt dat in het ideale geval

de duikeropening over de gehele waterdiepte reikt, zodat de vistrek op iedere gewenste

waterdiepte mogelijk is. Toch moet de duiker liefst niet geheel gevuld zijn met water

maar moet een ‘luchtkussen’ aanwezig zijn boven de waterlaag.
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c. Grofvuil rooster

Vaak wordt in stedelijk gebied aan de instroomopening een grofvuil rooster ge-

plaatst. Dit rooster moet verhinderen dat takken,

zwerfvuil e.d. zich in de duiker ophopen en zo

verstopping zouden veroorzaken. Om de efficiëntie van

zo’n rooster zo groot mogelijk te maken, worden de

spijlen vaak relatief dicht naast elkaar geplaatst. Voor

grotere (“bredere”) vissoorten, zoals de karper, kan dit de

vrije migratie verhinderen. Daarnaast blijkt dat in de praktijk veel kleine duikers in de

loop der tijd door achterstallig onderhoud van de roosters geheel of gedeeltelijk zijn

dichtgeslibd (Riemersma, 2000).

2.3 Biologische randvoorwaarden bij de aanleg van duikers en sifons en bevor-
dering van de vismigratie

Uit een studie naar de relatie tussen vissen en de passeerbaarheid van duikers zijn

een aantal criteria (dimensies, stroomsnelheid, substraat, lengte, wandruwheid) naar vo-

ren gekomen die een duiker beter passeerbaar maken. Een open afleiding wordt niet als

een barrière beschouwd en geldt als nulsituatie.

Allereerst stellen de potentiële passanten eisen aan de te passeren constructie, hier

de duiker / sifon. De diameter van de duiker benadert best de omvang van de beek en de

lengte is zo kort mogelijk. De wandruwheid is hoog zodat de stroomsnelheid beperkt

blijft rond 0,25 m/s. Dit betekent dat de inrichting van de duiker van groot belang is bij

het nagaan van de barrièrewerking. Deze laatste kan bij een geschikte inrichting sterk

verkleind worden. Naast de inrichting speelt ook de periode waarin de constructie pas-

seerbaar is een belangrijke rol. Vissen mogen tijdens hun verschillende verplaatsingen

(met de paaimigratie, seizoensmigratie en verspreiding als de belangrijkste) niet gehin-

derd worden in hun bewegingen (Verdonschot, 1996).

Door het belang van beekverplaatsing te relateren aan de verschillende opties van

inrichting kan volgende waardering verkregen worden: vissen verkiezen een open aflei-

ding boven een gesloten afleiding; en in het geval van een gesloten afleiding verdient de

omgekeerde U-vormige duiker (waarbij de bodembedekking van de rivier behouden
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blijft) de voorkeur boven de O-vormige duiker waarbij (vaak) onnatuurlijk (of zelfs geen)

substraat aangelegd wordt in de duiker (Verdonschot, 1996).

Algemeen moet bij de aanleg van duikers en sifons in relatie tot de passeerbaar-

heid voor vis rekening gehouden worden met de volgende factoren (Gebhards & Fisher,

1972; Saltzmann & Koski, 1971; Kay & Lewis, 1970; Lauman, 1976): duikertype,

stroomsnelheid, licht-donker werking, hoogteverschillen en verval, waterdiepte, diameter

van de duiker.

a. Duikertypen

Voor de aanleg van duikers kan er een keuze gemaakt worden uit verschillende

types2. Een aantal hiervan worden in “voorkeursvolgorde” besproken, te beginnen met

het meest te verkiezen type.

� Duikers waarbij de oorspronkelijke bedding en ook een deel van de oever behouden

blijven, veroorzaken na hun installatie heel weinig verstoring in de waterloop. Het

snelheidspatroon in de duiker verschilt dan ook niet veel van het natuurlijk patroon

stroomopwaarts en -afwaarts de duiker. Erosieproblemen (ten gevolge van onder-

spoeling) aan de in- en uitstroomopeningen wordt op die manier ook vermeden.

Wanneer deze constructie gebouwd wordt met halfcirkelvormige platen (vb. Armco-

staal) zal een grotere breedte ook een hogere constructie vereisen (omwille van hun

boogvorm). Daardoor zal de toepassing niet overal mogelijk zijn. Een alternatief is

misschien een bodemloze koker met rechthoekige sectie, waarvan de zijwanden bui-

ten de waterloop staan. De te overspannen breedte kan hier een belemmerende factor

zijn (Viaeneet al., 1999).

� Gesloten buizen worden best ingebed in de bodem. De overdiepte (die aangeeft hoe

diep de buis ingebed moet worden, figuur 2.8) moet ongeveer 20 % van de buisdia-

meter bedragen (met een minimum van 0,3 m). Na de aanleg kan de overdiepte op-

gevuld worden met een grof substraat tot op het niveau van de bodem stroomop-

waarts en stroomafwaarts. Door het instromende water zal fijner sediment aange-

voerd worden en tussen de stenen worden afgezet. Op die manier zal in de duiker een

semi-natuurlijke bedding ontstaan die aansluit op de oorspronkelijke bedding stroom-

2 Een overzicht en een opsomming van een aantal voor- en nadelen van duikertypes wordt weergegeven in
bijlage 7.
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op- en afwaarts de duiker. Inbedden van de duiker vermindert ook de kans op erosie

aan de uitstroomopening (Poulin & Argent, 1998).

Figuur 2.8: De overdiepte voor een gesloten duiker met ronde sectie (eventueel niet ingebed in de
waterloopbodem) en al dan niet doorlopende bodembedekking (Viaeneet al., 1999).

� Het gebruik van gesloten duikers die niet ingebed worden, is af te raden. De bodem

en de wanden zijn te glad om een gediversifieerd stromingspatroon te veroorzaken

(Viaeneet al., 1999).

Om sifons passeerbaar te maken, wordt in de literatuur o.a. voorgesteld om in de

buis snelheidsremmende structuren aan te brengen. Kemper (1998) raadt aan om in de

buis overlaten te plaatsen onder een helling (in de richting van de stroming), waarachter

vissen stromingsluwe plaatsen vinden om uit te rusten. Poulin & Argent (1998) stellen

voor om in sifons verticale overlaten te plaatsen. Volgens deze auteurs zijn hieraan wel

een aantal nadelen verbonden: er kan gemakkelijk sedimentatie optreden in de sifon en

het is moeilijk om aanslibbing te verwijderen. Wanneer één van de overlaten op één of

andere manier loskomt, kan dit de sifon ernstig beschadigen. Dure herstelmaatregelen

zijn dan nodig. Dit maakt dat het bij sifons uitermate belangrijk is om de natte sectie af

te stemmen op de gewenste stroomsnelheden, omdat bijkomende maatregelen moeilijk

haalbaar zijn.

b. De stroomsnelheid

� Om de kans op terugspoelen van vis in een duiker te verminderen, moet de stroom-

snelheid in ieder geval lager zijn dan de sprintsnelheid van de vis (Riemersma, 1994;

figuur 2.9.(A)). De uitstroom moet vindbaar zijn voor vis (lokstroomrichting), niet

turbulent en met lagere stroomsnelheden dan de gemiddelde stroomsnelheid van de

betreffende beek (in afhankelijkheid van de doelsoorten). Ook dient in de duiker de

turbulentie voldoende laag te zijn.
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� Bij korte duikers kan van de laagste waarde van de sprintsnelheid worden uitgegaan.

Is de lengte > 10 m dan is de maximale stroomsnelheid voor slechte zwemmers circa

0,5-1,0 m/s en voor goede zwemmers circa 1,0-1,5 m/s (Riemersma, 1994).

� Het verdient aanbeveling om een “natuurlijke diversiteit” aan stroomsnelheden te

ontwikkelen in de duiker. Op deze manier wordt de buis passeerbaar gemaakt voor

een waaier aan soorten en leeftijdsklassen. Deze diversiteit kan bekomen worden

door in de buis een bepaald substraat te voorzien dat een uniform snelheidspatroon

doorbreekt.

� De duiker dient voldoende inwendige ruwheid te bezitten (oriëntatiepunten, luwte-

plekken) en er dient substraat in aanwezig te zijn. Eventueel kunnen stenen inge-

voegd worden zodat de waterdiepte en stroomsnelheid toenemen en de duiker renda-

beler wordt voor vispassage, maar de duiker mag niet dichtgroeien (Ministerie van

Landbouw en Visserij, 1990).

� Gladde duikers zonder obstakels met een hoge stroomsnelheid zijn moeilijk passeer-

baar. Bij lagere stroomsnelheden zijn dieren ook actiever, komen achter obstakels

vandaan en vertonen positieve rheotaxis. Pechlaner (1986) adviseert dan ook om

duikers te voorzien van grof sediment van natuurlijke oorsprong (geërodeerd) waar-

over en waardoor dieren stroomopwaarts kunnen migreren.

� De duiker mag geen overstort bezitten (Ministerie van landbouw en Visserij, 1990).

Figuur 2.9: Verkeerd geplaatste dui-
kers kunnen de vispassage verhinderen:
(A) de stroomsnelheid is veel te groot,
(B) de waterdiepte in de duiker is te
klein, (C) er is geen poel aan de duiker-
ingang aanwezig waar de vis tot rust
kan komen en (D) springafstand is te
hoog (Ministerie van Landbouw en
Visserij, 1990).
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c. Hoogteverschillen

� Het verval is bij voorkeur lager dan het verval in de beek zelf.

� Een luwtezone bij de uitstroomopening is een randvoorwaarde bij de aanleg van een

passeerbare duiker (Kay & Lewis 1970; figuur 2.9(C)).

� In de duiker moet bij voorkeur de natuurlijke rivierbedding behouden blijven, zoniet

moeten duikers zo laag mogelijk in het profiel worden geplaatst (10 cm boven de bo-

dem; Riemersma, 1994).

� Bij voorkeur mag er geen hoogteverschil bestaan tussen instroom- en uitstroomope-

ning van de duiker en de beek zelf (figuur 2.9(D)).

d. Waterdiepte

Het gehele jaar door moet er water doorheen de duiker stromen ten behoeve van

het bieden van passagemogelijkheden voor alle relevante soorten, daarbij moet de water-

diepte minimaal de hoogte van de grootste vis bedragen. Is dit niet mogelijk dan dient

afgestemd te worden op migratiewijze en –periode van de karakteristieke soorten (Rie-

mersma, 1994). Als redelijke minimale diepte dient 20-25 cm te worden nagestreefd. Bij

sifons kan waterdiepte vooral een probleem vormen aan de in- en uitstroomopeningen

(figuur 2.9(B)).

e. Diameter van de duiker

� De duiker moet zoveel mogelijk de natuurlijke omstandigheden in de beekmonding

nabootsen zodat vissen niet beperkt worden bij passage. Dit betekent feitelijk streven

naar maximale dimensies (vergelijk beekmonding), waarmee ook de volledige diepte

en breedte en daarmee ook alle posities van in- en uitbewegingen van vis gegaran-

deerd worden. Is dit niet haalbaar dan moet de bodem naar de in- en uitstroomope-

ning oplopen en moet voldoende diepte en omvang in de duiker aanwezig zijn (Mi-

nisterie van Landbouw en Visserij, 1990).

� Komen de dimensies van de duiker niet overeen met de dimensies van de betrokken

beek dan dienen de afmetingen van de duiker gerelateerd te worden aan de capaciteit

zodat piekstromen kunnen worden opgevangen. Daarvoor is het noodzakelijk om een

hydrologische en hydraulische analyse te maken zodat de juiste afmetingen berekend

kunnen worden. De hydrologische analyse is noodzakelijk om de piekstromen te be-
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rekenen en de hydraulische analyse wordt gebruikt om de capaciteit van de duiker in

relatie tot piekstromen te bekijken (Riemersma, 1994).

2.4 Onderzoeksresultaten

Uit onderzoek blijkt dat de meeste duikers over het algemeen goed passeerbaar

zijn voor vis. Ook sifons waarin een knik is aangebracht worden door veel vissoorten

nog gepasseerd. Toch worden ook minder positieve resultaten gerapporteerd.

Verbiestet al. (1997) maken melding van migratie van vissen doorheen twee ver-

bindingsbuizen (Ø 1m; lengte 11m) tussen het Netekanaal (te Duffel) en een paaivijver.

Het betreft hier weliswaar buizen met weinig tot geen stroming. Toch werd migratie

vastgesteld van 13 soorten: baars, blankvoorn, brasem, giebel, karper, kolblei, paling,

pos, rietvoorn, snoek, vetje, zeelt en zonnebaars.

Vandelannooteet al. (1998) maken melding van zowel juveniele als adulte exem-

plaren van bot op de Kleine Nete te Grobbendonk. Aangezien bot een vissoort is die

paait in de kustwateren, mag er verondersteld worden dat de gevonden juvenielen bij het

stroomopwaarts zwemmen de sifon van de Kleine Nete onder het Netekanaal in Lier

kunnen passeren.

Driessen & Van Der Meer (1981) concluderen dat duikers met een diameter van

meer dan 25 cm en tot 7 meter lengte (bij een stroomsnelheid van 7-13 cm/s) geen be-

lemmering vormen voor de passage van blankvoorn en graskarper (beide eurytope3 soor-

ten).

Derksen (1980; in: Verdonschot, 1996) kwam tot de conclusie dat een duiker

(lengte 27,5 m) met een stroomsnelheid van 1,37-2,04 m/s bijna niet passeerbaar is voor

snoek. Snoeken van 30-40 cm lengte passeren nog wel bij stroomsnelheden van 0,6-0,7

m/s en kleine snoekjes passeren alleen bij snelheden van circa 0,25 m/s. Passage door

kwabaal werd niet waargenomen. Uit een door Derksen (1980) gegeven literatuurover-

zicht blijkt passage door salmoniden bij stroomsnelheden hoger dan 1,22 m/s niet op te

treden. Voor andere soorten liggen deze snelheden lager (circa 0,3-0,9 m/s).

Gauleyet al. (1966) toonden aan dat salmoniden duikers waarin stroomsnelheden

van 0,3-0,6 m/s optreden probleemloos passeren. Ook Rogers & Cane (1979) beschrij-
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ven een succesvolle passage van salmoniden en forellen door een 2,2 km lange duiker

met een lage stroomsnelheid. Clay (1961) adviseert ten aanzien van salmoniden een

stroomsnelheid van circa 0,6 m/s.

Door Kemper (1998) werd onderzoek verricht naar de passeerbaarheid van sifons

voor vissen. Het studieterrein voor het onderzoek omvatte drie sifons. Technische gege-

vens over de sifons zijn terug te vinden in tabel 2.2:

Tabel 2.2: Technische gegevens over de sifons in Beerze, Goorloop en de Tungelroyse beek (Kemper,
1998).

Beerze Goorloop Tungelroyse beek

lengte sifon (m) 63 58 96

aantal buizen 1 3 3

maatgevende afvoer (m³/s) 11 2,7 6,3

maximale stroomsnelheid (m/s) 2,16 1,45 1,00

gemiddelde stroomsnelheid (m/s) 0,43 0,29 0,22

stroomsnelheid tijdens eerste en tweede

periode van afvissingen (m/s)

0,02 – 0,03 0,15 – 0,06 0,17 – 0,07

totaal aantal gevangen soorten4 8 14 13

aantal gemerkte soorten opwaarts5 8 11 11

aantal gemerkte soorten afwaarts5 8 9 6

Op deze drie plaatsen werden in de periode september-oktober 1997 afvissingen

uitgevoerd. Daarbij werden de stroomopwaarts en -afwaarts gevangen vissen verschil-

lend gemerkt. Daarna werden alle vissen stroomafwaarts de sifon teruggezet. Na onge-

veer twee weken werden alle plaatsen opnieuw bevist stroomopwaarts de sifon. Uit het

onderzoek konden volgende besluiten getrokken worden:

� Er kan geen belangrijk verschil aangetoond worden tussen de soortensamenstelling

stroomopwaarts en stroomafwaarts van de sifon. Indien de sifon een migratieknel-

punt is, dan blijkt dit niet uit de soortensamenstelling.

� Er is zeker migratie mogelijk voor baars, blankvoorn, brasem, kolblei riviergrondel,

rietvoorn, snoek en zeelt. Alver, winde, bermpje en karper waren in te geringe aan-

3 Eurytope vissoorten komen voor over een breed traject van milieugradiënten. Alle stadia van deze vis-
soorten komen zowel in stilstaand als stromend water voor. Tot deze groep behoren de meest voorkomen-
de soorten.
4 Omvat zowel stroomopwaarts als -afwaarts gevangen vissen, en zowel gemerkte (tijdens eerste afvissing)
als niet-gemerkte (tijdens tweede afvissing) exemplaren
5 omvat enkel de soorten die bij de eerste afvissing werden gevangen
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tallen aanwezig om besluiten te trekken. Alle waarnemingen werden gedaan bij

stroomsnelheden van maximaal 0,15m/s.

� De gemiddelde lengte van de vissen stroomopwaarts de sifon ligt hoger dan die van

de vissen stroomafwaarts de sifon. Hieruit valt af te leiden dat de lengte van de vis-

sen positief gecorreleerd is met de mogelijkheid om een bepaalde stroomsnelheid te

overwinnen en dus de sifon te passeren. De kleinst gemerkte vis die door de sifon

ging, was een blankvoorn van 8 cm.

Als voornaamste knelpunt voor een sifon werd niet zozeer de buisconstructie op

zich aangegeven, maar wel de soms extreme stroomsnelheden die kunnen optreden bij

piekdebieten. Dergelijke piekdebieten kunnen uitspoeling van vissen veroorzaken. Het

ontbreken van licht wordt in dit onderzoek dus niet als knelpunt aangevoerd.

Samengevat kan gesteld worden dat in elke geval volgende vissoorten in staat zijn

de duiker of sifon te passeren; hierbij worden duikertype, stroomsnelheden, temperaturen

en andere omgevingsfactoren buiten beschouwing gelaten:

baars giebel paling snoek

blankvoorn graskarper pos vetje

brasem karper rietvoorn zeelt

forel kolbei riviergrondel zonnebaars



Deel II : Materiaal en Methode
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Hoofdstuk III Beschrijving van de staalname plaatsen

3.1 Inleiding

Vooraleer kon gestart worden met het onderzoek naar de passeerbaarheid van duikers

en sifons, moest eerst een keuze gemaakt worden van de te bemonsteren duikers en sifons.

Welke, waar en waarom.

3.2 Inventarisatie

Zoals reeds eerder vermeld1, werd er een databank2 opgesteld met een overzicht van

de vismigratieknelpunten op de prioritaire waterlopen in het Vlaamse Gewest. In de databank

kunnen de inventarisatiegegevens via het invoeren van filters of via een geografische benade-

ring worden opgevraagd. Zo kan onder meer worden nagegaan waarom de waterloop gese-

lecteerd werd als vismigratieweg, welke de knelpunten zijn op de waterloop. Tevens kan per

knelpunt een fiche met een beschrijving opgevraagd worden evenals een foto. Meer gegevens

omtrent de informatie die per knelpunt gegeven wordt, kan u terug vinden in bijlage 5 (5.3:

Informatie die per knelpunt gegeven wordt).

Bij het zoeken naar geschikte duikers en sifons om te bemonsteren, werden een aantal

voorwaarden gesteld:

- de plaatsen moesten binnen een gangbare afstand liggen,

- ze dienden zich bij voorkeur op een prioritaire waterloop te bevinden en fa-

se 5 (nog te onderzoeken) te dragen,

- ze dienden bereikbaar te zijn (om eventueel een boot in het water te laten),

- ze moesten liefst stroomopwaarts gevolgd worden door een knelpunt.

In de databank werd gezocht met de volgende filters: categorie 1, fase 5, prioritair. Dit

leverde een groot aantal resultaten op. Het eerste selectiecriterium was de afstand. Wegens

tijdgebrek was het onmogelijk om bepaalde knelpunten in ogenschouw te nemen (IJzerbek-

ken, de Brugse polders en de Gentse kanalen, het Leie-, Maas-, en Denderbekken evenals het

hele Scheldebekken). Het tweede selectiecriterium was de aanwezigheid van knelpunten

stroomopwaarts van de duiker. Dit leverde te weinig gegevens op zodat naar een ander refe-

rentiepunt diende gezocht te worden. Daaruit bleek dat de databank goed is om de ligging en

de aard van knelpunten op te zoeken maar ze geeft weinig verklarende uitleg over de bereik-

1 1.5 Het beleid
2 De databank werd ontwikkeld door HEMMIS nv in samenwerking met het Instituut voor Bosbouw en Wildbe-
heer en de Universitaire Instelling van Antwerpen, Departement Biologie
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baarheid en de omgeving van de knelpunten. Daardoor is het vrijwel onmogelijk om op basis

van de bekomen gegevens een keuze te maken, men is verplicht om de plaatsen in het veld te

gaan bekijken. Wat dan veel tijd in beslag neemt.

Uit de databank konden enkel de Lambert coördinaten van elk knelpunt opgevraagd

worden. Met behulp van een GIS-programma werden vervolgens stafkaarten van de omge-

ving opgesteld zodat de knelpunten gezocht en ter plaatse geïnspecteerd konden worden.

Soms was het water zodanig vervuild dat de zichtbaarheid vrijwel nihil was, of bleek er een

stuw aanwezig te zijn bij de in- of uitgang van de duiker, waardoor er bij laag waterpeil (d.i.

in periodes met weinig neerslag) een duidelijk knelpunt werd opgeworpen. Daarover stond

niets vermeld in de databankgegevens. Op de Tappelbeek (Netebekken) bijvoorbeeld was de

bodem stroomafwaarts van de duiker volledig verhard met beton. Bij andere duikers was de

bereikbaarheid een probleem. De Dijle heeft twee duikers onder het centrum van Leuven, bij

nader onderzoek bleken deze onbereikbaar, zowel met de boot als wadend. Na veldonderzoek

moesten opnieuw een groot aantal duikers geschrapt worden. Uiteindelijk werden voor dit

onderzoek twee duikers (op de Herk en op de Velpe) en twee sifons (beide gelegen op de Pul-

derbeek) geselecteerd.

Bij de verwerking van de onderzoeksresultaten worden resultaten toegevoegd van eer-

der uitgevoerd onderzoek op twee andere duikers ( op de Poperingevaart en op de IJse) en op

twee andere sifons (op de Abeek en op de Bosbeek).

3.3 Beschrijving van de geselecteerde duikers en sifons

Figuur 3.1: De ligging van de Poperingevaart in het IJzerbekken (naar Mondenet al., 2001b).
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3.3.1 De Poperingevaart

a. De waterloop

De Poperingevaart / Vleterbeek is een ecologisch interessante beek met heel wat po-

tenties. Zo bestaat er plaatselijk nog een meanderend patroon waarbij door erosie- en afzet-

tingsprocessen een waaier aan habitatten ontstaat. Deze habitatten zijn belangrijk voor het

ontstaan of in stand houden van een diverse fauna en flora. Ook de ecologisch waardevolle

zijbeek, de Winterbeek, verhoogt de ecologische waarde van de Poperingvaart / Vleterbeek.

Toch kent de Poperingevaart / Vleterbeek ook structurele problemen. Waterkwaliteit

en knelpunten voor vismigratie moeten dringend aangepakt worden. Op de Poperingevaart

bevinden zich zeven knelpunten, waaronder drie bodemplaten en twee stuwen. Er bevindt

zich slechts één duiker op de Poperingevaart.

b. De duiker

De duiker heeft een rechthoekige vorm en de dimensies komen overeen met de dimen-

sies van de beek. Hij loopt onder de stad Poperinge en heeft een lengte van 700 m. Een 500-

tal meter stroomopwaarts de duiker bevindt zich een knelpunt onder de vorm van een stuw

(figuren 3.2 en 3.3). Deze belemmert de vrije doortocht van de vissen stroomopwaarts. Hier-

door wordt de kans op terugvangst op het stroomopwaartse traject groter.

Per knelpunt kan in de databank op het internet3 volgende informatie opgevraagd worden:

Tabel 3.1: Gegevens uit de databank voor de duiker op de Poperingevaart (Mondenet al., 2001b)

Bekken : IJzerbekken

VHAG : 1203

COI : 200/20000

Prioriteit : Prioritair

Waterloopnaam : Poperingevaart

Andere namen : Vleterbeek

Knelpunt nummer : 1203-040

Provincie : West-Vlaanderen

Gemeente : Poperinge

Locatie : De inkokering van de Poperingevaart

onder de stad Poperinge

Lambert X : 34204

Lambert Y : 172449

Categorie : 2

Fasering : 5

Inventarisatie : 27/11/98 UIA-IBW

3 http://vismigratie.instnat.be; zie ook 5.3 in bijlage 5 voor verdere verklaring van de gegevens
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Figuur 3.2: De duiker op de Poperingevaart.

Figuur 3.3: Situatieschets van de duiker op de Poperingevaart.
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3.3.2 De IJse

Figuur 3.4: De ligging van de IJse in het Dijlebekken (naar Mondenet al., 2001b)

a. De waterloop

De IJse ontspringt in het Zoniënwoud even ten westen van de gemeentegrens van

Hoeilaart met Sint-Genesiusrode, de bovenloop is er vergraven tot een vijvercomplex. Op

sommige plaatsen is de waterloop rechtgetrokken en is er oeverversteviging aangebracht,

plaatselijk is ze zelfs ingebuisd. Op andere plaatsen is de structuur beter en kronkelt de wa-

terloop weer. De IJse stroomt verder noordoostwaarts doorheen Overijse, Huldenberg, Loon-

beek en Neerijse om er uit te monden in de Dijle. Deze rivier behoort volgens de indeling van

Huet tot de “barbeelzone4” (Van Thuyne, 1999).

De IJse heeft over haar hele verloop een slechte kwaliteit (Van Thuyne, 1999). Dit

komt onder meer omdat de oevers op vele plaatsen verstevigd zijn, zoals in Overijse, of omdat

de waterloop gekanaliseerd is, zoals in Huldenberg. Alleen aan de watermolen in Overijse

wordt een betere toestand van de waterloop vastgesteld (score 5). Over het hele verloop ge-

zien treft men daar de hoogste diversiteit aan: er worden vier vissoorten aangetroffen die allen

typische vertegenwoordigers zijn van de barbeelzone. Exoten treffen we op deze plaats niet

aan en omwille van de aanwezigheid van de grondel en de rietvoorn ligt de ‘gemiddelde tole-

rantiewaarde’ nog betrekkelijk hoog (score 4; Van Thuyne, 1999).

4 De barbeelzone bevat naast salmoniden voornamelijk cypriniden, zoals barbeel, kopvoorn, sneep, blankvoorn,

brasem en winde naast baars, karper en paling. Het milieu kent fluctuerende zuurstofgehalten, is matig diep (tot

ca. 2 m), weinig snelstromend (10-25 cm/s) en de temperatuur is gematigd (max. boven 20°C).
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Wegens de slechte structuurkwaliteit is de ‘natuurlijke rekrutering’ zeer laag of zelfs

niet bestaande. Ook de trofische samenstelling is uit evenwicht: op sommige plaatsen treffen

we enkel invertivoren aan terwijl op andere plaatsen de omnivoren overheersen. Al deze

factoren samengenomen kunnen we besluiten dat de visindex de IJse klasseert als een ‘slech-

te’ waterloop (Van Thuyne, 1999).

Op fysisch-chemisch niveau is deze waterloop ‘licht verontreinigd’. De matige kwa-

liteit van de IJse is te wijten aan rechtstreekse lozingen van huishoudelijk afvalwater in deze

beek (VMM, 1993). De bovenloop van de IJse heeft nog een hoge biotische index. Maar de

biologische kwaliteit daalt zeer sterk na het verlaten van het Zoniënwoud. Te Hoeilaart is

deze kwaliteit al naar een score 5 gedaald en te Loonbeek geeft deze index nog maar een

waarde 2 aan (Schneiders en Wils 1991b). De zuurstofhuishouding van de IJse wijst op een

aanvaardbare kwaliteit, enkel in Hoeilaart, op een meetpunt tussen de vijvers wijst de zuur-

stofhuishouding op een matige verontreiniging. Het is juist op dit punt dat de biologische

kwaliteit van de IJse goed scoort, voor de rest wordt een matige kwaliteit gehaald van Overij-

se tot aan de monding in de Dijle (VMM, 1998). Ten opzichte van vroeger is de kwaliteit

verbeterd ten gevolge van saneringswerken o.a de ingebruikname van een RWZI in Hulden-

berg en het voltooien van de IJse-collector.

In tegenstelling tot hetgeen zich laat vermoeden, herbergt de IJse nog zeer waardevolle

vispopulaties. Dit geldt echter alleen voor het gedeelte dat doorheen het Zoniënwoud stroomt

(Schneiders en Wils, 1991b). In 1984 werd door de UIA in het kader van de planning van een

wachtbekken op de Dijle een elektrische visvangst uitgevoerd op de IJse, vlak voor de mon-

ding van de Dijle. Er werd geen enkele vis gevangen. Door Bruylantset al. (1989) werd de

IJse op twee plaatsen bemonsterd. Er werden vijf vissoorten aangetroffen nl. grondel, blank-

voorn, driedoornige stekelbaars, zeelt en regenboogforel. In 1993 werden door het IBW vis-

bestandopnames uitgevoerd op de IJse. Er werd slechts op vijf van de negen bemonsterde

plaatsen vis aangetroffen en de soortendiversiteit beperkte zich tot paling, blankvoorn, riet-

voorn, riviergrondel en baars (Vanden Auweele, 1995). Bij de visbestandopnames op de IJse

in 1995, werd de rivier op negen plaatsen bevist en werden niet minder dan achttien soorten

geïnventariseerd nl. paling, brasem, giebel, riviergrondel, blauwbandgrondel, winde, blank-

voorn, zeelt, snoek, beekforel, driedoornige stekelbaars, tiendoornige stekelbaars, pos, zonne-

baars, baars en drie beschermde soorten: bermpje, bittervoorn en vetje. Riviergrondel en

driedoornige stekelbaars zijn het best vertegenwoordigd op de IJse. De aanwezigheid van

juveniele riviergrondel wijst op een natuurlijke rekrutering van deze soort. Ook de grote ver-

spreiding van deze soort (anders dan de uitzettingsplaatsen) wijzen in dezelfde richting.

Op de IJse worden regelmatig herbepotingen uitgevoerd zodat de natuurlijke visstand

hierdoor wel beïnvloed is. Zo werden in 1994 300 stuks riviergrondels en 100 kg beekforel

uitgezet. In 1995 100 kg beekforel, 1000 stuks éénjarige beekforel en 50 kg blankvoorn; in
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1996 150 kg beekforel; in 1997 300 stuks riviergrondel, 25 kg pootaal en 150 kg beekforel en

in januari 1998 50 kg blankvoorn.

Op de IJse werden er vanaf het vijvercomplex in Groenendaal niet minder dan 18 mi-

gratieknelpunten geïnventariseerd waaronder bodemvallen, watermolens, duikers, roosters en

monniken.

b. De duiker

De duiker is gelegen in het centrum van Overijse en heeft een lengte van 300 m. On-

geveer halverwege komt de IJse over een afstand van 10 m 2 keer even bloot te liggen, waar-

na ze terug ingekokerd het marktplein onderduikt.

De staalnameplaats is gemakkelijk afvisbaar en biedt het voordeel dat zich een tiental

meters stroomopwaarts een knelpunt (molenstuw en molenrad, figuren 3.4 en 3.5) situeert.

Hierdoor worden vissen in hun doortocht belemmerd en is de kans op terugvangst groter.

Per knelpunt kan in de databank op het internet5 volgende informatie opgevraagd worden:

Tabel 3.2: Gegevens uit de databank voor de duiker op de IJse (Mondenet al., 2001b).

Bekken : Dijlebekken

VHAG : 6556

COI : 711/30000

Prioriteit : Prioritair

Waterloopnaam : IJse

Andere namen : IJsse - IJse

Knelpunt nummer : 6556-080

Provincie : Vlaams-Brabant

Gemeente : Overijse

Locatie : Onder de Waversesteenweg

Lambert X : 162224

Lambert Y : 162476

Categorie : 2

Fasering : 5

Inventarisatie : 03/10/99 UIA-IBW

Figuur 3.4: Situatieschets van de duiker op de IJse.

5 http://vismigratie.instnat.be; zie ook 5.3 in bijlage 5 voor verdere verklaring van de gegevens

duiker duiker

water-
molen
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Figuur 3.5: De duiker op de IJse.

3.3.3 De Herk

Figuur 3.6: De ligging van de Herk en de Velpe in het Demerbekken (naar Mondenet al., 2001b).
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a. De waterloop

De Herk stroomt door de zandleem streek en mondt enkele kilometers stroomopwaarts

van Diest, via de Gete, in de Demer uit. Grote delen van de Herk hebben nog waardevolle

structuurkenmerken, maar het meest stroomopwaarts gelegen deel heeft slechts een matige

structuurkwaliteit. De Herk kan over een groot deel van haar loop als ‘verontreinigd’ be-

schouwd worden. Vóór de monding in de Demer heeft de biotische index nog slechts een

waarde één, wat wijst op een zeer zware verontreiniging (AMINAL, 1997a).

De Herk behoort tot het viswatertype van de barbeelzone. In november en december

1995 werd een visbestandopname uitgevoerd, daarbij werden in totaal 10 staalnameplaatsen

bemonsterd. Daaruit kan afgeleid worden dat (IBW, 1998):

- op het stroomafwaartse gedeelte van de Herk de aanwezigheid van 16 vis-

soorten werd vastgesteld (blankvoorn, rietvoorn, riviergrondel, karper,

giebel, vetje, brasem, zeelt, winde, blauwbandgrondel, grote modderkrui-

per, bermpje, driedoornige stekelbaars, tiendoornige stekelbaars, baars,

zonnebaars)

- onder de aangetroffen soorten er twee zijn die op dit ogenblik beschermd

zijn: de grote modderkruiper en het bermpje. In 1953 werd op de Herk nog

kwabaal aangetroffen, doch men veronderstelt dat deze nu in België is uit-

gestorven.

Op de Herk bevinden zich dertien watermolens en twee stuwen. Nog een aantal ande-

re obstakels (bodemplaten en bodemvallen) verhinderen de vrije vismigratie. Tevens zijn er

twee duikers op de Herk, één in Wellen en één in Sint-Truiden.

b. De duiker

De duiker heeft ongeveer de dimensies van de beek en heeft een overwelving van 30

m. Een beperkte versmalling zorgt echter voor een stroomversnelling aan de uitgang van de

duiker. Er dringt geen licht door in de volledige tunnel.

De staalnameplaatsen zijn gemakkelijk bereikbaar. 300 m stroomopwaarts de duiker

situeert zich een knelpunt (molenstuw met molenrad; figuren 3.7 en 3.8). Hierdoor worden

vissen in hun doortocht belemmerd en is de kans op terugvangst groter.
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Per knelpunt kan in de databank op het internet6 volgende informatie opgevraagd worden:

Tabel 3.3: Gegevens uit de databank voor de duiker op de Herk (Mondenet al., 2001b).

Bekken : Demer

VHAG : 7152

COI : 612/20000

Prioriteit : prioritair

Waterloopnaam : Herk

Andere namen : /

Knelpunt nummer : 7152-130

Provincie : Limburg

Gemeente : Wellen

Locatie : Wellen, onder de Dorpstraat

Lambert X : 218041

Lambert Y : 170550

Categorie : 1

Fasering : 5

Inventarisatie : 05/05/97 UIA-IBW

Figuur 3.7: Situatieschets van de duiker op de Herk

6 http://vismigratie.instnat.be; zie ook 5.3 in bijlage 5 voor verdere verklaring van de gegevens

duiker

watermolen
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Figuur 3.8: De duiker op de Herk (stroomafwaartse zijde).

3.3.4 De Velpe

a. De waterloop

De Velpe is een bronrivier, gelegen in het zuidoostelijk deel van de provincie Vlaams-

Brabant. Het stroombekken van de Velpe behoort tot het hydrografisch bekken van de De-

mer. De bron is gelegen te Opvelp, de monding te Zelk, een gehucht van Halen, net over de

provinciegrens met Limburg. Een gedeelte van de Velpe behoort tot de onbevaarbare water-

lopen van categorie twee, een ander deel behoort tot categorie één. De bovenloop behoort

gedeeltelijk tot de derde categorie.

De bovenloop van de Velpe is deels natuurlijk, deels kunstmatig. Vanaf Bunsbeek is

de Velpe rechtgetrokken tot Kersbeek-Miskom, waardoor de structuur hier nog maar als matig

kan beschouwd worden. In de benedenloop, vanaf Vroente, meandert de beek opnieuw na-

tuurlijk. Het waardevolle karakter wordt bevestigd door de aanwezigheid van holle oevers en

de pool-rifflepatronen7 (Verbiestet al., 1998).

Water- en oeverplanten zijn vrij schaars op de Velpe. Schedefontijnkruid en pijlkruid

worden hoofdzakelijk aangetroffen. Hier en daar komt wat gele lis, grote lisdodde, sterre-

kroos, gele plomp en echte waterkers voor. In 1995 werd de Velpe geruimd en werd het slib

plaatselijk op de oever gebracht. Hier is de vegetatie geëvolueerd naar een brandnetel- en

reuzebalsemientype. Een aantal weilandcomplexen hebben een matig waardevolle riet- en

7 stroom-kuilenpatroon: de afwisseling van diepten en ondiepten in een natuurlijke beek of rivier als gevolg van
het meanderend patroon.
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zeggevegetatie (Bergeret al., 1982). Ook Van Roosbroeck (1995) trof een aantal water- en

oeverplanten aan langs de Velpe: gele lis, kattestaart, wilgenroosje, pijlkruid, schedefontein-

kruid, sterrekroos en echte waterkers. Een aantal jaren geleden werden aanplantingen uitge-

voerd langs de Velpe, ter hoogte van de vispassage in Hoeleden. Hierbij werden zegge, grote

lisdodde, grote egelskop, kaalmoes, waterweegbree en waterzuring met succes aangeplant.

Ook langs de paaiplaats werden riet, grote lisdodde, grote egelskop, waterweegbree, waterzu-

ring en kattestaart aangeplant (De Vlieger, 1996).

De Velpe kreeg als waterkwaliteitsnorm ‘viswater’ opgelegd (Besluit van de Vlaamse

Executieve 21.10.1987 – B.S. 06.01.1988). De waterkwaliteit varieert tussen matig en goed.

De zuurstofhuishouding wijst op verontreiniging (1996), met uitzondering van een matige

verontreiniging in de bovenloop. Hier wordt een licht herstel vastgesteld. De biologische

waterkwaliteit verbetert waardoor er drie van de zes meetplaatsen naar goede kwaliteit evolu-

eren (Ano, 1996b).

De bovenloop van deze stroom wordt gekarakteriseerd door een beperkt gedeelte fo-

relzone8 en een iets groter gedeelte vlagzalmzone9. In de barbeel- en brasemzone10 (meer

stroomafwaarts) is de soortendiversiteit aanzienlijk hoger. In 1997 onderzocht het IBW de

vispopulatie in de Velpe en trof er 15 vissoorten aan, met onder andere grondel, stekelbaars,

bermpje, baars, rietvoorn, blankvoorn en bittervoorn. Naast driedoornige stekelbaars vinden

we hier ook regenboogforel en bittervoorn terug. De visdensiteit van de Velpe (gemiddelde

biomassa per 100 m) is de hoogste van het hele Demerbekken. Dit is voornamelijk te wijten

aan de hoge concentratie grondel die hier voorkomt (Verbiestet al., 1998).

Op de Velpe bevinden zich acht watermolens en een aantal stuwen. Nog een aantal

andere obstakels verhinderen de vrije vismigratie. Drie van de 29 migratiebelemmerende

obstakels werden voorzien van een vispassage: langs de molen in Kersbeek-Miskom, een

stuw in Hoeleden en de molen van Ransberg. Zodoende blijven nog heel wat migratieknel-

punten voor vissen bestaan (Vanden Auweeleet al., 1997).

8 De forelzone bevat salmoniden en cypriniden met beekforel, elrits en beekprik. Het milieu is ondiep (tot ca.
1m), zuurstofrijk, snelstromend (39-50 cm/s), lage temperatuur (max. < 15°C) en bevat grindbanken.

9 De vlagzalmzone bevat naast vlagzalm en forel ook barbeel, kopvoorn, sneep, winde, serpeling en riviergron-
del. Daarnaast komen paling, blankvoorn, baars e.d. voor. Het milieu is matig diep tot ondiep (1-2 m, plaatse-
lijk minder), zuurstofrijk, snelstromend (25-50 cm/s), heeft een lage tot matige temperatuur (max. < 20°C) en
bevat grindbanken.

10 De brasemzone bevat soorten zoals brasem, blankvoorn, karper, ruisvoorn, zeelt snoek, baars, snoekbaars,
baars, pos en paling. Het milieu is variabel, ondiep tot diep, geen tot geringe stroomsnelheid (0-19 cm/s) met
een temperatuur van vaak boven de 20°C.
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b. De duiker

De duiker werd aangelegd in functie van de aanleg van de autosnelweg E40. Enkele jaren

geleden werd de duiker verlengd in functie van de aanleg van de spoorweg voor de HST.

Hierdoor bestaat de duiker uit een combinatie van een omgekeerde U-vormige duiker met een O-

vormige duiker. De aansluiting van beide duikers levert geen belemmering op voor de

vismigratie. Aan het stroomafwaartse uiteinde van de duiker is een klein verval van ongeveer

0,10 m dat veroorzaakt wordt door een betonnen afzink (figuren 3.9 en 3.10).

De staalnameplaatsen stroomopwaarts en stroomafwaarts van de duiker zijn gemakkelijk

bereikbaar. Het enige nadeel is dat het eerstvolgende knelpunt zich op enkele kilometers van de

duiker bevindt. Hierdoor worden stroomopwaarts zwemmende individuen niet belemmerd in hun

doorgang tot enkele kilometers verderop. Dit beïnvloedt waarschijnlijk de terugvangst bij het

bemonsteren.

Per knelpunt kan in de databank op het internet1 volgende informatie opgevraagd worden:

Tabel 3.4: Gegevens uit de databank voor de duiker op de Velpe (Mondenet al., 2001b).

Bekken : Demer

VHAG : 7155

COI : 641/23000

Prioriteit : Prioritair

Waterloopnaam : Velpe

Andere namen : Velpe - Velp

Knelpunt nummer : 7155-190

Provincie : Vlaams-Brabant

Gemeente : Boutersem

Locatie : Vertrijk, duiker onder de E40

Lambert X : 182014

Lambert Y : 168366

Categorie : 2

Fasering : 2

Inventarisatie : 25/04/97 UIA-IBW

1 http://vismigratie.instnat.be; zie ook 5.3 in bijlage 5 voor verdere verklaring van de gegevens
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Figuur 3.9 Situatieschets van de duiker op de Velpe.

Figuur 3.10: De duiker op de Velpe stroomopwaarts (links) en stroomafwaarts (rechts).
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3.3.5 De Abeek

Figuur 3.11: De ligging van de Abeek en de Bosbeek in het Maasbekken (naar Mondenet al., 2001b).

a. De waterloop

De Abeek stroomt door noordoost Limburg en vormt samen met de Itterbeek en de

Bosbeek de belangrijkste beken die in noordoostelijke richting stromen in het Maasbekken. De

Abeek ontspringt op het Maasterras te Meeuwen en mondt 38 km verder uit in Ophoven.

Vroeger stroomde de Abeek noordoostwaarts tot in Roermond (Nederland), waar ze Lossing

wordt genoemd. Nu is ze afgetakt naar het oosten toe en stroomt ze via Kinrooi en Ophoven naar

de Maas toe (Breineet al., 1998).

Bij visbestandopnames op de Abeek werden 22 soorten aangetroffen: beekprik, paling,

kolblei, giebel, karper, riviergrondel, vetje, bittervoorn, blankvoorn, rietvoorn, zeelt, bermpje,

bruine Amerikaanse dwergmeerval, snoek, Amerikaanse hondsvis, regenboogforel, beekforel,

driedoornige stekelbaars, tiendoornige stekelbaars, zonnebaars en baars. De aanwezigheid van

beekprik in de bovenloop van de Abeek is een zeer positief teken. Beekprik is een
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pollutiegevoelige soort en zijn aanwezigheid duidt op een goede waterkwaliteit. Gilsonet al.

(1994) en De Vocht (1992) melden eveneens een grote abundantie ter hoogte van Ellikom. Het

aantal soorten neemt stroomafwaarts toe met een maximum ter hoogte van Urlobroek net voor de

monding van de Zuurbeek (meest stroomafwaarts gelegen zijbeek van de Abeek). Daarna neemt

het aantal soorten af. De meest verpreide soort is het bermpje. Op acht van de tien locaties

werden specimens aangetroffen met een maximum aantal ter hoogte van Ellikom (Gibsonet al.,

1994). Dit komt aardig overeen met de waarnemingen van De Vocht (1992). Doch treden er

kleine verschuivingen op in het visbestand. Sommige soorten zoals de alver en de barbeel zijn

totaal verdwenen terwijl andere soorten, waaronder de pollutieresistente exoten (Amerikaanse

dwergmeerval), deel uitmaken van het huidige visbestand. De verschuiving van

soortenabundantie over het verloop van de Abeek hangt samen met de beekmorfologie en de aan-

of afwezigheid van specifieke habitatten. Het actuele visbestand is goed gediversifieerd en mag

zeker bij de “goede” viswaters gerekend worden ondermeer door het voorkomen van serpeling en

beekprik (Breineet al., 1998).

Volgens de kwaliteitsindex scoort de zuurstofconcentratie goed tot zeer goed (> 5 mg/l).

Wat betreft de opgeloste zuurstof voldoet de Abeek aan de normen opgelegd volgens het K.B. 9

december 1987, om als viswater te voldoen. Over het ganse verloop van de Abeek schommelen

de pH-waarden rond het neutrale (pH = 7). De geleidbaarheid neemt geleidelijk toe in

stroomafwaartse richting. Maar ze is lager dan de zijbeken die erin uitmonden. Volgens VMM

(1996) is de kwaliteit (zowel Prati-index als biologische kwaliteit) van de Abeek matig tot zeer

goed.

Er zijn wel redelijk veel migratieknelpunten op de Abeek namelijk 20 en deze bevorderen

de vismigraties zeker niet. De meeste knelpunten worden onder fase 1 (hoogdringend aan te

pakken) en 2 (kan iets uitgesteld worden) gecatalogeerd. Deze fasering berust op verschillende

criteria waaronder de rijkdom van het visbestand, de structuurkenmerken (beekmorfologie) en

vegetatie (Breineet al., 1998).

a. De duiker

De sifonering van de Abeek onder de Zuid-Willemsvaart bestaat uit twee identieke

parallelle grondduikers uit gewapend beton met een vloerbreedte van 2,0 m en een hoogte van 2,2

m. Zij zijn 69,9 m lang. Aan de stroomopwaartse zijde bevindt zich een afsluitkunstwerk

(figuren 3.12 en 3.13). Het vloerpeil van de duikers ligt stroomopwaarts 0,22 m hoger dan

stroomafwaarts.

Beide staalnameplaatsen zijn goed afvisbaar en bieden het voordeel dat zich ± 1 km

stroomopwaarts nog een migratieknelpunt bevindt waardoor de vissen worden tegengehouden.
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Dit knelpunt, onder de vorm van een bodemval, optimaliseert de efficiëntie van de

bemonsteringen enigszins omdat vissen verhinderd worden aan de staalnamen te ontsnappen door

verder stroomopwaarts te migreren.

Per knelpunt kan in de databank op het internet2 volgende informatie opgevraagd worden:

Tabel 3.5: Gegevens uit de databank voor de sifon op de Abeek (Mondenet al., 2001b).

Bekken : Maasbekken

VHAG : 9505

COI : 921/30000

Prioriteit : Prioritair

Waterloopnaam : Abeek

Andere namen : Abeek - Lossing

Knelpunt nummer : 9505-070

Provincie : Limburg

Gemeente : Bocholt

Locatie : Doorgang onder de Zuid - Willemsvaart

Lambert X : 236190

Lambert Y : 207528

Categorie : 1

Fasering : 5

Inventarisatie : 27/02/98 UIA - IBW

Figuur 3.12: Situatieschets van de sifon op de Abeek.

2 http://vismigratie.instnat.be; zie ook 5.3 in bijlage 5 voor verdere verklaring van de gegevens

sifon

bodemval
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Figuur 3.13: De sifon op de Abeek stroomafwaartse (links) en stroomopwaartse zijde (rechts).

3.3.6 De Bosbeek

a. De waterloop

De Bosbeek behoort tot het Maasbekken. Ze ontspringt in As en loopt vervolgens

noordoostwaarts doorheen Niel-bij-As, Opglabbeek, Opoeteren, Neeroeteren om dan in Maaseik

uit te monden in de Maas (Van Thuyneet al., 1997b).

De Vocht en Coussement (1991) vermelden het voorkomen van volgende 15 vissoorten

op de Bosbeek: paling, snoek, blankvoorn, rietvoorn, karper, baars, driedoornige en tiendoornige

stekelbaars, riviergrondel, bittervoorn, bermpje, grote modderkruiper, kleine modderkruiper,

kopvoorn en beekprik. De Bosbeek werd omschreven als een watertype met een gediversifieerd

soortenbestand met zeldzame, sterk vervuilinggevoelige vissoorten waarvan alle vissoorten een

natuurlijke rekrutering vertonen.

Op de Bosbeek worden jaarlijks bepotingen uitgevoerd. Zowel in 1994, 1995 en 1996

werden 10 kg rietvoorn, 10 kg grondel en 10 000 stuks broed van beekforel uitgezet. In 1996

werd ook nog 1 kg glasaal uitgezet.

De Bosbeek is een ecologisch interessante beek waarin we nog heel wat soorten

aantreffen. Voortgaande op de kwaliteit van het visbestand is de Bosbeek er gedurende het

laatste decennium op achteruitgegaan. Het visbestand is beïnvloed door verschillende exoten

(blauwband, bruine Amerikaanse dwergmeerval, regenboogforel, zonnebaars). Van de

beschermde soorten die vroeger op de Bosbeek werden gevangen (bittervoorn, grote

modderkruiper, kleine modderkruiper, bermpje en beekprik), blijft enkel het bermpje over.

Beheersmaatregelen dienen zich vooral te richten op een verdere verbetering van de
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waterkwaliteit en de verdwijning van piekvervuilingen door de overstorten en op de opheffing

van de talrijke migratiebarrières op de Bosbeek (Van Thuyneet al., 1997b).

De zuurstofhuishouding van de Bosbeek duidt op een matige verontreiniging, bij de

monding in de Maas is ze verontreinigd. De biologische kwaliteit is stroomafwaarts de dorpskom

van As matig, te Maaseik is ze goed en aan de monding in de Maas is de kwaliteit wederom

matig (VMM, 1996).

Qua structuur (gebaseerd op de aanwezigheid van holle oevers, meandering en pool-riffle3

patronen) is de Bosbeek zeer waardevol van iets stroomafwaarts van As tot aan de Zuid-

Willemsvaart. Ze heeft nog een waardevol traject van beduidende lengte stroomafwaarts van dit

kanaal. Ook te Maaseik heeft de Bosbeek nog matig tot goed ontwikkelde structuurkenmerken

en dit tot aan haar monding. Migratiebarrières worden gevormd door o.a. talrijke molenstuwen,

een bodemval in As, duikers in Opglabbeek en Opoeteren en een stuw in Neeroeteren.

b. De sifon

De sifonering van de Bosbeek onder de Zuid-Willemsvaart maakt deel uit van een

dubbele grondduiker, waarvan slechts één koker (nl. de rechterkoker) gebruikt wordt voor de

Bosbeek. Door de andere koker wordt de Kleine Beek geleid. Beide kokers zijn uitgevoerd in

gewapend beton met een vloerbreedte van 4,10 m en een hoogte van 1,60 m. De buislengte

bedraagt 64,10 m. Aan de stroomopwaartse zijde bevindt zich een afsluitkunstwerk, bestaande

uit schotten en een krooshekken (figuur 3.14). Het vloerpeil van de grondduiker ligt

stroomopwaarts 0,25 m hoger dan stroomafwaarts.

3 stroom-kuilenpatroon: de afwisseling van diepten en ondiepten in een natuurlijke beek of rivier als gevolg van het
meanderend patroon.
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Per knelpunt kan in de databank op het internet1 volgende informatie opgevraagd worden:

Tabel 3.6: Gegevens uit de databank voor de sifon op de Bosbeek (Mondenet al., 2001b)

Bekken : Maasbekken

VHAG : 10004

COI : 920/63001

Prioriteit : Prioritair

Waterloopnaam : Bosbeek

Andere namen : /

Knelpunt nummer : 10004-080

Provincie : Limburg

Gemeente : Maaseik

Locatie : Neeroeteren, doorgang onder de Zuid -

Willemsvaart

Lambert X : 243019

Lambert Y : 198172

Categorie : 1

Fasering : 2

Inventarisatie : 03/02/98 UIA - IBW

Figuur 3.14: Situatieschets van de sifon op de Bosbeek.

1 http://vismigratie.instnat.be; zie ook 5.3 in bijlage 5 voor verdere verklaring van de gegevens

sifon

schotten met
krooshekken
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3.3.5 De Pulderbeek (Molenbeek, Bollaak, Dorpsloop, Bruulbeek, Pulse beek, Vlimmerse

beek)

Figuur 3.10: De ligging van de Pulderbeek in het Netebekken (naar Mondenet al., 2001b).

a. De waterloop

Op de Pulderbeek worden op een aantal trajecten nog waardevolle stukken aangetroffen.

Voor een groot aantal meetpunten worden zeer hoge gehalten aan ijzer gemeten, die de

kwaliteitsnormen sterk overschrijden. De basiskwaliteitsnorm voor ijzer (0,200 ppm) is echter

waarschijnlijk te streng en houdt geen rekening met de natuurlijke verschillen in fysico-

chemische samenstelling van het beekwater (Bervoetset al., 1996).

Door het besluit van de Vlaamse Executieve van 21-10-1987 kreeg het subbekken van de

Molenbeek-Bollaak de bestemming viswater. Wanneer de variabele nitriet niet mee in

beschouwing wordt genomen, voldoen slechts zes punten aan de viswaterkwaliteit. De norm

voor viswater van nitriet (0,009 ppm) werd op alle punten in het Netebekken overschreden. De

meeste meetplaatsen vertoonden een gunstige evolutie voor wat de gemiddelde

zuurstofhuishouding betreft (Bervoetset al., 1996).

Op de Pulderbeek bevinden zich in totaal negen knelpunten, waaronder twee sifons en

drie stuwen. Verder treft men ook een schuif, watermolen, duiker en bodemval aan.
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b. Sifon 1

De Molenbeek duikt via een sifon met een lengte van 90 m onder het Netekanaal.

Stroomopwaartse en stroomafwaartse bemonsteringsplaatsen zijn gemakkelijk bereikbaar.

Stroomopwaarts sifon 1 bevindt er zich geen knelpunt (figuren 3.15 en 3.16). Vrije vismigratie

tot sifon 2 is dus gegarandeerd.

Per knelpunt kan in de databank op het internet2 volgende informatie opgevraagd worden:

Tabel 3.7: Gegevens uit de databank voor sifon 1 op de Pulderbeek (Mondenet al., 2001b).

Bekken : Netebekken

VHAG : 8505

COI : /

Prioriteit : Prioritair

Waterloopnaam : Molenbeek

Andere namen : Molenbeek - Bollaak - Dorpsloop -

Bruulbeek - Pulse beek - Vlimmerse beek

- Pulderbeek

Knelpunt nummer : 8505-020

Provincie : Antwerpen

Gemeente : Ranst

Locatie : Doorgang onder het Netekanaal

Lambert X : 168308

Lambert Y : 207006

Categorie : 1

Fasering : 5

Inventarisatie : 02/08/00 UIA

Figuur 3.15: Situatieschets van de sifon op de Pulderbeek in Nijlen.

2 http://vismigratie.instnat.be; zie ook 5.3 in bijlage 5 voor verdere verklaring van de gegevens

sifon 1
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Figuur 3.16: Sifon 1 op de Pulderbeek.

c. Sifon 2

De sifon heeft 3 doorgangen met elk een breedte van 2 m. De lengte van de sifon

bedraagt ongeveer 170 m. Het stroomopwaartse traject is gemakkelijk bemonsterbaar, de

stroomafwaartse bemonstering daarentegen is niet altijd even haalbaar. Het eerstvolgende

knelpunt situeert zich een aantal km verder stroomopwaarts (figuren 3.17 en 3.18). Vissen

kunnen dus vrij migreren over een grote afstand. Hierdoor neemt de kans op terugvangst af.
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Per knelpunt kan in de databank op het internet3 volgende informatie opgevraagd worden:

Tabel 3.8: Gegevens uit de databank voor sifon 2 op de Pulderbeek (Mondenet al., 2001b).

Bekken : Netebekken

VHAG : 8505

COI : /

Prioriteit : Prioritair

Waterloopnaam : Molenbeek

Andere namen : Molenbeek - Bollaak - Dorpsloop -

Bruulbeek - Pulse beek - Vlimmerse beek

- Pulderbeek

Knelpunt nummer : 8505-040

Provincie : Antwerpen

Gemeente : Zandhoven

Locatie : Onder Albertkanaal

Lambert X : 170813

Lambert Y : 209120

Categorie : 1

Fasering : 5

Inventarisatie : 02/08/00 UIA

Figuur 3.17: Situatieschets van de sifon op de Pulderbeek in Viersel.

3 http://vismigratie.instnat.be; zie ook 5.3 in bijlage 5 voor verdere verklaring van de gegevens

sifon 2

water-
molen

stuw
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Figuur 3.18: Sifon 2 op de Pulderbeek.



Hoofdstuk IV: Methode voor het vaststellen van vispassage
doorheen duikers of sifons
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Hoofdstuk IV. Methode voor het vaststellen van vispassage doorheen

duikers of sifons

4.1 Inleiding

Om na te gaan of een kunstwerk al dan niet een belemmering vormt voor de stroom-

opwaartse migratie van een bepaalde vissoort, moeten gegevens omtrent stroomsnelheden,

waterdiepten en eventueel hoogteverschillen voor het betreffend kunstwerk worden geïnventa-

riseerd. Dit zijn de factoren die in hoge mate de passeerbaarheid van het kunstwerk bepalen.

Deze gegevens zijn voor een groot deel te verkrijgen bij de beheerder van het kunstwerk

(meestal de waterkwantiteitsbeheerder). Ook bestaat de mogelijkheid een benadering voor de

waarden te geven met behulp van hydraulische vergelijkingen en formules (zgn. berekende

waarden), of kunnen de gegevens ter plaatse worden opgemeten (gemeten waarden). De hy-

draulische parameters die optreden bij het kunstwerk bij een bepaald debiet zijn sterk afhan-

kelijk van de vorm (dimensionering) van het kunstwerk (fysische parameters) (Riemersma,

1990).

4.2 Methode van afvissen

4.2.1 Elektrisch vissen

Het doel van de afvissingen is om zoveel mogelijk gegevens te bekomen door zoveel

mogelijk vis te vangen, te merken en uit te zetten. De keuze van de afvismethode gebeurt dan

ook in functie van een zo maximaal mogelijke bevissing en is afhankelijk van het type water-

loop. De meest effectieve methode voor het vangen van vis in kleine, ondiepe en doorwaad-

bare waterlopen is ongetwijfeld de vangst met behulp van elektrische visapparatuur, o.a. om-

wille van volgende redenen (AMINALet al., 2001):

- Elektrische visvangst is één van de minst selectieve methoden wat betreft de soort

en de grootte van de vis. Met deze methoden kunnen ook juveniele en 0+- individuen

gevangen worden (Copp, 1989), zodat alle jaarklassen bemonsterd kunnen worden.

Bij het gebruik van netten daarentegen is men steeds gebonden aan de maaswijdte.

- Praktisch gezien biedt de elektrische visvangst de beste mogelijkheden bij het be-

monsteren van een water. Naast een wisselende waterdiepte zijn er immers ook aller-

lei obstakels in het water aanwezig. Met deze methode kan de vis vanuit waterplanten

en holle oevers worden weggevangen.

- Bovendien is deze methode bijna steeds toepasbaar.



- 64 -

Elektrovisserij geeft goede resultaten wanneer het te bemonsteren water niet te breed

en te diep is, of het zoutgehalte niet te hoog is. Naargelang de breedte en structuur van de

waterloop bemonstert men met 1, 2, 3 of 4 elektroden op voorwaarde dat de beek doorwaad-

baar is. In grote kanalen of diepe kleine waterlopen kan de elektrische visvangst van op de

boot gebruikt worden om kwalitatieve gegevens over de vispopulatie te bekomen. In het al-

gemeen kan men stellen (Van Thuyne & Belpaire, 1997a):

breedte waterloop tot 1,5 m 1 vangstelektrode

van 1,5 – 4 m 2 vangstelektroden

van 4 – 6 m 3 vangstelektroden

van 6 – 8 m 4 vangstelektroden

Vanaf oktober 2001 tot maart 2002 werden, voor de seizoenale afvissingen, vier loca-

ties tweemaal per week gedurende zes weken afgevist met elektrische apparatuur, wadend of

vanuit een boot naargelang de diepte van de waterloop (bijlage 9). Bij het waden werd de

volledige breedte van de waterloop bemonsterd, enkel bij het afvissen vanuit een boot werden

beide oevers over een breedte van twee meter bevist. De Pulderbeek werd bevist van op een

boot met twee elektroden (schepnet). Ook voor de Herk werd soms een boot gebruikt, omdat

de waterstand niet toeliet om te waden. Indien waden mogelijk was, werd er op de Herk met

twee elektroden wadend gevist. Op de Velpe werd steeds wadend met één elektrode gevist.

Deze methode is analoog aan het vissen vanaf de boot met dat verschil dat de generator zich

nu op het land bevindt (en verbonden is met lange kabels) in plaats van op de boot en dat de

‘vissers’ door de waterloop waden. Beide oevers werden elk over een afstand van 250 m af-

gevist. Deze methode werd soms gecombineerd met andere vangstmethoden zoals het ge-

bruik van fuiken.

Bij de afvissingen werd gebruik gemaakt van een elektrovisserij apparaat met twee

elektroden van het type Deka 70001 (Van Thuyne & Belpaire, 1997a). Bij het gebruik van dit

toestel worden er twee tegengestelde elektrische polen (een negatieve elektrode→“touw” en

een positieve elektrode→“schepnet”) waardoor een elektrische stroom gestuurd wordt in het

1 Deka 7000; Honda benzinemotor met een vermogen van 9 PK
Zelfregelende generator, met als uitgangsspanning 300-350-400-500 V in klassen verstelbaar
Uitgaand vermogen van de gelijkstroom: 5 kW
Uitgaand vermogen van de impulsstroom: 12,5 kW
Impulsfrequentie van 480/s
IP 44-65
50 kg
Mogelijkheid tot het aansluiten van twee vangstelektroden
Aanwezigheid van een dodemanskop
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water gehouden. Wanneer er zich vissen bevinden binnen een straal van 1 m rond de elektro-

de worden zij geheel of gedeeltelijk verdoofd en kunnen zij vrij gemakkelijk opgevist worden

met een schepnet (figuur 4.1). Vrijwel onmiddellijk nadat de vis uit het spanningsveld (boven

water) komt, is de verdoving ten einde. Bij een juiste afstelling van de apparatuur zullen

vrijwel alle dieren de bemonstering overleven (Simoenset al., 2000). Toch zijn baarzen ge-

voeliger voor de elektrische shocks dan andere vissoorten en blijven ze soms verkrampt na

bevissing.

Voordelen van de elektovisserij:

� De methode is gemakkelijk verplaatsbaar.

� Men kan vissen op vrij onbereikbare plaatsen (vb. onder overhangende takken).

� Er kunnen relatief grote aantallen vissen gevangen worden op korte tijd.

� De vissen ondervinden weinig hinder van deze vangstmethode (meestal is er een

totale “recovery” binnen het halve uur).

Nadelen van de elektrovisserij:

� Het dieptebereik is vrij beperkt, bij kouder weer wanneer de vissen zich in lagere

regionen ophouden is deze methode dus niet aangewezen.

� Met deze apparatuur is het elektrisch vissen dus beperkt tot de oeverzones.

� Bij een slechte doorzichtbaarheid (vb. algenbloei) is het moeilijk vissen.

� Sommige kleine visjes (< 5 cm) van bepaalde soorten overleven de elektrisch

schok niet.

Een overzicht van de bemonsteringsdagen van de duikers en sifons in die gedurende

dit onderzoek geëvalueerd zijn, wordt gegeven in bijlage 9.
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Figuur 4.1: De verschillende zones rond de positieve elektrode bij elektrovisserij (OVB, 1986).

4.2.2 Fuiken

Fuiken bestaan uit cilindrische of kegelvormige zakken die op ringen of hoepels zijn

bevestigd en die volledig omgeven zijn door een netstructuur. Ze worden op de bodem ge-

plaatst en in ondiep water gebruikt (Nédélec & Prado, 1991). Het is een passieve vorm van

visserij. In sommige gevallen kunnen ze ook in stromende wateren gebruikt worden mits ste-

vige verankering. Kleinere fuiken kunnen ook gebruikt worden in kleinere waterlopen zoals

vb. de Velpe. De fuikvisserij is sterk selectief en afhankelijk van de maaswijdte. Alhoewel

de fuiken aan een eerder lage efficiëntie vissen, hebben ze het voordeel dat ze overal kunnen

worden ingezet. Fuiken zijn aan te raden wanneer men kwalitatieve data wenst te verkrijgen

op plaatsen waar andere methodes niet geschikt zijn omwille van de moeilijke veldcondities

(Maeset al., 1997). Er bestaan allerlei soorten fuiken. De keuze van de fuiken en de grootte

is afhankelijk van het te bemonsteren water (Van Thuyne & Belpaire, 1997a).
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Voordelen van het vissen met fuiken: (Simoenset al., 2000)

� De vissen ondervinden weinig hinder van deze vangstmethode.

� Zowel kleine als grote vissen kunnen in dezelfde fuik gevangen worden, wel beïn-

vloedt de gebruikte maaswijdte de selectiviteit voor de palingvangsten.

� Fuiken kunnen overal uitgezet worden.

Nadelen van het vissen met fuiken:

� Gewoonlijk duurt het een tijdje alvorens de vissen in de fuik zwemmen (1 tot

meerdere dagen)

� Bij algenbloei in de waterloop zal de zuurstofconcentratie op de bodem sterk af-

nemen. Als de vissen dan gevangen zitten in de fuiken, kunnen ze niet ontsnap-

pen aan het zuurstoftekort en kan er een hoge sterfte optreden. Het is daarom af te

raden fuiken te plaatsen bij algenbloei.

� Het is niet zo eenvoudig om grote fuiken goed te plaatsen.

� Het plaatsen van fuiken in helder en ondiep water is omwille van vandalisme vaak

niet mogelijk.

� Fuikvisserij wordt gekenmerkt door selectieve vangsten.

� Fuiken hebben een lage vangstefficiëntie.

In dit onderzoek werd gebruik gemaakt van twee soorten fuiken: palingfuiken en

schietfuiken. Palingfuiken zijn enkelvleugelige fuiken (figuur 4.2). Langs die ene vleugel

worden de vissen naar de fuikmond geleid.



- 68 -

Figuur 4.2: Een enkelvleugelige palingfuik (Van Thuyneet al., 1997b).

Schietfuiken zijn dubbele fuiken met een tussenvleugel (figuur 4.3). Via de tussen-

vleugel worden de vissen naar de ene of de andere fuikmond geleid.

Praktijkervaring heeft uitgewezen dat schietfuiken het best gebruikt worden in water-

lopen waar stroming aanwezig is. Ze worden het best evenwijdig met de oever en langsheen

de oever geplaatst. Enkelvleugelige fuiken hebben meer de neiging om los te komen en rond

hun as te draaien zodat de fuikingang veelal wordt afgesnoerd zodat er geen vis meer kan

worden gevangen (Van Thuyne & Belpaire, 1997a).
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Figuur 4.3: Schietfuik (Van Thuyne et al., 1997b).

4.3 Seizoenale fluctuaties bij de afvissingen

De vangstefficiëntie zal afhankelijk zijn van een drietal factoren zoals de leeftijdsdis-

tributie van de aanwezige vissoorten, de activiteit van de vissen en de plaatselijke omgevings-

factoren zoals de waterdiepte, de stroomsnelheid en de turbiditeit. Afhankelijk van de lengte

van de vis en het daaruit voortvloeiende potentiaalverschil zijn de vissen in meer of mindere

mate gevoelig voor de elektrische stroom. Grotere vissen hebben een groter potentiaalverschil

tussen kop en staart waardoor ze het elektrisch veld van op een grotere afstand kunnen waar-

nemen. Kleinere vissen of vissoorten zullen dan weer minder snel op het elektrisch veld rea-

geren, maar eens in de nabijheid van de anode worden ze dan weer gemakkelijker verdoofd en

gevangen. Ook het activiteitsritme van de aanwezige vissoorten is een bepalende factor.

Sommige vissoorten gaan in de winter over in een lethargische toestand, waardoor de vangst-

kans zal verlagen in deze periode. Een aantal andere soorten vertonen dan weer in de zomer

een hogere activiteit zodat in deze maanden de vangstkans dan weer zal toenemen. Het

spreekt voor zich dat ook omgevingsfactoren een belangrijke invloed kunnen hebben op de

visvangst. De directe waarneming en het opscheppen van de verdoofde vissen is immers di-

rect gerelateerd aan de turbiditeit of het doorzicht van het water en de diepte of stroomsnel-
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heid van de waterloop. Anderzijds kunnen zowel seizoenale als antropogene invloeden een

impact hebben op de beschikbaarheid van voedsel, die een bepalende of sturende rol kan spe-

len in de samenstelling van de vispopulatie (AMINALet al., 2001).

Uit onderzoek naar de seizoenale variaties in de vangstefficiëntie, uitgevoerd door het

IBW (AMINAL et al., 2001), is gebleken dat er wel degelijk verschillen zijn in vangsteffici-

entie tussen de beken, maar dat er geen seizoenale trends zijn. Verder werd afgeleid dat de

vangstefficiëntie positief gecorreleerd is aan de waterdoorzichtbaarheid en negatief ten op-

zichte van de waterdiepte en dat de stroomsnelheid geen significante invloed heeft. Vermits

variaties in de waterdiepte en de turbiditeit voornamelijk afhankelijk zijn van de neerslag in

de voorbije dagen is het aan te raden rekening te houden met de weersomstandigheden om

vergelijkende staalnamen uit te voeren.

4.4 Merk- en terugvangstmethode

Om een beeld te krijgen van de passeermogelijkheden door duikers en sifons, wordt er

beneden- én bovenstrooms afgevist. De vissen worden gemerkt en aan de benedenstroomse

zijde van de duiker of sifon uitgezet. Voor het merken worden zowel vissen uit het beneden-

stroomse als het bovenstroomse gebied gebruikt. De passeermogelijkheden worden afgeme-

ten aan de mate waarin de gemerkte vissen bovenstrooms van het knelpunt worden aangetrof-

fen.

Nadat de vissen gevangen zijn, worden ze (individueel) gedetermineerd, gewogen

(Ohauss LT 6000V tot 0,5 g en Sartøriusbalans PT 600 tot 0,1 g), gemeten (totale lengte,

meetplank tot 0,1 cm) en gemerkt. Het merken gebeurt door een stuk van de vin af te knippen

(10 tot 60%). Om een onderscheid te kunnen maken tussen de vangstplaatsen van de vis

wordt een verschillend merkteken gebruikt, al naargelang de bevissingsplaats. Soorten die

stroomopwaarts van de duiker gevangen werden, kregen een vinknip aan de linkerbuikvin,

terwijl de vissen die stroomafwaarts van de duiker gevangen werden aan de rechterborstvin

geknipt werden (figuur 4.4).

Aquariumobservaties toonden aan dat vissen met een afgeknipte vin geen waarneem-

bare last ondervonden en zich even normaal voortbewogen. Men mag stellen dat er geen ver-

hoogde mortaliteit (vb. te wijten aan hogere predatiedruk) optreedt bij deze gemerkte vissen.

Er valt ook te benadrukken dat deze amputatie tijdelijk is daar de vin na enkele maanden terug

aangroeit (Simoenset al., 2000).
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Voordelen van het merken door een vinknip:

� Toepasbaar op bijna elke grootte van vis (vis > 5 cm).

� Vrij eenvoudig uit te voeren.

� Zeer duidelijk waarneembaar.

Nadelen van het merken door een vinknip:

� Daar de vin na een aantal maanden teruggroeit, is deze methode slechts bruikbaar

bij experimenten van korte duur (3-4 maanden).

Figuur 4.4: De aangebrachte merktekens. De vissen kregen een andere vinknip afhankelijk van de
vangstplaats doch werden allemaal stroomafwaartse de duiker uitgezet.

4.5 Waterkwaliteit

Tijdens elke staalname worden waterstalen genomen waarvan de volgende fysische en

chemische parameters gemeten worden: de zuurtegraad of pH (WTW pH 320), het zuurstof-

gehalte (O2) (WTW OXI 320), de temperatuur (T) (WTW multiline F/set-3), de geleidbaar-

heid of conductiviteit (Cond) (WTW multiline F/set-3).
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Hoofdstuk V. Overzicht van de aangetroffen vissoorten

5.1 Inleiding

Vissen stellen, net als alle andere organismen, bepaalde eisen aan hun leefgebied (ha-

bitat). De habitat wordt omschreven als het geografisch leefgebied van de vissoort: in welk

type water individuen van een soort kunnen voorkomen, waar ze zich in het water ophouden,

welke eisen ze stellen voor de reproductie en voor het foerageren.

Bij het benaderen van migratie op soortniveau verdienen allereerst enkele belangrijke

soortspecifieke kenmerken, die in direct verband staan met migratie, de aandacht. Het betreft

het oriëntatievermogen, de rheotaxis, het effect van licht/donker, het gedrag en de fysieke

capaciteiten van de vis (Verdonschot, 1996).

Veel stromend water vissen zijn in de schemering of ‘s nachts actief. Aangezien veel

soorten hun positie in de stroom handhaven door zich te oriënteren op vaste objecten en dit ‘s

nachts moeilijk is, worden meer individuen in nachtelijke driftmonsters aangetroffen (Ver-

donschot, 1996).

Het oriëntatievermogen en het gedrag van een vis tijdens migratie bepaalt in sterke

mate de wijze waarop barrières kunnen worden gepasseerd. Voor deze oriëntatie is het ge-

zichtsvermogen van groot belang (Vriese 1994). Als er geen stroming is, zwemt een vis wil-

lekeurig rond. Bij een toename van de stroomsnelheid oriënteert de vis zich met de kop op de

sterkste stroming. Verdere oriëntatie vindt plaats langs oevers, bodem en eventuele obstakels.

Vissen kunnen alleen de waterstroom langsheen het lichaam waarnemen, bijgevolg volgen ze

zolang mogelijk dezelfde waterbaan. Bij een te hoge stroomsnelheid of turbulentie wordt de

vis uit de stroombaan gedwongen. De oriëntatie van met name de rheofiele vissoorten op een

duidelijk waarneembare, niet turbulente waterstroom (een zogenaamde lokstroom) biedt de

vis de mogelijkheid om een beekmonding of vispassage te vinden (Riemersma 1994).

Iedere vissoort heeft een verschillende fysiologie en bouw. De vorm van de vis is

functioneel voor de wijze waarop de vis leeft. Vissen die over betrekkelijk korte afstanden

migreren, behoeven bijvoorbeeld geen speciale stroomlijn, die wel noodzakelijk is voor trek

over lange afstanden. Brasems en zalmen hebben daarom een totaal andere lichaamsvorm.

Ook de samenstelling van de slijmhuid verschilt van soort tot soort. Vissen die over lange

afstanden trekken, hebben een slijmhuid die minder weerstand oplevert, dan de slijmhuid van

standvissen. Ook fysiologisch zijn vissen aangepast aan de veranderingen die gedurende de

migratie in de omgeving optreden. Anadrome en katadrome vissen bezitten het vermogen

zich aan te passen aan de omstandigheden in zoet en zout water (Raat, 1994).
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Bij de visbestandopname in functie van de evaluatie van de vismigratiemogelijkheden

doorheen duikers en sifons werden 29 soorten aangetroffen. Van deze soorten wordt hieron-

der een korte omschrijving gegeven.

5.2 Aal of paling (Anguilla anguilla (Linnaeus, 1758)) (De Nie, 1996; Riemersma,
2000; Vandelannooteet al., 1998)

De paling is een zogenaamde katadrome vissoort die het grootste deel van zijn leven in

zoet water doorbrengt, maar zich in zee voortplant. Als glasaal moet de vis het zoete water

kunnen bereiken en als schieraal moet de vis terug kunnen zwemmen naar zee om daar vol-

wassen te worden en te gaan paaien. Daarom heeft een natuurlijke palingpopulatie vrije toe-

gang tot zee nodig. Het massaal optrekken van de binnenwateren gebeurt vanaf begin maart

tot juli, bij een watertemperatuur van 6-9°C.

Omdat hij een bijzonder groot aanpassingsvermogen1 heeft, weinig eisen stelt aan zijn

leefmilieu en veel wordt uitgezet, komt hij in vrijwel ieder watertype voor, van diepe, stil-

staande wateren tot in de bovenloop van beken en rivieren. De belangrijkste eisen die paling

aan zijn leefmilieu stelt, zijn dat dit vanuit zee bereikbaar moet zijn en dat hij kan beschikken

over voedselorganismen van voldoende grootte en schuilgelegenheid in de vorm van modder,

veen of onregelmatigheden als rotsen, grof grind, waterplanten en boomwortels.

De paling is heel trouw aan een eenmaal gevonden woonplaats. Deze plaats wordt al-

leen verlaten indien de leefomstandigheden zeer slecht worden en soms in de herfst voor een

overwinteringperiode in het diepere water. De lichtschuwe paling is vooral in de schemering

en ‘s nachts actief. Overdag graaft hij zich in de bodem in of verbergt zich in holten in de

oever of tussen en onder waterplanten, boomwortels en andere obstakels. Verder heeft hij een

voorkeur voor relatief hoge watertemperaturen; gedurende wintermaanden vertoont hij dan

ook weinig activiteit en trekt zich in een schuilplaats terug, passief wachtend op een stijging

van de watertemperatuur in het voorjaar.

5.3 Alver (Alburnus alburnus(Linneaus, 1758)) (De Nie, 1996; OVB, 2000)

De alver is een vis van traag stromende rivieren, riviertjes en kanalen, maar komt ook

wel in meren of plassen voor. Troebel water, overdadige waterplantengroei en sterke stro-

ming vermijdt de alver.

De vis is bestand tegen kanalisatie van rivieren en kan relatief goed tegen organische

vervuiling en thermische verontreiniging. De alver heeft vooral last van chemische verontrei-

niging en gebrek aan optrekmogelijkheden.

1 De paling kan bij zuurstofarmoede uit het water kruipen en lucht ademen, daardoor is hij vrijwel goed bestand
tegen watervervuiling.
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De paaitijd loopt van midden april tot in juni. Daarvoor migreert de alver in grote

scholen stroomopwaarts. Er wordt verschillende malen in het seizoen gepaaid (risicosprei-

ding). De vis is weinig kritisch op de plaats waar de eieren worden afgezet: gras, afgestorven

waterplanten, aanspoelsel, stenen en betonnen beschoeiingen kunnen daartoe dienen.

In België komt de alver in het stroomgebied van de Schelde zeer algemeen voor, be-

halve in de zwaar vervuilde gedeelten. In kanalen in de Kempen is de vis nog talrijk, ook in

de Maas. Echter, in beken die in Vlaanderen naar de Maas toe stromen is de alver weer zeld-

zaam. In Wallonië is de vis in een aantal rivieren in het stroomgebied van de Maas sterk

achteruit gegaan.

5.4 Baars (Perca fluviatilis (Linnaeus, 1758)) (De Nie, 1996; Riemersma, 2000; Van-
delannoote,et al., 1998; Vanden Auweele, 1995)

De habitat van de baars is langzaam stromend, vrij breed water of helder stilstaand

water van kanalen, meren en plassen met een hoog zuurstofgehalte. Nochtans is hij vrij re-

sistent tegen eutrofiëring en hogere watertemperaturen, ook tegen troebelheid van het water,

mits er voldoende prooien van het juiste formaat - zoals aasgarnalen- aanwezig zijn.

Baars leeft en jaagt in scholen als de vis klein is. Oudere baars (meer dan 20 cm) leeft

solitair en meestal ook in groter en dieper water. Omdat de baars op zicht jaagt, dient het

water helder te zijn. Open water is favoriet, maar met name jonge baars houdt zich graag op

tussen de waterplanten in de oeverzone. Baarzen migreren tot drie kilometer, zelden worden

enkele tientallen kilometers afgelegd. De migratie beperkt zich bijgevolg tot een lokale en

regionale migratie.

De paaitijd loopt van maart tot juni bij een watertemperatuur van 5-14°C. Baarzen

paaien liefst in de oeverzone en in ondergelopen gebieden waar de temperatuur snel kan oplo-

pen. Ze zetten hun eieren af in snoeren op planten, wortels of takken.

De baars is nog steeds één van de meest algemene riviervissoorten in Vlaanderen. Op

een aantal plaatsen is de hoge densiteit mede te danken aan visuitzettingen. De voornaamste

reden voor het ontbreken van baars is zonder twijfel nog steeds de watervervuiling. De vaak

kleine densiteiten worden mede veroorzaakt door een slechte habitatkwaliteit of een soms te

zware hengeldruk. De baars is immers een vissoort die een matige tot goede waterkwaliteit

vereist. Verontreiniging wordt maar in beperkte mate verdragen.

5.5 Beekforel (Salmo trutta(Linnaeus, 1758)) (De Nie, 1996; Vandelannoote, 1998)

Beekforellen komen voor in zuurstofrijke, heldere berg- en heuvellandbeken met veel

variatie in vorm en stroomsnelheid, dus beken met bochten en stroomversnellingen, afgewis-
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seld door stukken met een lage stroomsnelheid (10 cm/s), overhangende rots en/of oever- en

onderwaterplanten. Grote forellen kunnen op dezelfde plaats blijven bij stroomsnelheden

tussen 20 en 30 cm/s. De beekforel komt ook voor in de ongeschonden laaglandbeken, hoe-

wel dit watertype eerder typisch is voor de vlagzalm (niet gevangen). Hij is een sedentaire vis

die zijn hele leven doorbrengt op dezelfde schuilplaats.

Vanaf het parr-stadium is de beekforel een zich territoriaal gedragende vis. De paai-

tijd is in de winter. Forel trekt daartoe hogerop naar zijbeken met een stroomsnelheid van 40

cm/s boven een zand- of kiezelbodem. De eitjes worden afgezet op door de vis gemaakte

kuiltjes in het zand, die daarna hiermee worden overdekt.

Beekforel verdraagt geen temperatuur boven de 20-22°C en hij heeft een hoge zuur-

stofbehoefte: het water moet minstens 5 mg opgeloste zuurstof per liter bevatten.

5.6 Beekprik (Lampetra planeri(Bloch, 1794)) (De Nie, 1996; Vandelannoote, 1998)

De beekprik verblijft zijn ganse levenscyclus in beken en riviertjes.

De volwassen beekprik zwemt in de paaitijd stroomopwaarts naar plaatsen met zonbe-

lichte grindbanken, waar het water sneller stroomt (20 tot 30 cm/s). Daar wordt gepaaid in

gebieden met zuurstofrijk water en een waterdiepte van 3 tot 30 cm. De larven laten zich

stroomafwaarts afzakken naar plaatsen met voedselrijk slib. Dit gebeurt over geringe afstan-

den.

Prikken zijn zeer gevoelig voor organische vervuiling, deze doodt de op de bodem le-

vende larven. De waterkwaliteit moet dus het hele jaar uitstekend zijn.

5.7 Bermpje (Noemacheilus barbatulus(Linnaeus, 1758)) (De Nie, 1996; Vandelan-
noote, 1998)

Het bermpje is een vis van klein tot middelgroot stromend water. De voorkeursdiepte

ligt tussen 2 en 20 cm. Bij meer dan 50 cm komen minder bermpjes voor. Volgens aquari-

umproeven geeft de vis de voorkeur aan water met schuilgelegenheid in de vorm van sterre-

kroos en verblijft het bermpje liever op stenige bodem, dan boven zand of leem. Bij een ge-

middelde snelheid tussen 10 en 20 cm/s en een waterbreedte van 1 tot 3 cm vindt men de

meeste bermpjes. Het is een bodembewonende vissoort die ‘s nachts actief is, overdag ligt hij

meestal onder stenen of tussen waterplanten. De migratie van het bermpje is beperkt tot een

lokale migratie.

Het bermpje paait van mei tot september bij een watertemperatuur van 14-18°C. Paai-

plaatsen zijn vlakke zandbodems in de oeverzone, met een stroomsnelheid kleiner dan 5 cm/s.

De eieren worden afgezet op de bodem en blijven kleven in kleine kuiltjes.
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Het bermpje verdraagt slecht verontreiniging, de waterkwaliteit moet matig tot goed

zijn. Volgens de literatuur is hij daarom een goede indicator voor zuiver water.

5.8 Bittervoorn (Rhodeus sericeus(Pallas, 1776)) (De Nie, 1996; OVB, 2000)

Bittervoorn komt voor in langzaam stromende en stilstaande wateren. Dit kunnen zo-

wel poldersloten en kleine vijvers zijn, als grotere rivieren en meren. Hierin worden zij voor-

al in de plantenrijke oeverzone aangetroffen. De bodem bestaat meestal uit zand, klei, veen of

een dunne laag modder. De samenstelling van de bodem is niet van groot belang, zolang deze

voor zoetwatermosselen geschikt is om op en in te kunnen leven. Dikke modderbodems,

waarin anaërobe omstandigheden heersen, worden bijvoorbeeld vermeden. Hierin zijn de

leefomstandigheden voor zoetwatermosselen waarschijnlijk ongunstig. De bittervoorn heeft

een duidelijke voorkeur voor plantenrijk water: de vegetatie wordt als schuilplaats gebruikt.

De bittervoorn is voor zijn voortplanting afhankelijk van enkele soorten zoetwater-

mosselen (schilders- en zwanenmossel). De aanwezigheid van deze schelpdieren in zijn leef-

gebied is dan ook een eerste vereiste. Indien deze mosselen niet voorkomen in het water, kan

de bittervoorn zich niet voortplanten. Zolang er geen beperkende factoren optreden, bepaalt

de aanwezigheid van de zoetwatermosselen het verspreidingsgebied van de vissoort. Helaas

worden bij onderhoudswerken aan waterlopen regelmatig grote aantallen zoetwatermosselen

verwijderd. Dit betekent dat bittervoorns zich daar niet langer kunnen voortplanten, waardoor

gehele populaties zullen verdwijnen. Andere redenen voor het teruglopen van het aantal

zoetwatermosselen zijn vervuiling van het water en het grootschalig verwijderen van water-

planten.

De paaitijd loopt van april tot juni. Het mannetje verdedigt een territorium rond een

levende zoetwatermossel. Het vrouwtje legt het kuit via een legbuis door de kieuwopening in

de mossel. Het sperma van het mannetje wordt door de mossel naar binnen gezogen die daar-

na dienst doet als “draagmoeder” voor de zich ontwikkelende eieren. Anderzijds wordt de

bittervoorn door de mossel gebruikt voor de spreiding van haar nakomelingen. Mossellarven

hechten zich vast aan de vinzomen van de vis.

In België is de toestand van de bittervoorn twijfelachtig, zeker in beken waar de soort

tegenwoordig zeldzaam is. In oude kanalen, vijvers en afgesloten rivierarmen zou de bitter-

voorn plaatselijk nog algemeen zijn.
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5.9 Blankvoorn (Rutilus rutilus (Linnaeus, 1758)) (De Nie, 1996; Vandelannoote,
1998; Vanden Auweele, 1995)

Het habitat van de blankvoorn kan sterk variëren van stilstaand tot stromend water.

Zelfs in rivieren waar stroomsnelheden van 70 tot 100 cm/s kunnen voorkomen, zijn blank-

voorns gevonden in de stromingsluwe gedeelten.

De vis leeft in scholen die foerageren in de buurt van begroeiing (riet, biezen), maar

ook wel in open water. Hij kan zowel sedentair zijn als migreren (Oost-Europese populaties),

daarbij kan de blankvoorn zich over verscheidene kilometers verplaatsen.

Hij paait bij voorkeur op ondiepe en plantenrijke plaatsen. De paaitijd loopt van de

maand april tot mei (soms ook in september) bij een watertemperatuur van 12-17°C. De eie-

ren worden afgezet op waterplanten, bijvoorbeeld vederkruid of oeverplanten zoals riet en

bies bij voorkeur, maar ook stenen kunnen hiervoor gebruikt worden.

De blankvoorn komt praktisch overal voor in Vlaamse rivieren. Hij ontbreekt enkel

daar waar de waterkwaliteit te slecht is of wanneer de riviertjes te klein zijn. Hij stelt weinig

eisen aan de waterkwaliteit en verdraagt tijdelijk verontreiniging en lage zuurstofconcentra-

ties.

5.10 Blauwband / blauwbandgrondel (Pseudorasbora parva(Linnaeus, 1758))
(De Nie, 1996; Vandelannoote, 1998)

De blauwband is, als zoveel ingeburgerde uitheemse dieren, weinig kritisch in zijn ha-

bitateisen. De soort komt voor in rivieren, stuwmeren, kanalen, ondergelopen steengroeven,

stadsvijvers en poelen.

De paaitijd strekt zich uit over een lange periode van mei tot de herfst (risicosprei-

ding). De kleverige eitjes worden in snoeren afgezet op stenen en waterplanten. Het manne-

tje bewaakt de bevruchte eieren, net zoals bij het vetje.

5.11 Brasem (Abramis brama(Linnaeus, 1758)) (De Nie, 1996; Vandelannoote,
1998; Vanden Auweele, 1995)

De brasem is oorspronkelijk een vis van stilstaande wateren zoals meren en plassen en

traag stromende, heldere benedenrivieren, de zogenaamde “brasemzone”. Hij heeft afwisse-

ling nodig tussen ruim open water en paai- en opgroeigelegenheden in de oeverzone voor zijn

nakomelingen. Kwalitatief goede brasems komen voor in helder, plantenrijk water.
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Het paaisubstraat van de brasem bestaat meestal uit planten, maar bij afwezigheid

daarvan kunnen ook eieren afgezet worden op dood, hard materiaal en zelfs oude fiets- of

autobanden. De paaitijd loopt van eind april tot in juni.

De brasem is een schoolvis, die vooral dicht bij de bodem te vinden is. Bij het foera-

geren in ondieptes verraadt hij zijn aanwezigheid door de gasbellen die uit de bodem opstij-

gen. Hierbij stofzuigt en zeeft hij als het ware de bovenste bodemlaag met behulp van zijn

sterk uitstulpbare bek. Hierdoor wordt het water vertroebeld.

De brasem is een tolerante vissoort die weinig eisen stelt aan de waterkwaliteit. Hij

kan tijdelijk verontreiniging en lage zuurstofconcentraties verdragen.

5.12 Bruine Amerikaanse dwergmeerval (Ameiurus nebulosusof Ictalurus nebulosus

(Le Sueur, 1819)) (De Nie, 1996; Riemersma, 2000; Vandelannoote, 1998; Vanden
Auweele, 1995)

In Noord-Amerika komt de dwergmeerval voor in ondiep water van kleine meren of

baaien van grotere meren, soms ook in brak water. Bij ons komt hij voor in traag stromende

en stilstaande wateren.

De meerval is zeer tolerant voor uitzonderlijke schommelingen in de temperatuur en

zuurstofconcentratie. Hij overleeft droogteperiodes in het bodemslijk en kan tegen vrij lage

zuurstofgehaltes in het water. Voor beide toleranties is lucht ademen zeer belangrijk. Daar-

naast is hij vrijgoed bestand tegen vervuiling.

De voortplantingsperiode valt in juni-juli. De meerval maakt een nest en kent broed-

zorg. De eieren worden vrijgehouden van slib en de jongen worden bewaakt tot een lengte

van 5 cm.

5.13 Driedoornige stekelbaars (Gasterosteus aculeatus(Linnaeus, 1758)) (De Nie, 1996;
Vandelannoote, 1998)

Het leefgebied van de driedoornige stekelbaars is zeer variabel. Sommige dieren ver-

blijven altijd in zout water, andere populaties trekken ieder jaar van zee naar zoet water, weer

andere populaties verblijven altijd in zoet water. Het individueel gewicht van de trekkende

(anadrome) populaties is drie keer zo hoog als dat van door het land ingesloten driedoornige

stekelbaarzen. Deze trekkende stekelbaarzen kunnen zich tegen een stroom van 30 cm/s ver-

plaatsen. De verschillende populaties zijn herkenbaar aan het aantal beenplaten in de huid.

Er bestaat echter een grote overlap.

De driedoornige stekelbaars heeft een voorkeur voor wat kleiner, helder en ondiep

water met een relatief dichte begroeiing aan waterplanten. Deze worden als nestmateriaal,

schuilplaats en voedsel gebruikt.
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De paaitijd van in het binnenwater verblijvende driedoornige stekelbaars valt in de

maanden maart tot en met juli. In zee verblijvende driedoornige stekelbaarzen beginnen in

maart met de paaitrek naar zoet water. In de maand juli begint de trek terug naar zout water.

Voor een geslaagde paai is de vis afhankelijk van water met afwisselend begroeiing en open

stukken.

De driedoornige stekelbaars is de meest algemene soort van Vlaanderen. In alle

stroomgebieden is hij aanwezig. Enkel verregaande vervuiling, migratieknelpunten en te

grote stroomsnelheden beperken hem in zijn verspreiding. Allicht zijn de meeste trekpopula-

ties verdwenen door een beperking aan migratiemogelijkheden door vervuiling of fysische

barrières.

5.14 Giebel (Carassus auratus gibelio) en goudvis (Carassus auratus auratus(Linnaeus,
1758)) (De Nie, 1996; Vandelannoote, 1998)

Goudvis en giebel behoren tot dezelfde soort. De goudvis beschouwt men als een

goudkleurig gekweekt ras van de giebel. Het zijn beiden, zoals de blauwbandgrondel, exoten.

Door natuurlijke selectie kunnen de goudkleurige exemplaren in de natuur verdwijnen doordat

deze beter te zien zijn voor predatoren.

De eisen die de giebel aan zijn habitat stelt, lijken op die van de kroeskarper. Het ver-

schil is dat de giebel zich ook in stromend water kan handhaven en hij een voorkeur heeft

voor ruimer water. Hij komt voor in stilstaand tot traag stromend water met een zachte bo-

dem en een weelderige vegetatie. De plantengroei is nodig voor de voortplanting daar de eie-

ren erop gekleefd worden.

De giebel heeft een zeer ruime verspreiding in Vlaanderen. Aangezien hij bijzonder

tolerant is voor vervuiling, lage zuurstofconcentraties kan verdragen en in volle areaaluitbrei-

ding is, zouden geen speciale beschermingsmaatregelen noodzakelijk zijn

5.15 Karper (Cyprinus carpio(Linnaeus, 1758)) (De Nie, 1996; Vandelannoote, 1998)

De wilde uitgangsvorm van de karper is volledig geschubd. Er zijn echter gekweekte

karpervariëteiten zoals de spiegekarper waarbij de schubben onregelmatig over het lijf voor-

komen en van verschillend formaat zijn.

Oorspronkelijk is de karper een vis van langzaam stromende rivieren in een bedding

die in het voorjaar overstroomt of van afgesloten rivierarmen.

Hij paait (enkel in de meimaand) op ondiepe plaatsen waar veel waterplanten aanwe-

zig zijn. De eieren worden afgezet op levende waterplanten of - bij voorkeur - op ondergelo-

pen grasland met een diepte van 30 tot 40 cm, bij een temperatuur tussen 15 en 19°C.



- 80 -

Zowel regionale migratie binnen het stroombekken als lokale migratie naar de oever-

zone, zijwateren of broekgebieden komt voor.

De karper is een tolerante vissoort die weinig kwaliteitseisen stelt. Hij kan tijdelijk

verontreiniging en lage zuurstofconcentraties verdragen. De natuurlijke voortplantingsmoge-

lijkheden van de wilde karper zijn sterk in het gedrang gekomen door de bedijkingwerken aan

de benedenlopen van onze rivieren. De overstromingsgebieden, waarin vele vijvers en plas-

sen gelegen zijn, worden erdoor van de hoofdrivier afgescheiden. Het inrichten van paai-

plaatsen kan een oplossing bieden.

5.16 Kolblei (Blicca bjoerkna(Linnaeus, 1758)) (De Nie, 1996; Vandelannoote, 1998)

De kolblei is een minder uitgesproken bodemvis dan de brasem. Hij is bovendien

meer gebonden aan de aanwezigheid van een goed ontwikkelde vegetatie met onderwater- en

oeverplanten. De kolblei vertoeft in de middenstroom van de waterlopen en komt eveneens

voor in niet-natuurlijke wateren zoals plassen, meren, kanalen en polders.

De kolblei is een obligaat plantenpaaier. Hij paait in de oeverzone waar de aanwezig-

heid van water- en oeverplanten bijgevolg essentieel is. Hij paait in de maanden mei en juni.

De kolblei is een tolerante vissoort die weinig waterkwaliteitseisen stelt. Verontreini-

ging en lage zuurstofconcentraties worden tijdelijk verdragen.

5.17 Kopvoorn (Leuciscus cephalus(Linnaeus, 1758)) (De Nie, 1996; OVB, 2000)

De kopvoorn wordt voornamelijk aangetroffen in beken en middenlopen van rivieren,

hij is dus een vissoort van de wat sneller stromende watersystemen. Vroeger behoorde hij tot

de meest voorkomende standvis in met name Limburgse wateren. Naast normalisatie en ver-

stuwing van beken en rivieren is de extreme waterverontreiniging een belangrijke oorzaak

voor de achteruitgang van de soort.

De paaitijd loopt van eind april tot mei. In die tijd verplaatsen de vissen zich naar on-

dieper water (10–100 cm) met een rots-, grind- of (grove) zandbodem en matige tot sterke

stroming (20-70 cm/s). Echter ook plaatsen tussen de waterplanten met een zwakke stroming

kunnen dienen als paaiplaats. Kopvoorns paaien in scholen. De eieren blijven kleven aan het

substraat.

De kopvoorn stelt geen hoge eisen, hij is minder gevoelig voor waterverontreiniging

dan bijvoorbeeld de barbeel (niet gevangen). De kopvoorn wordt gezien als een kansrijke

soort in stromende wateren die door verbetering van de milieuomstandigheden geschikt zijn

geworden. Ook vispassages zijn welkome voorzieningen in het kopvoornwater. De kansen

voor deze vissoort hangen dan ook nauw samen met het ecologisch herstel van stromende

wateren.
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In België is de kopvoorn bijna uitgestorven in het stroomgebied van de Schelde. In

het stroomgebied van de Maas zijn er nog een paar beken met een kopvoornpopulatie, maar

de toestand is precair door lozingen van de bio-industrie.

5.18 Kleine modderkruiper (Cobitis taenia(Linnaeus, 1758)) (De Nie, 1996; Vandelan-
noote, 1998)

De kleine modderkruiper is een vissoort van een groot aantal watertypen. Hij komt

veelvuldig voor in polderwater, maar evengoed in laaglandbeken. Als de gemiddelde stroom-

snelheid daar 30 cm/s of meer is, houdt de vis zich op in de stromingsluwe delen (minder dan

15 cm/s) van de beek. De kleine modderkruiper kan in het najaar met tientallen gevangen

worden op plaatsen met een stenige ondergrond en relatief veel stroming, zoals tussen de ste-

nen bij overstorten in verstuwde beken. Verder komt de vis voor in de oeverzone van groot

water. Overdag leeft hij ingegraven in het substraat waar enkel zijn kop uitsteekt. Hij is

vooral actief bij schemering en ‘s nachts.

De paaitijd loopt van mei tot juni. Het paaisubstraat moet bestaan uit zandige bodem,

met in de buurt laagjes detritus.

De kleine modderkruiper is gevoelig voor organische verontreiniging en het ermee ge-

paard gaande zuurstofgebrek. In tegenstelling tot de meeste andere vissoorten lijkt hij niet te

lijden onder regulaties en slijkruimingen.

5.19 Kroeskarper (Carcassius carcassius(Linnaeus, 1758)) (De Nie, 1996; OVB, 2000)

Dit is een vis die van oorsprong thuis hoort in de overstromingsvlakten langs grote ri-

vieren. De soort is aangepast aan relatief voedselrijke wateren met waterplanten, waarin het

waterpeil sterk wisselt. De kroeskarper kan overleven in een poel die voor korte tijd tot bijna

droog staat.

De paaitijd loopt van mei tot juni. Eitjes worden afgezet in dichte waterplantbegroei-

ingen.

De kroeskarper hoort thuis in habitatten die ook het broedgebied vormen van vogel-

soorten die op de rode lijst staan, zoals roerdomp (Botaurus stellaris), wouwaapje (Ixobrychus

minutus) en kwak (Nycticorax nycticorax). Zowel deze moerasvogels als kroeskarper hebben

baad bij het ecologisch herstel van rivieren waarbij oude meanders, nevengeulen en moeras-

bossen weer in contact met de rivier worden gebracht.
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5.20 Regenboogforel (Oncorhynchus mykiss(Waldbaum, 1792)) (De Nie, 1996; Van-
delannoote, 1998)

Door gericht kweken is de uitheemse regenboogforel een vis geworden die minder ho-

ge eisen aan de omgeving stelt. De vis is beter bestand tegen lage zuurstofconcentraties en

een hogere temperatuur. Hij is minder gevoelig voor watervervuiling en vertroebeling van het

water dan onze inheemse beekforel.

Voortplanting vindt niet plaats in onze streken, ook niet in de heuvellandbeken in

Wallonië en in de aangrenzende Duitse deelstaten. De regenboogforel is hier (in België) niet

geacclimatiseerd. Wel wordt hij systematisch gekweekt en uitgezet in vijvers en rivieren.

5.21 Rietvoorn / ruisvoorn (Scardinius erythrophtalmus(Linnaeus, 1758)) (De Nie,
1996; Vandelannoote, 1998)

De rietvoorn is een vis van helder, stilstaand of zeer langzaam stromende water (min-

der dan 10 cm/s) met veel oevervegetatie, onderwaterplanten, afgewisseld met open stukken.

In de open stukken treedt concurrentie op met de blankvoorn, ten koste van de rietvoorn. Het

water mag niet te diep zijn.

De paaitijd loopt van mei tot juli. De rietvoorn paait in de oeverzone, soms in zeer

ondiep water (10-90 cm). Essentieel is de aanwezigheid van waterplanten, desnoods onder-

gelopen grasland. Rietvoorns paaien in scholen. De eieren blijven aan de waterplanten kle-

ven; eieren die op de bodem terechtkomen overleven niet door zuurstofgebrek.

De voornaamste factor verantwoordelijk voor de achteruitgang van de rietvoorn is de

waterverontreiniging. Een andere oorzaak voor de achteruitgang van de rietvoornpopulaties

is de vernietiging van plantenrijke rivierdelen door waterbouwkundige ingrepen, zoals recht-

trekking, indijking en jaarlijkse ruimingen. Het verdwijnen van de voorkeursbiotopen van de

rietvoorn heeft vooral een negatief effect op zijn voortplantingssucces.

5.22 Rivierdonderpad (Cottus gobio(Linnaeus, 1758)) (De Nie, 1996; Vandelannoote,
1998)

De rivierdonderpad is een bodemvis, die leeft in ondiep (20 tot 40 cm), onvervuild,

met zuurstof verzadigd, stromend water met een zand-, grind- of steenbodem. Schuilgelegen-

heid in de vorm van stenen, takken en boomwortels is heel belangrijk. De vis prefereert be-

ken met een stroomsnelheid van 30 cm/s.

Helder, zuurstofrijk en liefst koel water is een noodzaak. Bijgevolg komt rivierdon-

derpad niet voor in vervuilde beken. Hij is een indicator voor een zeer goede waterkwaliteit.
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Hij is gevoelig voor organische vervuiling en voor veranderingen van de fysische omgeving.

Dit maakt hem tevens kwetsbaar in zijn gans verspreidingsgebied (Lelek, 1980). Beekregula-

ties en ruimingen zijn nefast voor deze soort.

De paaitijd begint als het water 10-11°C is (maart - april). Er is geen paaitrek, de vis

verplaatst zich weinig. De eieren worden afgezet aan de onderkant van stenen, dus als het

ware aan het plafond van de schuilplaats geplakt.

5.23 Riviergrondel (Gobio gobio (Linnaeus, 1758)) (De Nie, 1996; Vandelannoote,
1998; Vanden Auweele, 1995)

De riviergrondel is een bodemvis die in een groot aantal watertypen voorkomt. Hij is

aanwezig in heldere beekjes met hoge stroomsnelheid (vooral onder bruggen), maar ook in

grote en kleine rivieren, meren, kunstmatig aangelegde wateren zoals grind- en zandgaten,

kanalen en sloten.

Voor een succesvolle voortplanting is een zand-, of grindbodem nodig en grillig ge-

vormde oevers met planten, overhangende wortels en stenen. De paai zelf vindt plaats op een

diepte van 10-30 cm. Riviergrondel paait van april tot juni bij een watertemperatuur van 12-

14°C.

Binnen iedere populatie riviergrondels is ongeveer tweederde gedeelte honkvast en de

rest heeft zwerfneigingen. Deze zwervers kunnen snel nieuwe wateren koloniseren, tenzij er

migratiebarrières zijn.

De riviergrondel is een tolerante vissoort die weinig eisen stelt aan de waterkwaliteit,

wel mijdt hij zachte veenbodems. Hij kan tijdelijk verontreiniging en lage zuurstofconcentra-

ties verdragen. Ook hogere temperaturen (tot 28°C) vormen geen probleem.

5.24 Serpeling (Leuciscus leuciscus(Linnaeus, 1758) (De Nie, 1996; Vandelannoote,
1998)

De serpeling leeft in schone, heldere, stromende wateren zoals beken en kleine rivie-

ren waar stenen op de bodem liggen en er enige bedekking is van waterplanten.

De paaitijd begint vroeg in het jaar bij een relatief lage temperatuur (8°C) van februari

tot mei. Paaiplaatsen zijn ondiep (25 tot 40 cm), met een grindbodem waarboven het water

met een matige stroomsnelheid (30 tot 50 cm/s) voorbij gaat. De eieren blijven kleven aan het

grind. De larven laten zich stroomafwaarts drijven en ontwikkelen zich op plaatsen met een

geringe stroomsnelheid (minder dan 2 cm/s). In deze opgroeigebieden dienen naast grind en

zand, ook waterplanten aanwezig te zijn.

Serpeling is gevoelig voor organische vervuiling. Hij vereist bijzonder zuurstofrijk

water.
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5.25 Snoek (Esox lucius (Linnaeus, 1758)) (De Nie, 1996; Riemermsma, 2000; Vande-
lannoote, 1998)

De snoek is een soort van stilstaand of langzaam stromend water, zoals rivieren en

brede beken. Een stroomsnelheid van meer dan 25 cm/s wordt slechts een paar uur lang ver-

dragen. Hij heeft een voorkeur voor helder water met een gevarieerde begroeiing van oever-

en onderwaterplanten, die voldoende schuilgelegenheid biedt. Grote exemplaren houden zich

schuil achter obstakels en komen hier zelden meer dan een paar honderd meter uit de buurt

vandaan. Volwassen snoeken komen ook voor in meer troebele wateren met een goed ont-

wikkelde oevervegetatie (rietkraag). De snoek is een visuele predator, hij jaagt op zicht van-

uit een hinderlaag, verscholen tussen waterplanten of rietstengels.

De paaiplaats van een snoek moet in elk geval ondiep (15 tot 100 cm) en begroeid

zijn. Het kan ondergelopen grasland zijn (bij voorkeur) of oeverzones met riet en onderwa-

terplanten. De paaitrek vindt in de maanden februari, maart en april plaats bij een watertem-

peratuur van 6-14°C. De larven hechten zich met een speciale zuigsnuit aan de waterplanten.

Jonge snoek blijft ook lange tijd verscholen tussen waterplanten omdat de grootste vijand van

de snoek de iets grotere soortgenoten zijn. Alleen snoek die zelf te groot is om opgegeten te

worden door andere snoeken, kan zich ophouden in open water, in water zonder planten en

eventueel ook in troebel water.

De snoek heeft een relatief groot leefgebied nodig om gezonde en duurzame popula-

ties te kunnen vormen. Alhoewel snoeken honkvast zijn, kunnen ze vrij grote afstanden af-

leggen. Met name jonge mannetjes gaan op zoek naar nieuwe territoria en zwemmen dan uit.

De snoek is dan ook in staat om redelijk snel nieuwe gebieden te bevolken.

De snoek is verontreiniginggevoelig, de waterkwaliteit moet matig tot goed zijn.

5.26 Tiendoornige stekelbaars (Pungitius pungitius (Linnaeus, 1758)) (De Nie, 1996;
Riemersma, 2000; Vandelannoote, 1998)

Tiendoornige stekelbaarzen komen voor in beken, maar blijven lager, meer stroomaf-

waarts dan driedoornige stekelbaarzen. Hogere watervegetatie mag zeker niet ontbreken.

Lage zuurstofconcentraties en dus relatief hoge graden van organische vervuiling wor-

den goed verdragen. Deze soort migreert ‘s winters niet naar zee, wel naar dieper gelegen

trajecten van de beek zelf. Er bestaan ook anadrome trekpopulaties in Amerika.

De paaitijd loopt van april tot juli. De tiendoornige stekelbaars geeft vaak de voorkeur

aan dichte begroeiing met waterpest en hoornblad om een nestje te maken, terwijl de drie-

doornige stekelbaars meer houdt van open ruimte tussen de waterplanten.

Alhoewel hij relatief algemeen is in Vlaanderen, heeft hij toch een kleiner versprei-

dingsgebied dan de driedoornige stekelbaars. Hij is vooral zeldzamer in het westelijk deel

van ons gewest.
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5.27 Vetje (Leucaspius delineatus(Linnaeus, 1758) (Vandelannoote, 1998)

Het vetje is een in scholen levend visje van stilstaand en langzaam stromend water.

Voorwaarde is aanwezigheid van begroeide oevers.

Een zeer typisch aspect van de ecologie van het vetje is zijn veranderlijke spreiding.

Van het ene jaar op het andere verdwijnen er oude vindplaatsen, terwijl er ook nieuwe ont-

staan.

De vis is gevoelig voor vervuiling, maar niet voor fluctuaties in het waterpeil. Hij

wordt ook bedreigd door vernieling van zijn biotoop (plantenrijke gebieden). Het vetje komt

vaak, soms massaal, voor in karpervijvers.

De paaitijd loopt van april tot juni. De eieren worden aan de onderkant van (breedbla-

dige) waterplanten met loodrechte stengels afgezet in de vorm van snoeren.

5.28 Winde (Leuciscus idus(Linnaeus, 1758)) (Vandelannoote, 1998)

De winde is een typische riviervis, die belangrijke migraties onderneemt. In de lente

trekt hij in scholen stroomopwaarts om zijn eitjes (tot 100.000) af te zetten in ondiepe delen

van rivieren met zandige bodem. Voor de voortplanting zouden in het water liggende takken

belangrijk zijn. De vissen voeden zich in de zomer in de ondiepe riviergedeelten en zakken

tegen de herfst af naar de diepere rivierdelen of meren waar ze overwinteren.

De soort schijnt vooral achteruit gegaan te zijn onder invloed van de vervuiling.

Daarnaast werd zijn voortplanting sterk gehinderd door de kanalisatie van de rivieren. De

seizoenale migratie werd onmogelijk gemaakt door het bouwen van stuwen; ook plantenrijke

zones werden zeldzamer.

5.29 Zeelt (Tinca tinca (Linnaeus, 1758)) (De Nie, 1996; Riemersma, 2000; Vandelan-
noote, 1998)

De zeelt is een bewoner van stilstaand of traag stromend water met een zachte mod-

derbodem en een goed ontwikkelde vegetatie met (onder)water- en oeverplanten. Hij is licht-

schuw en zoekt vooral ‘s nachts naar voedsel. Overdag houdt hij zich gewoonlijk schuil tus-

sen de waterplanten of in de modder. In de winter of ‘s zomers, als het erg warm is, doet de

zeelt dit ook ‘s nachts.

De paaitijd valt laat, in de maanden mei tot en met augustus. De watertemperatuur

dient 18-20°C te zijn alvorens de zeelt overgaat tot het afzetten van de eitjes. Zeelten paaien

in groepjes tegelijk waarbij de eitjes niet in één keer worden afgezet, maar met tussenpozen

van enkele dagen. De zeelt zet zijn eieren uitsluitend af op waterplanten.

Zeelten zijn tolerante vissoorten die weinig eisen stellen aan de waterkwaliteit. Ze

kunnen tijdelijk lage zuurstofconcentraties, hoge pH-waarden en verontreiniging verdragen.



- 86 -

Deze vis is niet onmiddellijk met uitsterven bedreigd, alhoewel vele populaties zich enkel in

stand kunnen houden door jaarlijkse uitzettingen. Deze teruggang is te verklaren door het

gebrek aan geschikte, plantenrijke biotopen, zowel in rivieren, vijvers, als kanalen. Dichte

plantengroei wordt voortdurend zeldzamer door intensieve ruimingen, oeververstevigingen en

andere biotoopveranderende ingrepen.

5.30 Zonnebaars (Lepomis gibbosus(Linnaeus, 1758)) (De Nie, 1996; Vandelannoote,
1998)

De zonnebaars komt in Europa voor in vrij heldere langzaam stromende tot stilstaande

wateren. Er zijn echter ook zonnebaarzen die voorkomen in troebel water met veel algen in

de zomer en steile kunstmatige oevers, of in brak water. Hij verkiest een goed ontwikkelde

vegetatie. Een zandig, geleidelijk oplopende oever zou noodzakelijk zijn als paaiplaats.

De paaitijd loopt van eind mei tot in augustus. Het mannetje maakt tussen de water-

planten een nestkuiltje dat tegen soortgenoten verdedigd wordt. Na de eileg, bevruchting en

het uitkomen van de eieren, bewaakt het mannetje de larven nog elf dagen, waarna zij uit-

zwermen.

De zonnebaars in Vlaanderen is een exoot en kan in sterk uiteenlopende milieus over-

leven. Zowel voedselarm als voedselrijk, stromend als stilstaand water, worden gekoloni-

seerd. Bij afwezigheid van andere vissoorten kan de zonnebaars, die een grote ecologische

flexibiliteit bezit, zeer hoge densiteiten bereiken.



Deel III : Resultaten en bespreking



Hoofdstuk VI: Resultaten en bespreking
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Hoofdstuk VI. Resultaten en bespreking

6.1 Doelstellingen

De centrale vraag omtrent de onderzochte duikers en sifons luidt: “welke vissoorten

zijn in staat de duiker in stroomopwaartse richting te passeren”?

We trachten aan de hand van debietgegevens (indien deze voorhanden zijn) in functie

van de tijd een beeld te vormen van het verband tussen de passeerbaarheid van de duiker of

sifon in voor- en najaar. Omdat de afvissingen van de duikers op de Velpe en de Herk en van

sifons op de Pulderbeek in de maanden oktober, november en december gebeurden en in de

maanden januari, februari en maart, is het evident om de drie eerst genoemde maanden te

identificeren met het najaar en de andere maanden met het voorjaar. Ook voor de duiker op

de Poperingevaart kan een onderscheid gemaakt worden tussen voor- en najaar daar de afvis-

singen plaatsvonden in mei en in de maanden oktober, november en december. De duiker op

de IJse en de sifons op de Abeek en de Bosbeek werden afgevist van maart, tot juni zodat hier

geen vergelijking tussen de seizoenen mogelijk is.

Een belangrijke opmerking in dit verband is dat de perioden waarin de bemonsteringen

plaatsvonden niet ideaal waren. Zoals uit het overzicht van de migratie- en paaiperioden van

verschillende vissoorten (tabel 1.1) kan afgeleid worden, vindt het grootste deel van de paai-

trek plaats van april tot augustus, met uitzondering van een aantal trekvissen zoals de beekfo-

rel en de regenboogforel die in het najaar (oktober – december) hun paaitrek hebben. De af-

vissingen gebeurden, in functie van het tijdig afwerken van het eindwerk, bij gevolg juist in

de periode vóór de paaitrek. Dit kan de resultaten in grote mate beïnvloeden. De kans is

groot dat bij een herhaling van de bemonsteringen in het paaiseizoen (april tot juni) er een

groter aantal vis (terug)gevangen zal worden en dat men dan een meer significant resultaat

bekomt. Desalniettemin kan de passeerbaarheid van een duiker ook aangetoond worden aan

de hand van een klein aantal vissoorten.

Voor alle waterlopen, uitgezonderd de IJse, werd de samenstelling van de visstand

stroomopwaarts en stroomafwaarts vergeleken. Grote verschillen in soortsamenstelling doen

vermoeden dat de duiker/sifon een knelpunt vormt tenzij de biotoopkenmerken op die plaat-

sen duidelijk verschillend zijn.

De analyse zal voor de Poperingevaart volledig in detail uitgewerkt worden. In eerste

instantie wordt de vissoortensamenstelling van de waterloop bekeken. Hierbij wordt een

overzicht verkregen van de soortsamenstelling van de aanwezige vispopulatie. De resultaten

van de leeftijdsverdeling worden weergegeven in tabelvorm en geven een beeld van de popu-
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latieverdeling tussen adulten en juvenielen. Vervolgens wordt de terugvangst geanalyseerd en

volgt een korte bespreking van de uitgevoerde testen i.v.m. de passeerbaarheid van de dui-

ker/sifon (eventueel ook in tabelvorm).

De analyse van de andere waterlopen (IJse, Abeek, Bosbeek, Velpe, Herk en Pulder-

beek) gebeurde op analoge wijze maar de weergave van de resultaten is wel ingekort. Resul-

taten betreffende de soortsamenstelling en leeftijdsverdeling zijn terug te vinden in bijlagen

10 en 11. Antwoorden op de centrale vraag i.v.m. de passeerbaarheid voor de verschillende

bestudeerde waterlopen worden besproken in 6.3 “Overzicht van de behaalde resultaten voor

alle bestudeerde waterlopen”.

6.2 De Poperingevaart

6.2.1 Soortsamenstelling

a. Methodologie

De statistische verwerking die hier gehanteerd werd is hoofdzakelijk grafisch. Om een

idee te krijgen van de aanwezige vissoorten en hun respectievelijke aantallen werd een histo-

gram opgesteld van alle gemerkte uitgezette vis stroomafwaarts van de duiker. Het aantal

gemerkte vissen per vissoort is belangrijk met het oog op statistisch relevante uitspraken.

Immers, indien het aantal gevangen individuen te klein is (< 20) worden de statistische be-

sluiten minder bruikbaar. De resultaten zullen in de latere bespreking i.v.m. de terugvangst

belangrijk zijn om een idee te krijgen over de mogelijke invloed van de habitatgeschiktheid of

-ongeschiktheid op de passeerbaarheid van de duiker.

b. Resultaten

Voor de weergave van de resultaten is gekozen voor een weergave in tabelvorm voor

de aantallen gevangen vissoorten per locatie en per staalname plaats en per staalname datum.

Bij de soortsamenstelling wordt geopteerd voor een grafische weergave.
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Tabel 6.1: De aantallen gevangen individuen op de Poperingevaart per soort en per staalnameplaats over
alle staalnamedata samen (uitgezonderd de laatste afvissing).

(ng = aantal niet gemerkte vissen gevangen op die specifieke plaats; g = aantal gemerkte vissen gevangen
op die specifieke plaats; totaal teruggevangen vis is stroomopwaarts teruggevangen)

SA brug SA duiker SO duiker slibvang
vissoort ng g ng g ng g ng g

totaal uitge-
zette vis

totaal terug-
gevangen vis

tiendoornige stekel-
baars

1 / / / / / / / 1 /

baars 2 / / / 3 / 1 / 6 /
bermpje / / / / 10 / / / 10 /
bittervoorn 4 / / / / / / / 4 /
blei 2 / / / 3 / 2 / 7 /
brasem / / / / 1 / 3 / 4 /
blankvoorn / / / / 335 25 112 / 472 25
giebel 20 / / / 94 2 180 / 296 2
goudvis / / / / 1 / / / 1 /
grondel 9 / / / 405 7 12 / 433 7
karper 3 / / / 11 / 12 / 26 /
kleine modderkruiper / / / / 2 / / / 2 /
paling 2 / / / 62 / 5 / 69 /
rietvoorn 1 / / / / / 13 / 14 /
vetje / / / / 1 / / / 1 /
winde / / / / 2 / / / 2 /
zeelt 1 / / / / / / / 1 /
totaal 45 0 0 0 930 34 340 0 1349 34

Tabel 6.2: De aantallen gevangen individuen op de Poperingevaart per staalnamedatum en per staalna-
meplaats voor alle vissoorten samen.

(ng = aantal niet gemerkte vissen gevangen op die specifieke plaats; g = aantal gemerkte vissen gevangen
op die specifieke plaats)

SA brug SA duiker SO duiker slibvang
datum ng g ng g ng g ng g

totaal uitge-
zette vis

totaal terug-
gevangen vis

10-05-2001 / 0 / / / / 171 0 171 0
17-05-2001 / 0 / / 130 14 / 0 130 14
25-05-2001 / 0 / / 130 10 / 0 130 10
31-05-2001 / 0 / / 105 10 / 0 105 10
03-10-2000 45 0 0 0 66 0 / 0 111 0
10-10-2000 / 0 / / 41 0 169 0 210 0
19-10-2000 / 0 / / 23 0 201 0 224 0
29-10-2000 / 0 / / 104 0 / 0 104 0
16-11-2000 / 0 / / 266 0 / 0 266 0
23-11-2000 / 0 / / 51 0 / 0 51 0
04-12-2000 / 0 20 99 14 0 / 0 34 0
totaal 45 0 20 99 964 34 541 0 1536 34
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Figuur 6.1: De soortsamenstelling van de uitgezette (en gemerkte) vis stroomafwaarts van de duiker op de
Poperingevaart.

Figuur 6.2: De soortsamenstelling van het visbestand stroomopwaarts en stroomafwaarts de duiker op de
Poperingevaart.
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Figuur 6.3: De soortsamenstelling aan de slibvang en stroomafwaarts de ingestorte brug op de Poperin-
gevaart.

c. Bespreking

Uit figuur 6.1 kan men besluiten dat het visbestand in dit traject van de Poperingevaart

hoofdzakelijk uit blankvoorn (35 %), grondel (32 %) en giebel (22 %) bestaat. In totaal wer-

den 17 vissoorten gevangen. Opmerkelijk is ook het relatief groot aantal palingen (5 %).

Glasaal werd tot 1996 uitgezet op de Vleterbeek / Poperingevaart.

Verder rijst omwille van het relatief klein aantal bermpjes (0,7 %), bittervoorns (0,3

%) en kleine modderkruipers (0,1 %) het vermoeden dat de waterkwaliteit laag is. Dit wordt

bevestigd door gegevens van de VMM (BBI varieert van 3-5. Dwz. slechte tot matige water-

kwaliteit; VMM, 2001).

SO de duiker voor de stuw vindt men grotendeels grondels (43 %), blankvoorns (37

%) en in mindere mate ook giebels(10 %). Opvallend is dat binnen de overblijvende 10 % de

kleine modderkruiper en het bermpje vertegenwoordigd zijn. Desalniettemin is hun relatieve

aantal klein (kleine modderkruiper 0,2 % en bermpje 1 %). Door het overstortende water van

de stuw is het milieu hier zuurstofrijk, een vereiste voor een groot aantal vissoorten waaronder

bermpje, grondel en kleine modderkruiper (Bruylants, 1989).

Het biotoop is gunstig voor het bermpje door de aanwezigheid van een zandige bodem

en stenen. De afwezigheid van plantenrijke oevers vormt een knelpunt bij periodiek hoge

stroomsnelheden waardoor het bermpje zich laat afspoelen en niet meer terug in zijn oor-

spronkelijke habitat geraakt (Bruylants, 1989).

Kleine modderkruiper komt op geen enkele vangstplaats talrijk voor en is bovendien

moeilijk te bemonsteren door zijn slechte reactie op de elektrovisserij. Hij komt niet naar het
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stroomveld toe zwemmen zoals de andere vissen maar kronkelt een beetje en zakt dan af naar

de bodem (Bruylants, 1989).

Het verspreidingsgebied van de bittervoorn wordt bepaald door de aanwezigheid van

zoetwatermosselen (voortplanting) en waterplanten. In dit traject van de Poperingevaart zijn

beiden afwezig (Bruylants, 1989).

Vergelijking van de visstand stroomopwaarts en stroomafwaarts de duiker doet ver-

moeden dat de andere knelpunten voor vismigratie (ingestorte brug en de stuw; figuur 3.3) de

samenstelling van de visstand mogelijk meer bepalen en dit door hun naburige ligging bij de

duiker. Stroomafwaarts de duiker werd immers geen vis gevangen. De reden hiervoor is dat

de vissen niet in staat zijn stroomopwaarts over de ingestorte brug te migreren. Uit de laatste

bemonstering stroomafwaarts de duiker bleek dat een groot deel van de uitgezette vis ter

plaats werd teruggevangen (figuur 6.4). Van deze vissen kan men zeggen dat ze niet blijvend

doorheen de duiker gemigreerd zijn. Of de vissen al een keer heen en terug de duiker ge-

zwommen zijn, kan uit deze afvissing niet besloten worden. Wanneer men dat wil onderzoe-

ken is het aan te raden gebruik te maken van telemetrie.

Figuur 6.4: De terugvangst bij de laatste bemonstering stroomafwaarts de duiker op de Poperingevaart.

Aan de hand van chi-kwadraattesten bleek dat de grootste concentratie vissen zich aan

de slibvang bevindt. Uit een vergelijkende studie tussen de verschillende bemonsteringsplaat-

sen kan men vermoeden dat een groot deel van de vis over de stuw afgespoeld is. Toch moet
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hierbij vermeld worden dat het tijdsbestek waarbinnen de waarnemingen plaatsvonden waar-

schijnlijk te kort was om de werkelijke effecten van de stuw te beoordelen.

6.2.2 De populatieopbouw

a. Methodologie

Deze studie is interessant om enerzijds de leeftijdsverdeling in het bemonsterde traject

te analyseren en anderzijds om na te gaan welk gedeelte van de populatie doorheen de duiker

migreert. Juveniele vissen stellen immers andere eisen aan hun omgeving dan adulte vissen.

In eerste instantie werden uitschieters gedetecteerd en verwijderd aan de hand van een

boxplot voor de lengte, een boxplot voor het gewicht en een spreidingsdiagram tussen lengte

en gewicht per vissoort.

Beschikbare gegevens om een opdeling te maken in verschillende leeftijdscategorieën

zijn lengte en gewicht. Soms ontbreken er waarden. Er werd vermoed dat de lengte een goe-

de maat was voor de beschrijving van de populatieopbouw. In de literatuur werd een formule

gevonden die het verband weergeeft tussen lengte en gewicht bij vissen (Fondset al., 1992):

βα lengtegewicht ×=
of

)log()log()log( lengtegewicht βα +=

Aan de hand van regressies voor het gewicht en de lengte werd (per vissoort voor de

meest voorkomende soorten) getracht deze formule te staven. Bij de verdere verwerking van

de gegevens kan dan enkel rekening gehouden worden met de lengte. De regressievergelij-

kingen stelden dat er voor de meeste vissoorten inderdaad een sterke correlatie bestaat tussen

de logaritme van het gewicht en de logaritme van de lengte.

Uit de databank worden voor de verdere verwerking alle gegevens met ontbrekende

waarden voor de lengte weggelaten, evenals alle vissoorten die in aantallen kleiner dan twin-

tig gevangen zijn. Ontbrekende of nulwaarden geven een vertekend beeld doordat ze de po-

pulatieverdeling naar links doen verschuiven. In werkelijkheid bestaan immers geen vissen

van 0 cm. Uit de analyse blijkt eveneens dat bij aantallen kleiner dan twintig geen bruikbare

besluiten kunnen getrokken worden.

Voor het onderscheiden van de leeftijdscategorieën wordt een kwantielplot opgesteld

die toelaat om de twee distributies (juveniel en adult) van elkaar te onderscheiden. De empi-

risch bekomen grens tussen juveniele en adulte exemplaren wordt vergeleken met de waarden

uit tabel 6.3.
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Tabel 6.3: Indeling van de juvenielen (<1 jaar) en de adulten (>1jaar – geslachtsrijp) per soort, gebaseerd
op de lengte van de individuen (uitgedrukt in cm; De Nie, 1996; OVB, 1988).

geslachtsrijp
vissoort

<1 jaar
wijfje mannetje

10-doornige stekelbaars 4 7 7
3-doornige stekelbaars 2-5 10 10
blankvoorn 5-7 15 15
rietvoorn 6 15 15
riviergrondel 2-7 8-9 8-9
kolblei 5-7 16 14
baars 6-8 20 15
vetje 2 5 5
giebel 7 12 12
karper 10 40-45 40-45
snoek 22 35-40 30

b. Resultaten

De resultaten worden in tabelvorm weergegeven. De tabellen late de ruwe aantallen

zien en geven reeds een statistisch verband weer tussen lengte en gewicht.

Tabel 6.4: Het verband tussen lengte en gewicht en de populatieopbouw voor de meest voorkomende
vissoorten op de Poperingevaart.

populatieopbouwvissoort verband tussen lengte en gewicht
adulten juvenielen

aantal 411 aantal 382 4 9
correlatie 0,97 6 cm
α 5,7 10-3

18,2 cm 9 cm
blankvoorn

β 3,29

gemiddelde
lichaamslengte

aantal 290 aantal 268 17
correlatie 0,97 17 cm 6 cm
α 5,7 10-3

giebel

β 3,42

gemiddelde
lichaamslengte

aantal 373 aantal 24 239 108
correlatie 0,93 7,5 cm
α 11,3 10-3

13,7
cm

11,5
cm

grondel

β 2,99

gemiddelde
lichaamslengte

aantal 57 aantal 57 0
correlatie 0,68 34 cm /
α 110 10-3

paling

β 1,85

gemiddelde
lichaamslengte
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Figuur 6.5: De scatterplot van de meest voorkomende vissoorten op de Poperingevaart zijnde: blank-
voorn, giebel, grondel en paling. Deze kan gebruikt worden om uitschieters te ontdekken en de verdeling
van de populatie na te gaan.

c. Bespreking

Opvallend bij de relatie tussen lengte en gewicht is dat de waardeβ altijd rond 3

schommelt, de constanteα daarentegen varieert veel sterker. Dit komt omdat gewicht een

driedimensionale grootheid is en lengte een eendimensionale.

In de meeste gevallen bleek de populatieopbouw te bestaan uit adulte en juveniele in-

dividuen. De verdeling lijkt dan ook relatief evenwichtig en rekrutering is waarschijnlijk mo-

gelijk. Enkel bij paling werden geen juveniele exemplaren aangetroffen, wat doet veronder-

stellen dat de aanwezige paling het gevolg is van uitzettingen (Vrielinck S., 2002, pers.

comm.). Bij de blankvoorn waren er twee groepen juvenielen te onderscheiden en bij de

grondel twee groepen adulten: een kleine groep met enkele heel grote exemplaren (gemiddel-

de lichaamslengte 13,7 cm) en een grote groep met een gemiddelde lichaamslengte van 11,5

cm.
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6.2.3 Terugvangst

a. Methodologie

Om een vergelijking mogelijk te maken tussen de vissoorten die succesvol de duiker

passeren, is de mate waarin een vissoort de duiker passeert in verhouding gebracht met de

hoeveelheid uitgezette (en gemerkte) vis.

NTPV ×= 100(%)

waarin:

PV: procentuele vispassage doorheen de duiker/sifon per soort

T: aantal vissen per soort met merk dat stroomopwaarts is teruggevangen

U: aantal vissen per soort dat stroomafwaarts is uitgezet met merk

Deze verhouding wordt zowel in tabelvorm als grafisch weergegeven per vissoort.

Vervolgens worden de gegevens uitgesplitst per seizoen (voor- en najaar) en per leeftijdsklas-

se (adult en juveniel). Op basis van een chi-kwadraattest wordt nagegaan in hoeverre eventu-

ele (grote) verschillen statistisch significant zijn.

Twee elementen bemoeilijken de interpretatie van de terugvangstgegevens. De eerste

factor omschrijven we hier als verliezen in de meetopzet, de tweede factor heeft te maken met

het lage aantal vissen dat we van een bepaalde vissoort konden uitzetten in het experiment.

Verliezen

Niet elke vis die stroomafwaarts de duiker wordt uitgezet, trekt stroomopwaarts door

de duiker en zal dus proberen de passage te nemen. Ook zullen niet alle vissen die de passage

nemen ter plaats blijven, maar verder trekken. Tenslotte hebben we geen garantie dat we alle

vissen kunnen vangen die er wel nog zitten. In een formule uitgedrukt geeft dit volgende re-

latie:

PV = fv ⋅ fb ⋅ πd ⋅ft

waarin:

PV: de waargenomen terugvangst (zie formule hogerop, maar nu uitgedrukt als een

fractie en niet als procenten)

ft: de fractie vis die probeerde het knelpunt te overwinnen en dus trekgedrag vertoont

(de andere vissen hebben niet geprobeerd)� ft * N vissen doet een poging om te pas-

seren.

πd: de kans of proportie van het aantal vissen die erin slaagt de passage te nemen (een

maat voor de drempel van de passage)� πd * (f t N) vissen raakt voorbij de duiker.
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fb: de fractie vis die stroomopwaarts de duiker blijft zitten na oversteek (een deel zal

doorzwemmen en een deel zal terugkeren, m.a.w. slechts een deel blijft ter plaats na de

oversteek)� fb * (πd ft N) vissen blijft ter plaatse.

fv: de fractie van de aanwezige vis die we kunnen vangen (sommige vissen ontsnap-

pen)� fv * (f b πd ft N) vissen wordt uiteindelijk gevangen (= T in de formule voor

PV(%)). Als we dit aantal delen door N krijgen we de formule voor PV !

Wat we (kunnen) waarnemen (PV) valt dus niet samen met de slaagkans van een be-

paalde vissoort om de passage te nemen (πd) maar zal dus door verliezen kleiner zijn. Het

gevolg is dat een lage waarde voor PV niet noodzakelijk een kleine waarde voorπd impli-

ceert. Als één van de fracties nul is (geen van de vissen vertoont trekdrang of alle vissen

zwommen na passage verder op zoek naar een goede biotoop), dan zal PV nul zijn, maar dat

zegt niets over de slaagkansπd. Wel geldt dat als PV verschillend is van nul, we zeker zijn

datπd niet nul is. Maar we kunnen er geen betrouwbare schatting van maken omdat we geen

idee hebben van de fracties f. Daarvoor was een striktere meetcampagne nodig wellicht ge-

combineerd met vangst/hervangst methoden.

Kleine aantallen

Een tweede element dat de interpretatie bemoeilijkt, is het soms kleine aantal uitge-

zette vissen N van een bepaalde soort. Als N klein is, betekent een 'nul' weinig. Dat kunnen

we aantonen als volgt. De kans op nul waarnemingen voor N vissen is gelijk aan het product

van N keer de kans op een mislukking (= 1 -πd ) of

[ ] N
d1)0TM(P π−==

Figuur 6.6 (links) toont aan hoe deze kans evolueert in functie vanπd voor verschil-

lende waarden van N. Voor N = 1 (de bovenste curve) is de kans op een nul nog altijd 1/20

bij πd = 0,95! M.a.w. als we testen op een significantie niveauα van 0,05, dan kunnen we

niet uitsluiten datπd = 0,95. Dus het betrouwbaarheidsinterval (BI) voorπd is hier [0; 0,95].

Voor N = 2 (de tweede hoogste curve) daalt deze kans iets sneller en al bijπd = 0,78 wordt ze

1/20 of BI(πd) is [0; 0,78]. Een veralgemening van deze redenering geeft volgende vergelij-

king voorπd
u ( = bovengrens vanπd bij een nulwaarneming; u van 'upper').

[ ] Nu
d1 π−=α

of na omvorming:

N

1
u

d 1 α−=π
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Tabel 6.5 geeft een overzicht van de waarden voor N = 1 t.e.m. 20. Voor N = 10 isπd
u

nog 26 % en voor N = 20 14 % ! M.a.w. als we geen doorgang waarnemen, dan is het nog

altijd mogelijk dat de werkelijke slaagkans voor passage 26 of 14 % is. Daarenboven wordt

hierbij nog geen rekening gehouden met eventuele verliezen (zie hoger). De werkelijke kans

zou dus eigenlijk nog (veel) hoger kunnen liggen. Kortom bij deze lage aantallen bekomen

we weinig bruikbare resultaten. Figuur 6.6 (rechts) geeft een overzicht tot N = 100 (logarit-

mische schaal voor de X-as). Bij log10 (N) = 2 (d.w.z. N = 100) is deze kans nog ongeveer

3/100.

De formule voorπd
u is moeilijk te interpreteren en geeft dus weinig inzicht. Meer in-

zicht krijgen we door een benadering af te leiden. Hiertoe nemen we in bovenstaande formule

voor πd
u de logaritme van beide leden en vervangen ln(1-π) door -π wat een goede benadering

is alsπ klein is. Dus:

[ ] u
d

u
d N1lnN)ln( π−≈π−=α

of na omvorming:

N
3

N
)ln( 05.0

u
d

=α
=α−≈π

Deze benadering geeft een goede vuistregel om een nul-waarneming te interpreteren.

Bijvoorbeeld voor N = 50 vissen is een goede schatting van de bovengrens 3/50 of 6 % en

voor N = 500 is dat nog 0.6 %. De betekenis van een 'nul' neemt dus omgekeerd evenredig

toe met het aantal vissen.

Figuur 6.6: (links) Het betrouwbaarheidsinterval voor de passeerbaarheid van de duiker wanneer de
terugvangst nul bedraagt. (rechts) Naarmate de steekproefgrootte toeneemt, kan de bovengrens van de
passeerbaarheid van de duiker nauwkeuriger bepaald worden.
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Tabel 6.5: Een overzicht van de betrouwbaarheidsintervallen voor een steekproefgrootte van 1 - 20.

(n: steekproefgrootte; BI: betrouwbaarheidsinterval voor de passeerbaarheid van de duiker wanneer er
geen terugvangst is.)

n BI n BI n BI n BI
1 0 - 95 6 0 - 39,3 11 0 – 23,8 16 0 - 17,1
2 0 - 77,6 7 0 - 34,8 12 0 - 22,1 17 0 - 16,2
3 0 - 63,2 8 0 - 31,2 13 0 - 20,6 18 0 - 15,3
4 0 - 52,7 9 0 - 28,3 14 0 - 19,3 19 0 - 14,6
5 0 - 45 10 0 - 25,9 15 0 - 18,1 20 0 - 14

b. Resultaten

De resultaten van de terugvangst worden weergegeven in tabelvorm. De tabellen ge-

ven het percentage teruggevangen vis weer en de berekende bovengrens voor de werkelijke

waarde. De berekening gebeurde volgens de hierboven beschreven methode. Ook het onder-

scheid voor-, najaar (tabel en figuur), het onderscheid juveniel en adult (tabel) en de debieten

(figuur) worden weergegeven.

Tabel 6.6: Overzichtstabel van de terugvangsten op de Poperingevaart voor de meest voorkomende vis-
soorten (aantal > 20).

(ππππd
u: de bovengrens voor de werkelijke terugvangst)

vissoort aantal gemerkt aantal teruggevan-
gen

percentage terugge-
vangen

πd
u

blankvoorn 447 25 6,9 % /
giebel 294 2 2,1 % /
grondel 426 7 1,7 % /
karper 26 0 0 % 11 %
paling 69 0 0 % 4 %

Tabel 6.7: Overzichtstabel van de terugvangsten op de Poperingevaart voor de verschillende perioden
waarin de afvissingen plaats vonden, namelijk voorjaar en najaar.

(ππππd
u: de bovengrens voor de werkelijke terugvangst; ng: aantal niet gemerkte vissen; g: aantal gemerkte

vissen; %: terugvangst percentage)

voorjaar najaarvissoort
ng g %

πb

ng g %
πb p - waarde

blankvoorn 135 25 15,6 / 344 0 0 0,9 <0,001
giebel 100 2 1,96 / 350 0 0 0,9 0,07197
grondel 202 7 3,35 / 228 0 0 1,3 0,01420
karper 13 0 0 20,1 15 0 0 18,1 <0,001
paling 54 0 0 5,3 16 0 0 16,1 <0,001
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Tabel 6.8: Overzichtstabel van de terugvangsten op de Poperingevaart in functie van de populatieopbouw.

(ππππd
u: de bovengrens voor de werkelijke terugvangst; ng: aantal niet gemerkte vissen; g: aantal gemerkte

vissen; tg: aantal teruggevangen gemerkte vissen)

adult juvenielvissoort
g tg

πd
u

ng g
πd

u p-waarde

blankvoorn 382 25 / 13 0 20,6 0,7085
giebel 268 2 / 0 0 / <0,001
grondel 263 6 / 108 1 / 0,6515
karper / / / / / / /
paling 57 0 5,1 0 0 / <0,001

Figuur 6.7: De terugvangst op de Poperingevaart in het voorjaar (links) en in het najaar (rechts).

c. Bespreking

Van enkele vissoorten kon worden vastgesteld dat een aantal individuen doorheen de

duiker waren gezwommen. In het najaar werd er niets teruggevangen, in het voorjaar daar-

entegen werd een klein percentage blankvoorn (15,6 %), giebel (1,96 %) en grondel (3,35%)

teruggevangen.

Dat van een aantal soorten (vetje, kleine modderkruiper, zeelt, tiendoornige stekel-

baars, baars, bittervoorn, bermpje, blei en brasem) geen migratie doorheen de grondduiker

wordt waargenomen, kan te maken hebben met het feit dat deze soorten slechts in zeer kleine

aantallen werden aangetroffen in de Poperingevaart. Zij werden slechts in kleine aantallen

gemerkt en terugvangsten zijn dan nog nauwelijks mogelijk.

Uit chi-kwadraattesten waarbij het verschil in de passeerbaarheid in het voorjaar en in

het najaar wordt getest, kan dus besloten worden dat er voor blankvoorn, karper en paling een
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significant verschil bestaat. Voor de andere vissoorten, giebel en grondel, bestaat er geen

significant verschil tussen de passeerbaarheid van de duiker in het voorjaar en in het najaar.

De resultaten kunnen in dit geval wel een vertekend beeld geven omdat het terugvangst per-

centage van giebel en grondel enorm laag is (1,96 % en 3,35 %).

In een laatste onderzoekspunt werd voor de teruggevangen vissoorten de populatie-

bouw nagegaan. Voor de meest voorkomende vissoorten bleken adulten te passeren terwijl

juvenielen met moeite teruggevangen werden. Het verschil in passeerbaarheid tussen adulten

en juvenielen is significant voor giebel. Maar van geen van beide vissoorten werden juvenie-

len aangetroffen. Voor blankvoorn en grondel wordt geen significantie gevonden.

De invloed van de tijdsgebonden variaties van het debiet (gegevens bekomen op afde-

ling Waterbouwkundig Laboratorium en Hydrologisch onderzoek van het AWZ) op de terug-

vangst per vissoort worden bestudeerd. Grafisch bekeken blijkt het debiet in het najaar groter

dan in het voorjaar (figuur 6.8). Uit een Student t-test werd evidentie gevonden dat de ge-

middelde debieten over het hele jaar verschillend zijn met een overschrijdingskans van 9 %.

Meer bepaald is het gemiddelde debiet in het najaar tweemaal zo groot dan in het voorjaar.

Het feit dat alle teruggevangen vissoorten enkel in het voorjaar teruggevangen werden, doet

vermoeden dat de duiker in het najaar niet passeerbaar is omwille van het hoge debiet. Aan

de hand van een vergelijkende studie van grafieken die per vissoort het terugvangst percenta-

ge versus het debiet weergeven, kunnen de debietgrenzen voor passeerbaarheid per vissoort

geschat worden. Voor de duiker op de Poperingevaart worden (voor de teruggevangen soor-

ten) de debieten waarbij passeerbaarheid mogelijk is, geschat tussen 0,5 en 1,5 m3/s.
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Figuur 6.8: De debieten voor alle bemonsteringsdagen op de Poperingevaart (eerste figuur) en de relatie
tussen debiet en terugvangst bij de blankvoorn, giebel en grondel.
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6.3 Overzicht van de behaalde resultaten voor alle bestudeerde waterlopen

Voor de meest frequent aangetroffen vissoorten zijn overzichtstabellen opgesteld

waarin per locatie en per vissoort gekeken wordt naar:

(a) het aantal uitgezette (en gemerkte) vissen en de terugvangst percentages in relatie

met het debiet (indien de gegevens voorhanden zijn; tabel 6.9)

(b) naar de verschillen in de terugvangsten tussen voorjaar en najaar (tabel 6.10)

(c) naar de leeftijdsverdeling van de teruggevangen vissoorten (tabel 6.11)

Daarbij concentreren we ons op de hoofdlijnen die uit het onderzoek naar voren ko-

men. Voor de lezer die geïnteresseerd is in de gedetailleerde output verwijzen we door naar

bijlagen 10 en 11.

Onderstaande tabellen geven een overzicht van de resultaten per soort en per locatie.

Tabel 6.9: Het aantal uitgezette (en gemerkte) vissen en de terugvangst percentages in relatie met het
debiet voor de meest voorkomende vissoorten voor alle bestudeerde locaties.

aantal: totaal aantal gevangen vissen; tv (%): aantal teruggevangen vissen

locatie
duikers sifons

vissoort Poperin-
gevaart

IJse Herk Velpe Abeek Bosbeek Pulder-
beek

Nijlen

Pulder-
beek

Viersel
/ 34 507 618 / / 3 43 aantal3DS
/ 0 7,6 0 / / 0 2,3 tv (%)
6 95 10 104 74 / 233 98 aantalbaars
0 0 0 0 5,4 / 1,3 0 tv (%)
/ 18 / / 3 51 / / aantalbeekfo-

rel / 16,7 / / 0 0 / / tv (%)
10 1 1 / 883 122 / 19 aantalbermpje
0 0 0 / 2,7 1,6 / 0 tv (%)

472 153 238 107 670 17 326 240 aantalblank-
voorn 5,3 0,7 13 26 3,7 0 0 0 tv (%)

296 1 11 3 3 12 4 50 aantalgiebel
0,7 0 9,1 0 0 0 0 10 tv (%)
433 67 5 190 1794 176 41 128 aantalgrondel
1,6 1,5 0 2,1 4,1 0 0 0,8 tv (%)
69 4 / / 139 3 14 10 aantalpaling
0 0 / / 2,2 0 0 0 tv (%)

14 1 / 3 8 41 13 10 aantalriet-
voorn 0 0 / 0 0 31,7 0 10 tv (%)

/ / / / 73 / / / aantalserpe-
ling / / / / 2,7 / / / tv (%)

0,5 – 1,5 / 0,5 – 3,5 0,5 – 2,0 0,4 – 0,8 0,25 – 0,4 / / debiet
(m3/s)
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Tabel 6.10: De verschillen in de terugvangsten tussen voorjaar- en najaar voor de meest voorkomende
vissoorten voor alle bestudeerde locaties.

(ng: aantal niet gemerkte vissen; g: aantal gemerkte vissen; p-waarde: de p-waarde bekomen na het uit-
voeren van een chi-kwadraattest om het verschil in passeerbaarheid tussen voorjaar en najaar na te gaan)

locatie
duikers sifons

vissoort Poperin-
gevaart

IJse Herk Velpe Abeek Bosbeek Pulder-
beek
Nijlen

Pulder-
beek
Viersel

/ 12 / 417 / / / 24 ng voorj
/ 0 / 0 / / / 1 g
/ 225 / 0 / / / 20 ng najaar
/ 2 / 0 / / / 0 g

3DS

/ 0,9 / / / / / 0,93 p-waarde
/ / 9 / / / 109 / ng voorj
/ / 0 / / / 0 / g
/ / 1 / / / 111 / ng najaar
/ / 0 / / / 3 / g

baars

/ / <0,001 / / / 0,251 / p-waarde
/ / / / / / / / ng voorj
/ / / / / / / / g
/ / / / / / / / ng najaar
/ / / / / / / / g

beekfo-
rel

/ / / / / / / / p-waarde
/ / / / / / / / ng voorj
/ / / / / / / / g
/ / / / / / / / ng najaar
/ / / / / / / / g

bermpje

/ / / / / / / / p-waarde
135 / 183 8 / / 310 20 ng voorj
25 / 10 14 / / 0 5 g

344 / 22 35 / / 59 7 ng najaar
0 / 9 14 / / 0 0 g

blank-
voorn

0 <0,001 - / / <0,001 0,001 p-waarde
100 / 9 5 / / / 39 ng voorj

2 / 0 3 / / / 5 g
350 / 1 0 / / / 2 ng najaar

0 / 1 1 / / / 0 g

giebel

0,072 / 0,159 - / / / 0,570 p-waarde
202 / / / / / 22 122 ng voorj

7 / / / / / 0 1 g
228 / / / / / 16 11 ng najaar

0 / / / / / 0 0 g

grondel

0,014 / / / / / <0,001 0,128 p-waarde
54 / / / / / / / ng voorj
0 / / / / / / g

16 / / / / / / / ng najaar
0 / / / / / / / g

paling

<0,001 / / / / / / / p-waarde
/ / / / / / / 9 ng voorj
/ / / / / / / 1 g
/ / / / / / / 1 ng najaar
/ / / / / / / 0 g

riet-
voorn

/ / / / / / / 0,16 p-waarde
/ / / / / / / / ng voorjserpe-

ling / / / / / / / / g
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/ / / / / / / / ng najaar
/ / / / / / / / g
/ / / / / / / / p-waarde

Tabel 6.11: De leeftijdsverdeling van de teruggevangen vissoorten voor de meest voorkomende vissoorten
voor alle bestudeerde locaties.

(ng: aantal niet gemerkte vissen; g: aantal gemerkte vissen; p-waarde: de p-waarde bekomen na het
uitvoeren van een chi-kwadraat test om het verschil in passeerbaarheid tussen adulten en juvenielen na te
gaan)

locatie
duikers sifons

vissoort Poperin-
gevaart

IJse Herk Velpe Abeek Bosbeek Pulder-
beek
Nijlen

Pulder-
beek
Viersel

/ / 318 / / / / / ng adult
/ / 17 / / / / / g
/ / / 416 / / / / ng juveniel
/ / / / / / / / g

3DS

/ / / / / / / / p-waarde
/ 95 / / 28 / 27 / ng adult
/ 0 / / 0 / 3 / g
/ / / / 4 / 167 / ng juveniel
/ / / / 2 / 0 / g

baars

/ / / / 0,006 / 0,0005 / p-waarde
/ 63 / / / / / / ng adult
/ 2 / / / / / / g
/ / / / / / / / ng juveniel
/ / / / / / / / g

beekfo-
rel

/ / / / / / / / p-waarde
/ / / / 25 10 / / ng adult
/ / / / 24 0 / / g
/ / / / 0 / / / ng juveniel
/ / / / 0 / / / g

bermpje

/ / / / <0,001 / / p-waarde
382 90 219 71 372 / 104 / ng adult
25 1 31 28 25 / 0 / g
13 / / / 0 / 228 26 ng juveniel
0 / / / 0 / 0 0 g

blank-
voorn

0,709 / / / <0,001 / <0,001 / p-waarde
268 / 11 8 / / / 27 ng adult

2 / 1 4 / / / 3 g
0 / / / / / / 24 ng juveniel
0 / / / / / / 2 g

giebel

<0,001 / / / / / / 0,889 p-waarde
263 18 / / 932 18 41 9 ng adult

6 1 / / 73 6 0 0 g
108 / / / 0 / / 124 ng juveniel

1 / / / 0 / / 1 g

grondel

0,652 / / / <0,001 / / 0,084 p-waarde
57 / / / 12 / / / ng adult
0 / / / 3 / / / g
0 / / / 0 / / / ng juveniel

paling

0 / / / 0 / / / g
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<0,001 / / / <0,001 / / p-waarde
/ / / / / / / / ng adult
/ / / / / / / / g
/ / / / / / / / ng juveniel
/ / / / / / / / g

riet-
voorn

/ / / / / / / / p-waarde
/ / / / / / / / ng adult
/ / / / / / / / g
/ / / / / / / / ng juveniel
/ / / / / / / / g

serpe-
ling

/ / / / / / / / p-waarde



- 107 -

6.4 Bespreking

6.4.1 Terugvangst van gemerkte vis

a. De vissoorten

In totaal zijn er, van de 30 vissoorten, die met een merk zijn uitgezet, tien vissoorten

teruggevangen (tabel 6.12). Vijf vissoorten werden teruggevangen ter hoogte van de duikers,

namelijk driedoornige stekelbaars, beekforel, blankvoorn, giebel en grondel. Negen vissoor-

ten werden teruggevangen ter hoogte van de sifons: driedoornige stekelbaars, baars, bermpje,

blankvoorn, giebel, grondel, paling, rietvoorn en serpeling. Men zou verwachten dat deze

laatste minder gemakkelijk passeerbaar zijn, maar de resultaten spreken dit tegen.

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de vissoorten die tijdens het onderzoek

werden gevangen/teruggevangen en vergelijkt deze met terugvangsten uit literatuur.

Tabel 6.12: Overzicht van de vissoorten die bij onderzoek in staat bevonden zijn om een duiker/sifon in
stroomopwaartse richting te passeren.

huidig onderzoekvissoort
gevangen teruggevangen

andere onderzoeksresul-
taten

driedoornige stekelbaars X X
tiendoornige stekelbaars X
alver X
baars X X X
beekprik X
beekforel X X X
bermpje X X
bittervoorn X
blankvoorn X X X
blauwbandgrondel X
bruine Am. dwergmeerval X
brasem X X
giebel - goudvis X X X
graskarper X
karper / spiegelkarper X X
kleine modderkruiper
kolblei X X
kopvoorn X
kroeskarper X
paling X X X
pos X
regenboogforel X
rietvoorn X X X
rivierdonderpad X
riviergrondel X X X
serpeling X X
snoek X X
vetje X X
winde X
zeelt X X
zonnebaars X X
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Hiermee is van elke vis die met een merk is teruggevangen stroomopwaarts de te eva-

lueren duiker/sifon, aangetoond dat de vis van die soort en van die lengteklasse onder het

toenmalige debiet (of stroomsnelheid), de duiker, respectievelijk sifon kan passeren. Ook

wordt hiermee aangetoond dat gebrek aan licht voor die vissoorten geen barrière is om dui-

kers of sifons te passeren.

Blankvoorn en grondel worden in de grootste aantallen gevangen en ook teruggevan-

gen op de verschillende waterlopen (tabel 6.9). Het zijn dan ook onze meest algemene vis-

soorten (De Nie, 1996). Baars, bermpje, beekforel, driedoornige stekelbaars, giebel, paling,

rietvoorn en serpeling werden eveneens teruggevangen maar in mindere mate en slechts op

een beperkt aantal plaatsen.

De blankvoorn werd teruggevangen aan de duikers op de Poperingevaart, de IJse, de

Herk en de Velpe. Voor de sifons leverde enkel die op de Abeek positieve resultaten op. Het

betreft hier uitsluitend adulte individuen. De sifons op de Bosbeek en de Pulderbeek werden

niet gepasseerd door de blankvoorn. Op de Pulderbeek werden echter bijna alleen juveniele

individuen aangetroffen, wat de lage terugvangst mogelijk verklaart. Voor de lage terug-

vangst op de Bosbeek is er niet direct een verklaring te vinden. Wel zien we dat de terug-

vangsten op de Bosbeek algemeen zeer beperkt zijn, wat mogelijk op moeilijke passage door-

heen de sifon wijst.

De grondel wordt teruggevangen stroomopwaarts de duikers op de Poperingevaart, de

IJse en de Velpe en stroomopwaarts de sifons op de Abeek en de Pulderbeek (Viersel). Op de

Bosbeek werd een groot aantal individuen (176 stuks) gemerkt, maar geen werden terugge-

vangen. De lage terugvangst is algemeen voor de Bosbeek. Op de Pulderbeek in Nijlen wer-

den eveneens geen grondels teruggevangen. Op de Velpe daarentegen passeerde grondel en-

kel wanneer hij ín de duiker is uitgezet. Grondel is een bodemvis die zich in de laagst gelegen

waterkolom bevindt. Mede door de aanwezigheid van een afzink (met relatief hoge stroom-

snelheid; 3.3.4.b) en een kuil aan de uitstroomopening (die een ideaal habitat vormt voor de

grondel) kan het zijn dat de vis niet passeerde wanneer hij werd uitgezet volledig stroomaf-

waarts de uitstroomopening van de duiker.

Giebel werd op de drie plaatsen waar hij in voldoende hoge aantallen werd waargeno-

men, teruggevangen: Poperingevaart, Herk en Pulderbeek (Viersel). Op de andere plaatsen

was het vangstaantal te laag om terugvangsten te verwachten (<10). Dit levert een bevredi-

gend resultaat op.

De baars werd alleen op de Abeek en op de Pulderbeek (Nijlen) aangetroffen stroom-

opwaarts van de sifons. Op de IJse, de Velpe en de Pulderbeek (Viersel) werd baars in grote

aantallen gevangen (ongeveer 100 individuen), maar kon er geen enkel individu stroomop-
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waarts teruggevangen worden. Op de Pulderbeek zijn bijna alle gevangen vissen juvenielen

met geringere migratiedrang en zwemcapaciteit t.o.v. adulten, wat de nulterugvangst mogelijk

verklaart. Op de Velpe is waarschijnlijk de lage waterhoogte op de afzink de reden van het

niet passeren. Toch doen de lage vangstresultaten op sommige waterlopen, samen met de

nulterugvangsten het vermoeden rijzen dat passage doorheen duiker/sifon voor baarzen niet

evident is. Mogelijk is het feit dat baars een roofvis is (die op zicht jaagt) en die helder water

en licht vereist hiervoor een verklaring. Lage of zelfs geen terugvangsten worden ook waar-

genomen bij de snoek, een andere roofvissen.

Rietvoorn werd teruggevangen stroomopwaarts de sifons op de Pulderbeek te Viersel

en op de Bosbeek. Op de andere vangstplaatsen zijn de vangstaantallen te laag om terug-

vangst te verwachten.

Het bermpje werd enkel teruggevangen op de Abeek en de Bosbeek. Dit is een op-

merkelijk resultaat aangezien, onder voorbehoud, deze vissoort nooit eerder werd teruggevan-

gen. Ook het feit dat het bermpje in dit onderzoek alleen doorheen sifons migreerde mag be-

nadrukt worden.

De driedoornige stekelbaars werd veelvuldig aangetroffen, maar enkel op de Herk en

de Pulderbeek (Viersel) stroomopwaarts teruggevangen. Zowel op de IJse als op de Velpe is

door de hoge vangstaantallen terugvangst te verwachten. Toch wordt geen enkel individu

stroomopwaarts aangetroffen. Voor de Velpe kan de hoge stroomsnelheid en de lage water-

stand op de afzink een verklaring geven voor het niet passeren. Voor de IJse is het onduide-

lijk wat hiervan de oorzaak is.

De beekforel werd alleen op de IJse teruggevangen hoewel hij ook werd aangetroffen

op de Abeek en de Bosbeek. Het vangstaantal op de Abeek was te laag om terugvangst te

verwachten, maar op de Bosbeek werden 51 individuen aangetroffen, waarvan niet één indi-

vidu stroomopwaarts werd teruggevangen. Ook hier kan bevestigd worden dat de passeer-

baarheid van de sifon op de Bosbeek beperkt is.

De serpeling werd maar op één plaats aangetroffen (Abeek) en werd daar ook stroom-

opwaarts de sifon teruggevangen. Een opmerkelijk resultaat.

Paling werd enkel op de Abeek teruggevangen, hoewel men ook terugvangst zou ver-

wachten op de Poperingevaart omwille van de hoge vangstaantallen. Paling is immers een

honkvaste vis waarvan men kan veronderstellen dat hij zich na verplaatsing (hier het uitzetten

stroomafwaarts van de duiker/sifon) terug zou bewegen naar de plaats van herkomst (stroom-

opwaarts de duiker/sifon; OVB, 2000). De reden voor de lage terugvangst op de Poperinge-

vaart is niet duidelijk.
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Het feit dat alleen de voornoemde tien vissoorten stroomopwaarts de duiker/sifon

werden teruggevangen, sluit echter niet uit dat ook de overige vissoorten de duiker/sifon zou-

den kunnen passeren. Het ligt voor de hand dat de terugvangst van gemerkte vis in hoge mate

wordt bepaald door de hoeveelheid vis die is gemerkt. Immers, van een soort waarvan slechts

tien exemplaren zijn gemerkt, kan niet veel terugvangst worden verwacht. In deze studie was

dit zo voor de gevangen aantallen tiendoornige stekelbaars, alver, beekprik, bittervoorn, brui-

ne Amerikaanse dwergmeerval, spiegel-, kroes- en gewone karper, kleine modderkruiper,

kopvoorn, regenboogforel, rivierdonderpad, vetje, winde, zeelt en zonnebaars. Enkel blauw-

bandgrondel, brasem, kolblei en snoek werden nog in voldoende grote aantallen gevangen om

een terugvangst te verwachten.

Verder is aangetoond dat voor de meeste vissoorten de mate waarin de duiker/sifon

wordt gepasseerd, verband houdt met de lengte van de vis. Dit wil zeggen dat indien er veel

individuen, maar uitsluitend kleine exemplaren zijn gemerkt, de kans op terugvangst klein

blijft. Ook drang van de vissen om de duiker/sifon te passeren speelt hierbij een rol. Zoals

eerder al opgemerkt, is het onderzoek buiten de paaiperiode uitgevoerd. Het is goed mogelijk

dat notoire stroomopwaartse migranten, zoals bijvoorbeeld winde en kopvoorn, zich tijdens

het uitgevoerde onderzoek slechts in beperkte mate hebben verplaatst. In de periode waarin

de bemonsteringen plaatsvonden hebben we het voornamelijk moeten hebben van de meer

algemene drang van vis om zich te verplaatsen. Echter, ook deze drang is niet voor alle vis-

sen gelijk (1.2.2: De dagelijkse verplaatsingen).

b. De waterlopen

Voor de Poperingevaart doet het feit dat alle terugvangsten in het voorjaar gebeurden,

vermoeden dat de duiker in het najaar niet passeerbaar is omwille van het hoge debiet. De

resultaten voor de meest aangetroffen vissoorten (blankvoorn, grondel en giebel) zijn de te-

rugvangsten bevredigend, enkel voor paling werd een beter resultaat verwacht.

Doorheen de sifon op de Pulderbeek in Viersel wordt hetzelfde vangststramien waar-

genomen als op de Poperingevaart. Aan de sifon op de Pulderbeek in Nijlen (net stroomaf-

waarts de sifon te Viersel) wordt echter de omgekeerde situatie aangetroffen: geen terug-

vangst in het voorjaar en een kleine terugvangst in het najaar. Grote debietverschillen tussen

voorjaar en najaar liggen dan ook waarschijnlijk niet aan de basis hiervan. Mogelijk speelt de

hoge waterstand in combinatie met sterk fluctuerende stroomsnelheden op de Pulderbeek een

bepalende rol. De vangstresultaten op de Pulderbeek zijn voor beide sifons relatief goed.

Van de in grote aantallen gemerkte vissoorten was er, voor de meeste vissoorten, terugvangst.

Bij de niet teruggevangen soorten springt blankvoorn in het oog, hiervan werden bijna 600

exemplaren gevangen en werd geen enkel individu teruggevangen. Hierbij dient te worden

vermeld dat het vooral gaat om juvenielen.
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Op de Velpe is de duiker zowel in het voorjaar als in het najaar passeerbaar voor gron-

del en blankvoorn (tabel 6.10). Opmerkelijk is de nulterugvangst van de driedoornige stekel-

baars, ondanks het hoge vangstaantal (600 stuks). Toch dienen de resultaten met enige om-

zichtigheid benaderd te worden. Aan de uitstroomopening van de duiker bevindt zich een

afzink waarover een heel dunne waterkolom stroomt (1-3 cm). Bij het begin van de bemon-

steringen werden hierop stenen (doormeter ongeveer 30 cm) aangebracht om de waterkolom

hoger te maken. Stroomafwaarts de duiker werden uitzettingen op twee plaatsen gedaan. Er

werd vis uitgezet vóór de duiker en ín de duiker (aan het begin). Uit het onderzoek komt ook

naar voren dat de vis veel gemakkelijker passeert bij een hoge waterstand op de afzink, dus

wanneer de dikte van de waterlaag boven de afzink aanzienlijk is (tot 10 cm). Bij lage water-

stand kan er geen vis passeren.

Ook de duiker op de Herk is in voor- en najaar passeerbaar. De duiker heeft de di-

mensies van de beek en de beekbodem blijft hierin behouden. De terugvangstresultaten zijn

positief. Van alle vissoorten die in grote aantallen werden gevangen, konden individuen wor-

den teruggevangen. Hiermee werden alle vissoorten waarvan terugvangst verwacht werd, ook

teruggevangen.

Stroomopwaarts de sifon op de Bosbeek lagen de terugvangst percentages vrij laag.

Alleen rietvoorn en bermpje werden teruggevangen, de overige gemerkte soorten waren mo-

gelijk niet in staat de sifon te passeren. Dit heeft waarschijnlijk te maken met de slechte con-

structie van de barrière.

Op de Abeek werden de beste vangstresultaten behaald: er werden zes vissoorten te-

ruggevangen, zijnde baars, bermpje, blankvoorn, grondel, paling en serpeling. Van de ge-

merkte maar niet teruggevangen soorten waren de vangstaantallen te laag om terugvangst te

verwachten. Ook hier konden, zoals op de Herk, alle vissoorten waarvan terugvangst ver-

wacht werd, ook teruggevangen worden.

De terugvangst op de IJse is positief: de meeste vissoorten waarvan terugvangst werd

verwacht, zijn ook teruggevangen. Alleen de driedoornige stekelbaars en de baars werden

niet teruggevangen. Voor deze laatste is dit een terugkerend fenomeen.

c. Lengte-afhankelijkheid

Voor alle teruggevangen soorten bleken adulten te passeren terwijl juvenielen ofwel

niet aanwezig waren ofwel niet passeerden. Het was niet mogelijk om tijdens de bemonste-

ringsperiode te zien wat er in de duikers (sifons) gebeurde, maar het is mogelijk dat de kleine

visjes tegen de stroom inzwemmend de duiker (sifon) stroomafwaarts zijn gepasseerd of zich
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passief hebben laten meedrijven, louter doordat zij het niet volhielden om lange tijd tegen de

stroom in te zwemmen. Hiermee kan de lengteafhankelijkheid van de vissen bij passage door

duikers / sifons verklaard worden (Driessen, 1989; Kemper, 1998).

d. Debietafhankelijkheid

Tevens wordt de invloed van de tijdsgebonden variaties van het debiet op de terug-

vangst per vissoort bestudeerd. Doordat er geen debietgegevens voorhanden waren voor de

IJse en de Pulderbeek kunnen geen besluiten getrokken worden over de passeerbaarheid in

functie van het debiet. De debietgrenzen waarbij passeerbaarheid mogelijk is, worden, voor

alle andere waterlopen samen genomen, geschat tussen 0,25 en 2,0 m3/s. Al zijn er nog be-

perkingen afhankelijk per waterloop (tabel 6.9).

6.4.2 Vergelijking van de resultaten uit deze studie met eerder uitgevoerde onderzoeken

Resultaten van onderzoeken naar passeerbaarheid van duikers / sifons uit de literatuur

hadden reeds de passeerbaarheid van een groot aantal vissoorten aangetoond (2.4 “Onder-

zoeksresultaten”). Voor baars, beekforel, blankvoorn, giebel, grondel, paling en rietvoorn kan

de passeerbaarheid van duikers / sifons bevestigd worden uit ander onderzoek. Tot nu toe

werd, onder voorbehoud, nog geen passage van bermpje, driedoornige stekelbaars en serpe-

ling waargenomen (tabel 6.12).

Het bermpje staat immers bekend om zijn slechte zwemcapaciteiten en het ontwijken

van grote stroomsnelheden die hem laten afspoelen (OVB, 2000). Anderzijds is de diepere

kom die zich vaak ter hoogte van de stroomafwaartse uitstroomopening van de duiker/sifon

bevindt een ideaal biotoop voor het bermpje, waardoor hij mogelijk niet echt geneigd is de

duiker/sifon te doorzwemmen. Aan de sifons op de Abeek en de Bosbeek werd het bermpje

stroomopwaarts teruggevangen nadat hij stroomafwaarts was uitgezet.

Serpeling werd stroomopwaarts de sifon op de Abeek teruggevangen. De serpeling is

tegenwoordig een zeldzame verschijning geworden wegens het verdwijnen van voldoende

stromingen en daarmee samenhangend de bijhorende structuurrijke bodems en stroomkom-

men. Tevens is het geen echte migrator maar wordt er meer gedacht aan standpopulaties met

wat beweging door het systeem heen, bijvoorbeeld voorjaarsmigratie vanuit gebieden waar ze

‘s winters verblijven (OVB, 2000). Hierdoor is de kans op een terugvangst stroomopwaarts

de duiker/sifon eerder klein.

Driedoornige stekelbaars passeerde de duiker op de Herk en werd stroomopwaarts de

sifon op de Pulderbeek in Viersel teruggevangen. Driedoornige stekelbaars is een kleine vis-

soort (maximum 10 cm). Trekkende stekelbaarzen kunnen zich tegen een stroom van 30 cm

per seconde verplaatsen (De Nie, 1996).
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6.5 Aanbevelingen bij verder onderzoek

Waterlopen over het ganse Vlaamse Gewest worden al dan niet versnipperd door on-

der andere 175 duikers en 56 sifons. Of deze duikers en sifons een migratieknelpunt vormen,

is in de meeste gevallen niet geweten. Tegen 2010 wordt echter verwacht (Beschikking Be-

nelux Economische Unie, 1996) dat alle vismigratieknelpunten op prioritaire waterlopen wor-

den vrijgemaakt. Onderzoek naar passeerbaarheid van deze duikers / sifons dringt zich dan

ook op. Aan de hand van een aantal bevindingen, bekomen tijdens het onderzoek naar de

passeerbaarheid van de duikers en sifons besproken in dit eindwerk, kan een voorstel uitge-

werkt worden voor verder onderzoek om zo tegemoet te komen aan de Benelux Beschikking.

Alleen al voor duikers en sifons is het open maken van knelpunten tegen 2010 een

moeilijk haalbare kaart. Het is onmogelijk binnen het vooropgestelde tijdsbestek álle duikers

/ sifons te gaan evalueren, om zo een zicht te krijgen op het ‘al dan niet’ passeerbaar zijn

(voor vismigratie) van de aanwezige duikers / sifons op prioritaire waterlopen.

Daarom wordt best in de eerste plaats een steekproefkader opgesteld. Dit omvat de

populatie van alle duikers / sifons, terug te vinden in de databank1 met vismigratieknelpunten.

De duikers / sifons kunnen dan volgens een aantal vooropgestelde criteria, opgesplitst worden

in verschillende typen, zodat homogene blokken bekomen worden. De criteria voor deze in-

deling zijn onder andere: de aard van de duiker/sifon, de constructie, de stroomsnelheden in

de duiker/sifon, het bekken waartoe hij behoort, de toestand aan de in- en uitstroomopening

van de duiker/sifon… Per type kan een willekeurige steekproef geëvalueerd worden. Hoe

groot de steekproef wordt, is afhankelijk van de praktische limieten voor de uitvoering van het

onderzoek, de voorop te stellen methodologie en de wensen met betrekking tot de resultaten.

Pas wanneer deze criteria in kaart zijn gebracht, kunnen beslissingen genomen worden voor

het opstellen van een haalbaar monitoringsproject voor de migratiemogelijkheden doorheen

de duikers en sifons.

Voor de praktische uitvoering kan alvast met de volgende bevindingen rekening ge-

houden worden:

� De databank (http://vismigratie.instnat.be) kan gebruikt worden voor het zoeken naar de

knelpunten die onderzocht zullen worden. Maar ze is niet geschikt om op basis van haar

gegevens een selectie te maken. Er is nog bijkomend onderzoek in het veld nodig voor-

aleer de definitieve keuze gemaakt kan worden. De exacte plaats van het knelpunt bij-

voorbeeld of de bereikbaarheid dienen ter plaatse geëvalueerd te worden.

1 http://vismigratie.instnat.be
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� De aanwezigheid van een knelpunt dat de waterloop afsluit stroomopwaarts de onder-

zochte constructie is niet noodzakelijk. Uit eerder onderzoek is gebleken dat de terug-

vangst niet significant verschillend is bij de aan- of afwezigheid van een afsluiting van de

waterloop (Thomaset al., 1998).

� De merk- terugvangst methode blijkt werkzaam om vispassage door duikers / sifons te

onderzoeken (Kemper, 1998).

� Als methode van afvissen wordt aangeraden om elektrisch te vissen. Dit levert immers de

beste resultaten op. Uit het vergelijken van de elektrovisserij met het zetten van fuiken

(bijlagen 10 en 11: figuren 2.3,3.3 en 6.3), blijkt dat er slechts kleine hoeveelheden vis

gevangen worden in de fuik. Fuiken zijn bovendien moeilijk terug te vinden bij een sterk

fluctuerend waterpeil of spoelen mee bij hoge stroomsnelheden. Anderzijds kunnen met

behulp van fuiken wel vissoorten gevangen worden die moeilijk te vangen zijn met elek-

trovisserij, rivierdonderpad bijvoorbeeld. Het nadeel is natuurlijk dat elektrisch vissen

veel intensiever is en veel meer tijd vraagt dan enkel het zetten en leegmaken van fuiken.

� De periode waarin de bemonsteringen plaatsvinden, moet zodanig gekozen worden dat de

beoogde doelstellingen beantwoord worden. Wanneer men louter wil nagaan of de con-

structie al dan niet passeerbaar is, volstaat het om gedurende een korte periode, bij voor-

keur tijdens de paaitrek, te bemonsteren. Wanneer men de mate waarin de constructie een

knelpunt is en de omstandigheden wanneer dit zo is, wil nagaan, dient gedurende een heel

jaar bemonsterd te worden. Bij een korte bemonsteringsperiode is het nadeel dat heel wat

waardevolle informatie verloren kan gaan. Op de Velpe bijvoorbeeld bleek de duiker pas-

seerbaar te zijn bij hoge waterstanden en dit zowel in het voorjaar als in het najaar. In de

zomerperiode liggen de waterstanden gemiddeld lager waardoor de duiker niet meer pas-

seerbaar is. Een kortstondig onderzoek kan dus een vertekend resultaat opleveren.

� Om meer concrete resultaten te bekomen, is het aan te raden om stroomsnelheden op te

meten. Er is aangetoond dat het voor veel vissoorten mogelijk is om sifons in stroomop-

waartse richting te passeren bij een stroomsnelheid van < 15 cm/s (Kemper, 1998). Het is

van belang om te achterhalen bij welke stroomsnelheid vissoorten problemen krijgen bij

het passeren van sifons.

� Het is interessant om de gevangen vissen te merken op basis van hun vangstplaats en om

verschillende vangstplaatsen in beschouwing te nemen zoals bijvoorbeeld op de Abeek en

de Bosbeek waar de vissen stroomafwaarts, stroomopwaarts en op 500 m stroomopwaarts

de sifon gemerkt werden. Daardoor kan zowel stroomopwaartse als stroomafwaartse mi-

gratie doorheen het knelpunt waargenomen worden. Wanneer enkel de laatste vorm van

migratie optreedt, kan men vermoeden dat de vis zich passief met de stroming laat afdrij-
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ven op zoek naar een beter habitat (Viaeneet al., 1999). Op de tweede plaats kan bij te-

rugvangst ook de plaats waar de vis naartoe zwemt bepaald worden. Interessant om de re-

actie van honkvaste vissen, zoals bermpje en paling, te bekijken.



Samenvatting
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De verhandeling “Evaluatie van vismigratiemogelijkheden doorheen een aantal

duikers en sifons op waterlopen in het Vlaamse Gewest” kadert in de realisatie van een

Beschikking van het Comité van Ministers van de Benelux Economische Unie (26-04-1996),

waarin de deelnemende landen zich ertoe verbinden om tegen 1 januari 2010 alle

vismigratieknelpunten van eender welke aard voor alle vissoorten op te heffen. In deze

verhandeling wordt via concreet onderzoek nagegaan of en in welke mate duikers en sifons

een belemmering vormen voor de vrije vismigratie.

In het onderzoek worden vier duikers en vier sifons bemonsterd. Om aan te tonen dat

de vis de duiker/sifon kan passeren is gebruik gemaakt van de merk- terugvangstmethode.

Hiervoor zijn zowel stroomopwaarts als stroomafwaarts van het knelpunt vissen gevangen en

gemerkt, waarna alle vis stroomafwaarts de duiker/sifon is uitgezet. In totaal zijn 30 soorten

van een merk voorzien. Hiervan konden in de loop van de bemonsteringen tien soorten

teruggevangen worden:

- Vijf vissoorten passeerden in stroomopwaartse richting de duikers:

driedoornige stekelbaars, beekforel, blankvoorn, giebel en grondel.

- Negen vissoorten passeerden in stroomopwaartse richting de sifons:

driedoornige stekelbaars, baars, bermpje, blankvoorn, giebel, grondel, paling,

rietvoorn en serpeling.

Voor de meeste niet teruggevangen soorten mag worden aangenomen dat het aantal

gevangen vissen te beperkt is geweest om resultaat te mogen verwachten. Voor de overige

soorten spelen andere beperkingen zoals vangstperiode en soorteigenschappen een rol.

Vergelijking van de resultaten uit deze verhandeling met resultaten uit de literatuur

levert gelijklopende bevindingen op. Voor baars, beekforel, blankvoorn, giebel, grondel,

paling en rietvoorn kan de passeerbaarheid van sifons via literatuuronderzoek bevestigd

worden. Voor bermpje, driedoornige stekelbaars en serpeling kan in de literatuur, onder

voorbehoud, geen terugvangst waargenomen worden.

Onderzoek naar de relatie tussen passeerbaarheid van de duiker/sifon en de

lengteklassen van de vissen toonde aan dat voornamelijk de adulte vissen stroomopwaarts

doorheen de duikers / sifons migreren. Juveniele individuen worden veel minder vaak in de

terugvangsten aangetroffen. De geringere zwemkracht en migratiedrang liggen mogelijk aan

de basis van deze bevindingen.

Verder werd voor alle beschouwde waterlopen een schatting gemaakt van de debietgrenzen

waarbinnen vis doorheen de duikers / sifons kan passeren. Deze debietgrenzen worden

geschat op 0,25 en 2,0 m3/s.
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Ondanks het feit dat de bemonsteringen plaatsvonden in een ander seizoen dan het

paaiseizoen en dus de trekdrang geringer is, is het onderzoek positief in die zin, dat werd

aangetoond dat onder de gegeven omstandigheden migratie van vissen doorheen de

duiker/sifon mogelijk is.



Summary
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The paper “Evaluation of fish migration possibilities throughout a number of culverts

and siphons in streams or rivers within the Flemish Region”fits within the realisation of the

“Decree of the Committee of Ministers of the Benelux Economical Union”. The participating

countries of this decree committed themselves to eliminate all fish migration hurdles of all

kinds, for all types of fish, by January 1, 2010. In this paper an assessment is made via a con-

crete investigation of the extent in which culverts / siphons are obstructing the migration of

fish.

In this investigation four culverts and four siphons were sampled. In order to prove a

fish can pass a culvert / siphon, the mark and recapture method was used. Fish were caught

upstream and downstream of the barrier and then marked. After marking all fish were put

back downstream of the culvert / siphon. All together 30 species were marked. During the

last period ten species were recaptured.

- Five species passed the culverts in an upstream direction: stickleback, brown

trout, roach, gibel carp and gudgeon.

- Nine species passed the siphons in an upstream direction: stickleback, perch,

stone loach, roach, eel, rudd, dace, gibel carp and gudgeon

For most of the species in which there were no re-captures, the original number

marked (per species) might have been too small to get a result. For the other species other

parameters are important: catching period and characteristics of the species.

When the results of this paper are compared with those from the literature, the conclu-

sions are similar. For a number of species (perch, brown trout, roach, gibel carp, gudgeon, eel

and rudd) the accessibility of the siphons could be confirmed via the literature study. For

other species (stickleback, stone loach and dace) the fate of recaptured fish, couldn’t be con-

firmed from the literature.

Examination of the relationship between accessibility of the culvert / siphon and the

length of the fish, showed that adult fish are better able to migrate through culverts and si-

phons. Younger fish are recaptured less frequently. Reduced migrationary drive and less

developed swimming ability, in younger fish, are possible explanations for the observed re-

sults.

In addition an estimate was made for all investigated streams of the flow limits within

which fish are able to pass culverts / siphons. The flow limits are estimated to be between

0,25 and 2,0 m3/s.
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Even though sampling took place outside the spawning season (and consequently the

migration drive was low), significant ability of fish to migrate through culverts and siphons

has been demonstrated.
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Bijlage 1

Een aantal afstanden afgelegd door potadrome vissoorten. (Peter, 1998)

Tabel 1.1: Lijst met potamodrome migraties door niet-salmoniden.

Vissoort Type beweging Afstand Referentie
barbeel
(Barbus barbus)

paaien
paaien
paai/verspreiding

20km
9-10km
318km

Lucas & Frear, 1997
Baras, 1992
Steinmannet al., 1937

blankvoorn
(Rutilus rutilus)

verspreiding 72km stroomafwaarts Steinmannet al., 1937

brasem
(Albramis brama)

verspreiding 58km stroomopwaarts
75km stroomafwaarts

Steinmannet al., 1937

karper
(Cyprinus carpio)

verspreiding 11km stroomopwaarts Steinmannet al., 1937

kopvoorn
(Leuciscus cephalus)

verspreiding 139-148km stroomop-
waarts

Steinmannet al., 1937

rivierdonderpad
(Cottus gobio)

verspreiding 12-48m Stahlberg-Meinhardt, 1994;
Downhoweret al., 1990

sneep
(Chondrostoma nasus)

verspreiding 140km stroomopwaarts
446km stroomafwaarts

Steinmannet al., 1937

snoek
(Esox lucius)

verspreiding
paaien
paaien

> 5km stroomafwaarts Steinmannet al., 1937
Allessio, 1996
Harbich & Franzin, 1988

vlagzalm
(Thymallus thymallus)

paaien tot 12km Steinmannet al., 1937

zeelt
(Tinca tinca)

verspreiding 126km stroomafwaarts Steinmannet al., 1937
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Bijlage 2

Versnipperinggevoeligheid van de meest voorkomende vissoorten. (Rie-

mersma, 2000)

Om een indruk te krijgen van de mate van (soortgebonden) versnipperinggevoeligheid

van de meest voorkomende vissoorten, zijn de vier soorteigenschappen: tolerantie, opper-

vlakte van het leefgebied, dispersievermogen en reproductie opgedeeld in drie klassen en voor

alle onderscheiden vissoorten geïndexeerd van 1 tot en met 3 (onderstaande tabel).

Tabel 3.1: Indexering klassen versnipperingfactoren.

Tolerantie Oppervlakte leefgebied Dispersievermogen Reproductie

1 = hoog 1 = klein (lokaal) 1 = hoog 1 = groot (r-strateeg)

2 = middel 2 = middel (regionaal) 2 = middel 2 = middel

3 = laag 3 = groot (> regionaal) 3 = laag 3 = klein (K-strateeg)

Door de afzonderlijke scores vervolgens bij elkaar op te tellen, is de totaalscore per

vissoort bepaald. Deze totaalscore vormt de maat voor de versnipperinggevoeligheid. Hoe

hoger de som, hoe hoger de versnipperinggevoeligheid van de soort. Aldus is de tabel ver-

kregen zoals benedenstaand is weergegeven.

Tabel 3.2: Versnipperinggevoeligheid van veel voorkomende vissoorten (naar Klein Breteler & Kranen-

burg, 1999)

Soort Tolerantie Oppervlakte
leefgebied

Dispersiever-
mogen

Reproductie Totaalscore

Anadroom

rivierprik 2 2 3 2 9

3-doornige stekelbaars 2 1 3 3 9

zalm 3 3 3 3 12

zeeforel 3 3 2 3 11

zeeprik 2 2 3 2 9

Katadroom

aal of paling 1 3 1 1 6

bot 1 3 1 1 6

Rheofiel

winde 2 3 3 2 10

Eurytoop
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baars 2 2 2 2 8

blankvoorn 1 1 2 1 5

brasem 1 2 2 1 6

karper 1 2 2 1 6

kolblei 1 2 2 1 6

meerval 3 3 3 2 11

pos 1 1 3 2 7

snoek 2 3 2 2 9

snoekbaars 1 3 2 1 7

alver 2 1 2 2 7

rivierdonderpad 3 1 3 3 10

riviergrondel 2 1 3 2 8

Limnofiel

giebel 1 1 3 1 6

kroeskarper 2 2 3 1 8

grote modderkruiper 2 1 3 2 8

kleine modderkruiper 3 1 3 3 10

10-doornige stekelbaars 2 1 3 3 9

vetje 2 1 3 3 9

zeelt 2 2 2 1 7
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Bijlage 3

Het beleid inzake vismigratie (Janssenset al., 2001)

� Verdrag van Bonn inzake de bescherming van trekkende wilde diersoorten van 23 juni

1979 en bekrachtigd door de wet van 27 april 1990 houdende goedkeuring van het Ver-

drag inzake de bescherming van trekkende wilde diersoorten, en van de bijlagen I en II,

opgemaakt te Bonn op 23 juni 1979.

Dit verdrag is in België in werking getreden op 1 oktober 1990. In artikel 2 wordt het

belang van trekkende soorten erkend. Telkens wanneer het mogelijk en wenselijk is, moeten

maatregelen genomen worden om het behoud van dergelijke soorten te verzekeren. Hierbij

moet bijzondere aandacht worden geschonken aan trekkende soorten waarvan de mate en de

aard van de bescherming niet gunstig is. Bovendien is de noodzaak erkend tot het nemen van

maatregelen om te voorkomen dat een trekkende soort een bedreigde soort wordt. In het bij-

zonder moet voor alle trekkende soorten onderzoek bevorderd of ondersteund worden of hier-

aan medewerking verleend worden. Ook trekkende vissoorten vallen uiteraard onder dit ver-

drag en dat geldt voor alle betrokken soorten, niet enkel voor de soorten vermeld in één van

de bijlagen.

� Verdrag van Bern inzake het behoud van wilde dieren en planten en hun natuurlijk

leefmilieu in Europa van 19 september 1979 en bekrachtigd door de wet van 20 april

1990 houdende goedkeuring van het Verdrag inzake het behoud van wilde dieren en

planten en hun natuurlijk milieu in Europa en van de bijlagen I, II, III en IV, opge-

maakt te Bern op 19 september 1979.

Dit verdrag is in België in werking getreden op 1 december 1990. In artikel 1 wordt

bepaald dat het verdrag tot doel heeft te zorgen voor de instandhouding van in het wild voor-

komende dier- en plantensoorten en de daarbij behorende natuurlijke leefmilieus, waarvoor

een samenwerking tussen de verschillende betrokken landen noodzakelijk is. De nodige sa-

menwerking hiervoor moet bevorderd worden. Bijzondere aandacht moet besteed worden aan

die soorten, met inbegrip van trekkende soorten, die met uitsterven bedreigd zijn en die

kwetsbaar zijn. Artikel 2 zegt dat alle nodige maatregelen moeten genomen worden om de

populaties van in het wild voorkomende dier- en plantensoorten te handhaven of te brengen

op een niveau dat overeenkomt met hetgeen vanuit ecologisch, wetenschappelijk en cultureel

standpunt is vereist, daarbij rekening houdend met de vereisten op economisch en recreatief

gebied en met de behoeften van ondersoorten, variëteiten of vormen die plaatselijk bedreigd

worden.



- 136 -

� Richtlijn 92/43/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen inzake de in-

standhouding van de natuurlijke habitatten en de wilde flora en fauna van 21 mei 1992.

Volgens artikel 2 heeft deze richtlijn tot doel bij te dragen tot het waarborgen van de

biologische diversiteit door het instandhouden van de natuurlijke habitatten en de wilde flora

en fauna. De op grond van deze richtlijn genomen maatregelen beogen de natuurlijke habi-

tatten en de wilde dier- en plantensoorten van communautair Europees belang in een gunstige

staat van instandhouding te behouden of te herstellen. In de genomen maatregelen wordt re-

kening gehouden met de vereisten op economisch, sociaal en cultureel gebied, en met de regi-

onale en lokale bijzonderheden.

� Beschikking van het Comité van ministers van de Benelux Economische Unie inzake de

vrije migratie van vissoorten in de hydrografische stroomgebieden van de Beneluxlan-

den van 26 april 1996 M (96) 5.

In artikel 2 van die beschikking staat vermeld dat de betrokken regeringen (dus ook de

Vlaamse) de vrije migratie van de vissoorten in alle hydrografische stroomgebieden moet

verzekeren. Dat zal bij voorrang gebeuren om de migratie van de grote anadrome en

katadrome trekvissoorten van en naar de paai- en opgroeigebieden mogelijk te maken. Bo-

vendien zullen voor 1 januari 2010 die trekbewegingen mogelijk gemaakt moeten worden

voor alle soorten vis in alle hydrografische stroomgebieden ongeacht de beheerder. Om deze

bepalingen te realiseren moeten de regeringen binnen de 10 maanden na de datum van inwer-

kingtreding van deze beschikking een programma opzetten dat zal bestaan uit een uitvoe-

ringsprogramma inclusief een financieringsoverzicht zoals omschreven in artikel 3. In artikel

4 wordt extra aandacht gevraagd voor het verzekeren van de vrije stroomafwaartse vismigra-

tie van de juvenielen van de grote anadrome trekvissoorten.

� Decreet van de Vlaamse regering betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk mili-

eu van 21 oktober 1997.

Artikels 6 tot en met 9 van dit decreet omschrijven de algemene doelstellingen van het

natuurbeleid. Onverminderd de bepalingen van het decreet van de Vlaamse regering houden-

de algemene bepalingen inzake milieubeleid van 5 april 1995, is het beleid inzake natuurbe-

houd en de vrijwaring van het natuurlijk milieu gericht op de bescherming, de ontwikkeling,

het beheer en het herstel van de natuur en het natuurlijk milieu, op de handhaving of het her-

stel van de daartoe vereiste milieukwaliteit en op het scheppen van een zo breed mogelijk

maatschappelijk draagvlak, waarbij educatie en voorlichting van de bevolking inzake natuur-

behoud wordt gestimuleerd. Het natuurbeleid is gericht op het nemen van alle maatregelen
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die nodig zijn voor de uitvoering van bepalingen die voortvloeien uit internationale overeen-

komsten en verdragen betreffende het natuurbehoud. De Vlaamse regering neemt alle nodige

maatregelen ter aanvulling van de bestaande regelgeving om over het gehele grondgebied van

het Vlaamse Gewest de milieukwaliteit te vrijwaren die vereist is voor het behoud van de na-

tuur en om het stand-still-beginsel toe te passen zowel wat betreft de kwaliteit als de kwanti-

teit van de natuur.

Artikel 14 omschrijft dat iedereen die handelingen verricht of hiertoe de opdracht ver-

leent, en die weet of redelijkerwijze kan vermoeden dat de natuurelementen in de onmiddel-

lijke omgeving daardoor kunnen worden vernietigd of ernstig geschaad, is verplicht om alle

maatregelen te nemen die redelijkerwijze van hem kunnen worden gevergd om de vernieti-

ging of de schade te voorkomen, te beperken of te herstellen.

In artikel 18 wordt omschreven dat de administratieve overheid in het Vlaams Ecolo-

gisch Netwerk een beheer van de waterhuishouding moet voeren dat gericht is op de verwe-

zenlijking van een duurzaam ecologisch functioneren van een watersysteem dat bij de be-

staande of beoogde natuur behoort. In het bijzonder wordt hier beoogd: het terugdringen van

de risico's op verdroging, het herstel van verdroogde natuurgebieden en het beheer van de

waterlopen gericht op het behoud en het herstel van de natuurwaarden, zonder dat dit dispro-

portionele gevolgen heeft voor gebieden buiten het Vlaams Ecologisch Netwerk.

Volgens artikel 27 moet de administratieve overheid in het Integraal Verwerving- en

Ondersteunend Netwerk zorg dragen voor het behoud van de aanwezige natuurwaarden,

maatregelen nemen ter bevordering en versterking van die natuurwaarden, alsook ter bevorde-

ring van de biologische diversiteit. Het Integraal Verwervings- en Ondersteunend Netwerk

omvat natuurverwervings- en natuurverbindingsgebieden.

In artikel 28 wordt omschreven dat bij de uitvoering van het beleid van de overheid in

de natuurverwervingsgebieden onder andere maatregelen moeten getroffen worden voor het

behoud en het herstel van voor de natuur gunstige structuurkenmerken van de waterlopen,

voor het behoud van een voor natuurwaarden gunstige waterhuishouding en het tegengaan

van het risico op verdroging.

In artikel 29 wordt omschreven dat in de natuurverbindingsgebieden slechts stimule-

rende maatregelen ten aanzien van eigenaars en grondgebruikers kunnen getroffen worden

gericht op het onderhoud, de ontwikkeling en het beheer van kleine landschapselementen en

overige verbindingselementen met inbegrip van waterlopen.
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� In het Mina-plan 2 wordt in verschillende thema's aangedrongen op het wegwerken van

migratieknelpunten en worden hiervoor financiële middelen voorzien.

actie 74: Verder ontwikkelen en toepassen van technieken voor natuurtechnische mi-

lieubouw bij inrichting en beheer van waterlopen. Het aanleggen van vispassages bij stuwen

en sluizen is een maatregel die vooropgesteld wordt in deze actie.

actie 93: Projecten uitvoeren voor rivierherstel, verbetering van vismigratie en aanleg

van paaiplaatsen. Hier wordt de maatregel ‘het herstel en bevordering van migratiemogelijk-

heden in en langs de waterloop’ ondergebracht.

actie 101: Prioritaire versnipperingknelpunten oplossen waarbij leefgebieden van

soorten doorsneden worden door (water/spoor)wegen en/of leidingen (ontsnippering). In

functie van diersoort, de aard van het doorsneden gebied en de aard van de infrastructuur

worden de knelpunten geïnventariseerd en prioriteiten aangegeven. De werkzaamheden van

de werkgroep natuurtechnische milieubouw kunnen hiertoe worden uitgebreid.

� Sinds kort is de Europese Kaderrichtlijn Water van kracht.
De richtlijn verwoordt een nieuwe visie omtrent het duurzaam omgaan met water en

schetst het kader voor een integraal waterbeheer. Voor de hele Europese Unie is daarmee een

uniform waterbeleid uitgetekend. De praktische uitwerking van de richtlijn gebeurt op basis

van stroomgebiedbeheersplannen en krijgt vorm in het decreet op het integraal waterbeleid

dat de Vlaamse overheid momenteel voorbereidt. De richtlijn bepaalt dat de omzetting naar

eigen wetgeving moet afgerond zijn tegen uiterlijk eind 2003.
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Bijlage 4

Mogelijke vismigratieknelpunten (Monden et al., 2001a)

Een specifieke beschrijving van de migratieknelpunten laat toe ze in te delen in type

knelpunten. Deze indeling kan belangrijk zijn wanneer overgegaan wordt tot het formuleren

van beknopte voorstellen om de migratieknelpunten op te lossen. De typen knelpunten wor-

den hierna kort gedefinieerd:

OORZAAK BELEMMERING FUNCTIE CONSTRUCTIE BELEMMERING VOOR VISSEN

bodemplaat betonnen of stenen bodemversteviging
vaak onder brug of aan de monding van
een waterloop

te hoge ligging (na erosie sa): verval,
dunne waterfilm
schuine ligging: dunne waterfilm, hoge
stroomsnelheid, verval

duiker buis, koker of overwelving voor een
korte of lange afstand door een dijk,
dam of onder een weg of plein etc.

te hoge ligging (door erosie sa): verval,
dunne waterfilm
schuine ligging: dunne waterfilm, hoge
stroomsnelheid, verval
verval in de duiker
lengte: tot 70 m passeerbaar (Viaeneet
al, 1999), langer dan 70m: wordt on-
derzocht

sifon grondduiker, verbinding van 2 water-
looptrajecten door een dieper gelegen
buis (dikwijls onder kanalen)

te hoge ligging (door erosie sa): verval,
dunne waterfilm
schuine ligging: dunne waterfilm, hoge
stroomsnelheid, verval
verval in de sifon
lengte: tot 70 m passeerbaar (Viaeneet
al, 1999), langer dan 70m: wordt on-
derzocht

stuw waterkering, werk tot verhoging van de
waterspiegel, meestal ten behoeve van
de waterbeheersing maar ook ifv ver-
natting, voor voeding van een vijver,
voor de aanmaak van veedrinkplaatsen.
Vaste stuwen creëren een constant
verval, regelbare stuwen een wisselend
verval

verval

monnik een constructie met schotbalken of
schuiven die wordt aangelegd om het
peil van een vijver te regelen

verval

turbine kunstwerk dat energie levert door de
energie van het verval van het water ter
hoogte van een stuw of watermolen om
te zetten in elektrische energie

verval, naast migratiebelemmering ook
schadelijk voor vissen

gemaal kunstwerk uitgerust met vijzels of
pompen, die gebruikt worden om water
naar een hoger gelegen plaats te bren-
gen of om binnengekomen water te
spuien

verval, naast migratiebelemmering ook
schadelijk voor vissen

rooster krooshekken, een raamwerk met even-
wijdige of kruisende staven dat tov een

te kleine afstand tussen de staven, ver-
val (door afval)
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kunstwerk wordt geplaatst om drijvend
vuil tegen te houden.

watermolen molen die door waterkracht wordt aan-
gedreven, voor de werking van de mo-
len werd telkens een hoogteverschil
aangelegd

verval

schot afsluiting in hout, metaal of kunststof
die niet bewogen kan worden

afsluiting

schuif afsluiting in hout, metaal of kunststof
die vertikaal kan bewogen worden

afsluiting

terugslagklep klep die door waterdruk automatisch
afsluit of opent en het instromen van
vloedwater in de waterloop belet

door hoge ligging: verval

vloeddeur deuren die door waterdruk automatisch
sluiten of openen en het instromen van
vloedwater in de waterloop belet

tijdelijke afsluiting

sluis sas, waterkering die het water door ten
minste twee paar openslaande deuren
ophoudt waardoor vaartuigen in staat
worden gesteld in water met een ander
peil over te gaan.

wordt onderzocht

afval geen verval, laag waterpeil, verhoogde
stroomsnelheid

bodemval constructie die verval veroorzaakt en
niet vernoemd wordt in deze lijst

verval

hindernis eender welk element in de waterloop
dat een belemmering doet ontstaan voor
vismigratie

verval, dunne waterfilm, afsluiting, te
hoge stroomsnelheid
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Bijlage 5

Ontwerp van de prioriteitenlijst van de te saneren waterlopen in het

Vlaamse Gewest. (Mondenet al., 2001b)

5.1 Methodologie

Met het stand-still principe in het achterhoofd is het aangewezen de meest waardevolle

waterlopen eerst aan te pakken ter bevordering van vismigratie. Deze waardevolle waterlopen

in combinatie met strategisch belangrijke verbindingswaterlopen werden dan ook opgenomen

in de prioriteitenlijst van de te saneren waterlopen in Vlaanderen.

Een eerste lijst met prioritaire waterlopen werd opgesteld per project in samenspraak

met de verschillende betrokken instanties. Zowel de Afdeling Natuur, de Afdeling Water, de

Afdeling Bos en Groen, de Administratie voor Waterwegen en Zeewezen, de Provinciale Vis-

serijcommissies, de Bekkencomités, de Universitaire Instelling van Antwerpen, het Instituut

voor Bosbouw en Wildbeheer als het Instituut voor Natuurbehoud werden bij de selectie be-

trokken. Hierbij werd rekening gehouden met reeds bestaande beleids- en onderzoeksdocu-

menten: de Beschikking van het Comité van Ministers van de Benelux Economische Unie, de

typologiestudies van de UIA, de ecologische beleidsvisie voor het herstel van waterlooptypen

van de UIA, de biologische waarderingskaarten, de habitatrichtlijn gebieden, de kwaliteits-

doelstellingen voor oppervlaktewateren, de waterkwaliteitsgegevens van de VMM, de ecolo-

gische kwetsbaarheidkaarten en rapporten van de Universitaire Instelling van Antwerpen, het

Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer en het Instituut voor Natuurbehoud betreffende de

visbestanden.

Deze lijst van waterlopen werd vervolgens getoetst aan één van de vier vooropgestelde

functies van waterlopen in de context van vismigratie:

1) hoofdmigratiewegen (hmw)

Hiertoe behoren alle grote assen in de verschillende bekkens van het Vlaams Gewest:

Schelde, Maas, IJzer, Demer, Dijle, Leie, Zenne, Dender, Grote Nete, Kleine Nete, Rupel.

2) Verbindingswegen (vw)

De waterlopen die een verbindingsweg vormen tussen de hoofdmigratiewegen en de

ecologisch interessante waterlopen.

3) Alternatieve hoofdmigratiewegen (ahmw)

De kanalen in Vlaanderen die eventueel kunnen ingeschakeld worden als hoofdmigra-

tieweg.

4) Glasaalmigratiewegen (gmw)

De waterlopen die worden geselecteerd ter bevordering van de palingmigratie in

Vlaanderen. De glasaalmigratie is de laatste 20 jaar sterk afgenomen, dit blijkt uit een moni-
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toring van de glasaal naar de IJzer te Nieuwpoort (Denayer, 1999). Hierdoor is het interessant

om alle waterlopen die in contact staan met de zee op te nemen in de lijst alsook een aantal

belangrijke waterlopen die deze verbinden met poldergebieden. Poldergebieden kunnen die-

nen als opgroeigebieden voor paling.

5.2 Fasering van de knelpunten

Door de veelheid aan migratieknelpunten wordt het voor de water- en natuurbeheer-

ders onoverzichtelijk om deze knelpunten concreet aan te pakken. Daarom wordt voorgesteld

een fasering in de aanpak van de knelpunten aan te brengen. Deze fasering berust dan op het

toekennen van een graad van hoogdringendheid voor het oplossen van de knelpunten. In fase

1 worden die knelpunten ondergebracht die het snelst dienen aangepakt te worden. Het oplos-

sen van de knelpunten die in fase 2 worden ondergebracht kan iets langer uitgesteld worden.

De graad van hoogdringendheid is het minst bij de knelpunten die geklasseerd worden in fase

3. Knelpunten die in fase 4 terechtkomen dienen voorlopig niet opgelost te worden. Aan een

constructie waarvan nog niet duidelijk is of het al dan niet een knelpunt vormt wordt in het

vakje 'fasering' het cijfer 5 toegekend. Tenslotte aan de knelpunten die reeds opgelost zijn

wordt voor de fiche in het vakje 'fasering' het cijfer 6 toegekend.

5.3 Informatie die per knelpunt gegeven wordt

Tabel 5.1: De informatie die per knelpunt wordt weergegeven in de databank.

Bekken: het bekken waartoe de waterloop behoort.
Waterloopnaam: de naam van de waterloop bij de monding (VHA, AMINAL, Afdeling Water)

waarop het knelpunt gelegen is.
Waterloopnamen: lijst van namen die de waterloop heeft over zijn ganse lengte (VHA, AMINAL,

Afdeling Water).
Prioriteit: - P= geïnventariseerde waterloop die is opgenomen in de prioriteitenlijst

- NP= geïnventariseerde waterloop die niet is opgenomen in de prioriteitenlijst.
VHAG: Vlaams Hydrografische Atlas Gewestcode: een unieke code voor elke waterloop

(AMINAL Afdeling Water, 2000).
COI: de waterloopcode opgesteld door het Centrum voor Overheidsinformatie; er

wordt slechts 1 COI-code weergegeven per waterloop. Indien deze waterloop
over het ganse traject meerdere COI-codes heeft worden de cijfers die veranderen
in de code aangeduid met X

Inventarisatienummer: de nummer van het knelpunt, de eerste cijfers van het nummer zijn de VHAG-
code (AMINAL Afdeling Water, 2000), de laatste 3 cijfers zijn de oplopende
nummering van de migratieknelpunten gelegen op de waterloop vanaf de mon-
ding tot de bron.

Gemeente 1: de fusiegemeente waarin het knelpunt gelegen is.
Gemeente 2: de tweede fusiegemeente indien het knelpunt gelegen is op de grens van twee

gemeenten
Categorie: de categorie van de waterloop waarop het knelpunt zich bevindt. Op deze manier

kan de verantwoordelijke van de waterloop snel teruggevonden worden (Bev. =
bevaarbaar; 1 = onbevaarbaar categorie 1; 2 = onbevaarbaar categorie 2; 3 = on-
bevaarbaar categorie 3; 0 = onbevaarbaar niet geklasseerd).
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Locatie: de specifieke locatie van het knelpunt wordt nauwkeurig beschreven.
Lambertcoördinaten: Lambert-X, Lambert-Y, geven de exacte ligging van de knelpunten weer.
Migratieknelpunt: er wordt een algemene benaming aan het knelpunt toegekend. De lijst met knel-

punten kan teruggevonden worden in de beschrijving
Beschrijving: het knelpunt wordt nauwkeurig beschreven.
Mogelijke oplossing: een mogelijke oplossing wordt voorgesteld
Geplande werken: de geplande werken en de verantwoordelijke voor deze werken worden weerge-

geven.
Foto: de foto geeft een visuele voorstelling van het knelpunt.
Fase: er wordt een graad van hoogdringendheid voor het oplossen van het knelpunt

toegekend
Verantwoording1,
verantwoording 2,
verantwoording 3:

er worden 1 of meerdere verantwoordingen gegeven voor de fase die het knelpunt
krijgt.

Datum inventarisatie: de datum van de inventarisatie van het knelpunt
Laatste aanpassing: de datum waarop de fiche het laatst werd aangepast.
Uitvoerder inventari-
satie:

de instantie waartoe de persoon die de inventarisatie heeft uitgevoerd behoort.
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Bijlage 6

Visladder in een tunnel op de Namsen-rivier in Fiskumfoss (Noorwegen)

(Grande, 2001)

De visladder van Fiskumfoss werd gebouwd in 1975 en situeert zich 50 km stroom-

opwaarts de Namsen-rivier in Centraal-Noorwegen. De Namsen-rivier is één van de best ge-

kende zalmrivieren van het land. Met zijn constructiehoogte van 35 m, zijn 77 poelen en een

maximale traphoogte van 47 cm, is deze de grootse vistrap op een gereguleerde rivier in

Noorwegen. 200 m van de 290 m lange ladder liggen in een verlichte tunnel (plexiglas). Het

lozingsdebiet op de ladder bedraagt 500 l/s en zijn gradiënt is 1:8.

De visladder werd gebouwd vanaf het achterste gedeelte van het hydro-elektrische

station in Fiskumfoss en klimt op naar de inlaatdam van de waterkrachtcentrale. Deze dam is

uitgerust met sluizen om de piekafvoeren af te laten. De krachtcentrale is in staat om een

maximaal debiet van 150 m³/s te verbruiken en de gemiddelde hoeveelheid water die erdoor

stroomt bedraagt 650 m³/s.

Om de visladder aan te kunnen passen aan de verschillende lozingstoestanden, is de

ladder voorzien van twee visingangen, één aan de waterkrachtcentrale en de andere aan de

voet van de waterval onder de dam. Er kan slechts één ingang tegelijkertijd gebruikt worden.

Het was moeilijk om het aantal vissen dat de ladder beklom te doen toenemen maar

stilaan is het aantal gestegen. In 1994 gingen er een 500-tal vissen (hoofdzakelijk zalmen)

naar boven.



- 145 -

Figuur 6.1: De visladder van Fiskumfoss (Grande, 2001)
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Figuur 6.2: Schets van een tunnelfishway (Grande, 2001)
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Bijlage 7

Overzicht van duikertypes met een aantal voor- en nadelen (herwerkt naar

Poulin & Argent, 1998)

constructie voordeel nadeel
geen belemmering van vismigratie als
funderingen buiten hoogwaterpeil liggen

funderingen zijn gevoelig voor ersosie
indien ze binnen de hoogwaterlijn liggen

oorspronkelijk profiel en gradiënt van de
waterloop blijven behouden

metalen bodemloze duikers zijn duur,
installatie is gecompliceerd

geen gevaar voor opeenhoping van drij-
vend afval

meestal is de constructie hoger zodat ze
op minder plaatsen bruikbaar is

BODEMLOZE DUIKER

geen opstuwing van water, dus geen
gevaar voor opeenhoping van sediment
oorspronkelijke breedte en gradiënt blij-
ven behouden

overdimensionering is nodig omdat een
overdiepte moet voorzien worden. Dit
maakt de constructie duurder dan geslo-
ten duikers met ronde sectie.

geen opstuwing van water moeilijke installatie

GESLOTEN DUIKER
MET ELLIPTISCHE
SECTIE EN DOORLO-
PENDE BEEKBEDDING

geen contractie van uitstromend water,
dus geen erosie t.g.v. het uitstromend
water

GESLOTEN DUIKER
MET RONDE SECTIE EN
DOORLOPENDE BEEK-
BEDDING

redelijk eenvoudig te construeren, minder
duur omdat er minder overdimensioneren
nodig is

niet de volledige breedte van de water-
loop blijft behouden zodat er meestal een
vernauwing optreedt met erosie aan de
uitlaat als gevolg

enkel te gebruiken bij vlakke trajecten heel weinig mogelijkheden voor vismi-
gratie (wegens meestal uniform snel-
heidspatroon en gebrek aan schuilplaat-
sen)

heel goedkoop en eenvoudig te installe-
ren

hoge snelheden aan in- en uitlaat omwille
van de vernauwing met erosieproblemen
als gevolg

NIET INGEBEDDE DUI-
KER ZONDER BODEM-
BEDEKKING

uitstromend water kan wat opgestuwd
worden zodat snelheden verminderen.
Opstuwing gebeurt best met V-vormige
overlaat. Daarbij moet erop gelet worden
dat de verdrinkingsgraad van de V-
vormige overlaat voldoende groot is
zodat de overlaat geen migratieknelpunt
kan vormen
weinig overdimensionering nodig in
vergelijking met ingebedde duikers

het speciale ontwerp maakt deze oplos-
sing duurder

goedkoper dan bruggen enbodemloze
duikers

kwetsbaar door verstopping van de buis
en beschadiging van de overlaten
verstoring van de ‘grenslaag’ (=laag net
boven de bodem, waar lagere snelheden
voorkomen) kan de passage voor jonge
vissen bemoeilijken

DUIKER OF SIFON MET
INGEBOUWDE OVER-
LATEN

bij lage waterpeilen in een duiker kunnen
overlaten een hoogteverschil geven, wat
voor een migratieknelpunt kan zorgen
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Bijlage 8

Overzicht van de zwemsnelheden van een aantal zoetwatervissen

Tabel 9.1: Overzicht van literatuurgegevens over zwemsnelheden.

Zwemsnelheid (m/s) Relatieve zwemsnelheid (L/s)Vissoort Lengte
(m)

K V S K V S

Bron

baars 1,08-1,28 (3)
baars 0,12 1,45 (1)
baars 1,0-1,8
bermpje 0,11 0,61 (4)
blankvoorn 0,18 1,12-1,14 (3)
blankvoorn 1,10-2,5
brasem 0,4 0,80-1,0 (3)
brasem 0,19 0,45 2,37 (5)
brasem 0,35-0,4 0,4-1,2 0,75-1
driedoornige stekelbaars 0,06 0,36 (4)
driedoornige stekelbaars 0,05 0,2 0,35 4 7 (5)
glasaal 0,61-0,75 (3)
giebel 0,23 2,26 (1)
giebel 0,35-0,4 0,4-1,2 1,10-2,5
goudvis 0,16 0,46 2,88 (5)
goudvis 0,21 9,2 (L/s)
goudvis 0,15 9,3 (L/s)
goudvis 0,13 9,5 (L/s)
goudvis 0,12 8,7 (L/s)
goudvis 0,10 11,6 (L/s)
goudvis 0,09 11,2 (L/s)
goudvis 0,07 11,1 (L/s)
karper 0-0,40 0,40-1,19 1,19-2,56 (2)
karper 0,37 (6)
karper 0,15 0,69 1,17 4,6 7,8 (5)
karper 0,35 2,36 (1)
karper 1,10-2,5
paling 0,15 > 1,50 (3)
paling 0,14 0,28 1,99 (5)
paling 0,07 0,25 0,37 0,53 3,5 5,3 7,5 (5)
pos 0,11 1,33 (1)
rietvoorn 0,75-0,83 (3)
rietvoorn 0,75-1
riviergrondel 0,12 0,55 (4)
serpeling 0,10-0,21 0,46-0,90 (1)
serpeling 0,25 0,42 1,68 (5)
serpeling 0,1 1,1 11 (5)
serpeling 0,1 1,32 13,2 (5)
serpeling 0,14 1,54 11 (5)
serpeling 0,15 1,79 11,9 (5)
serpeling 0,17 2,04 12 (5)
serpeling 0,2 2,26 11,3 (5)
serpeling 0,21 2,35 11,2 (5)
serpeling 0,10-0,21 1,10-2,40 (5)
snoek 2,60-2,80 (3)
snoek 6,40-7,30 (3)
snoek 0,43 (6)
snoek 0,18 0,46 2,5 (5)
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Vissoort Lengte
(m)

Zwem-
snelheid

(m/s)

Relatieve
zwem-

snelheid
(L/s)

Bron

K V S K V S

snoek 2,6-7,3
snoekbaars 0,5 1,53-1,82 (3)
snoekbaars 1,0-1,8
vetje 0,05 0,39 (4)
vetje 0,35-0,4 0,4-1,2
zeelt 0,26 1,38 (1)
zeelt 0,14 (6)

Legende:

K: kruissnelheid;

V: verhoogde snelheid;

S: sprintsnelheid

Bronnen:

(1): Beamish, 1978, In: Riemersma en Quak, 1991

(2): Bell, 1973, In: Baker en Votapka, 1990

(3): Jens, 1982, In: Riemersma en Quak, 1991

(4): Stahlberg en Peckman, 1987

(5): Videler, 1993

(6): Watts, 1974, In: Baker en Votapka, 1990
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Bijlage 9

Overzicht van de bemonsteringsdagen

De bemonsteringen weergegeven in tabellen 9.3, 9.4, 9.7 en 9.8 werden zelf uitge-

voerd. De overige bemonsteringen werden in 1998, 2000 en voorjaar 2001uitgevoerd, vóór

de aanvang van het eindwerk.

Tabel 9.1: De bemonsteringen uitgevoerd op de Poperingevaart.

datum SA brug SA duiker SO duiker slibvang

10-05-2001 X
17-05-2001 X
25-05-2001 X
31-05-2001 X
03-10-2000 X X X
10-10-2000 X X
19-10-2000 X X
29-10-2000 X
16-11-2000 X
23-11-2000 X
04-12-2000 X X

Tabel 9.2: De bemonsteringen uitgevoerd op de IJse.

datum duiker 1 duiker 2

23-05-2001 X X
31-05-2001 X X
07-06-2001 X
14-06-2001 X X
20-06-2001 X
28-06-2001 X

Tabel 9.3: De uitgevoerde bemonsteringen op de Herk.

datum SA duiker SO duiker

26-10-2001 X
30-10-2001 XX
31-10-2001 X
06-11-2001 X
04-03-2002 X
07-03-2002 X X
11-03-2002 X X
14-03-2002 X X
18-03-2002 X
21-03-2002 X X
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Tabel 9.4: De uitgevoerde afvissingen op de Velpe.

datum SA duiker SO duiker

25-10-2001 X
26-10-2001 X
30-10-2001 X
31-10-2001 X X
06-11-2001 X X
08-11-2001 X
25-02-2002 X
04-03-2002 X X
07-03-2002 X
11-03-2002 X
14-03-2002 X X
18-03-2002 X X
21-03-2002 X X

Tabel 9.5: De uitgevoerde bemonsteringen op de Abeek.

datum SA sifon SO sifon 500m SO sifon

03-03-1998 X X X
10-03-1998 X X X
24-03-1998 X X X
07-04-1998 X X X
21-04-1998 X X X
04-05-1998 X X X
19-05-1998 X X X
02-06-1998 X X X
16-06-1998 X X X

Tabel 9.6: De uitgevoerde afvissingen op de Bosbeek.

datum SA sifon SO sifon 500m SO sifon

03-03-1998 X X X
17-03-1998 X X X
31-03-1998 X X X
14-04-1998 X X
28-04-1998 X X X
15-05-1998 X X X
26-05-1998 X X X
09-06-1998 X X X
23-06-1998 X X X
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Tabel 9.7: De uitgevoerde bemonsteringen op de Pulderbeek in Nijlen.

datum SA sifon SO sifon

27-11-2001 X X
29-11-2001 X
04-12-2001 X
06-12-2001 X
11-12-2001 X
04-02-2002 X
07-02-2002 X
12-02-2002 X
15-02-2002 X
18-02-2002 X
22-02-2002 X X

Tabel 9.8: De uitgevoerde bemonsteringen op de Pulderbeek in Viersel.

datum SA sifon SO sifon

27-11-2001 X
29-11-2001 X
04-12-2001 X
06-12-2001 X
11-12-2001 X
04-02-2002 X
07-02-2002 X
12-02-2002 X
15-02-2002 X
18-02-2002 X
22-02-2002 X X
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Bijlage 10

De analyse van de duikers op de IJse, de Herk en de Velpe

1 De IJse

De weergave van de resultaten evenals de bespreking gebeurt analoog aan de die voor de

Poperingevaart. Voor verdere verklaring van de opbouw zie 6.2 “De Poperingevaart”.

1.1 Soortsamenstelling

a. Resultaten

Tabel 1.1: De aantallen gevangen individuen op de IJse per soort en per uitzettingsplaats over alle staalna-
medata samen (uitgezonderd de laatste afvissing).

(ng = aantal niet gemerkte vissen gevangen op die specifieke plaats; g = aantal gemerkte vissen gevangen op
die specifieke plaats)

duiker 1 duiker 2
vissoort ng g ng g

totaal uitge-
zette vis

totaal terug-
gevangen vis

driedoornige stekel-
baars

34 0 / / 34 0

baars 50 0 45 0 95 0
bermpje / / 1 0 1 0
beekforel 15 2 / / 18 2
blei 1 0 / / 1 0
blankvoorn 90 1 62 1 153 1
giebel / / 1 0 1 0
grondel 38 1 29 0 67 1
kopvoorn 1 0 / / 1 0
paling 1 0 3 0 4 0
regenboogforel 1 0 / / 1 0
rietvoorn / / 1 0 1 0
winde 1 0 / / 1 0
zonnebaars / / 1 0 1 0
zeelt 1 0 1 0 2 0
totaal 232 4 144 1 381 5
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Tabel 1.2: De aantallen gevangen individuen op de IJse per staalnamedatum en per uitzettingsplaats voor alle
vissoorten samen.

(ng = aantal niet gemerkte vissen gevangen op die specifieke plaats; g = aantal gemerkte vissen gevangen op
die specifieke plaats)

duiker 1 duiker 2
datum ng g ng g

totaal uitge-
zette vis

totaal terug-
gevangen vis

23-05-2001 128 0 123 0 251 0
31-05-2001 16 1 19 2 35 3
07-06-2001 / / 12 0 12 0
14-06-2001 / / 65 1 65 1
20-06-2001 / / 13 1 13 1
28-06-2001 / / 5 2 5 2
totaal 145 1 243 6 381 7

Figuur 1.1: De totale soortsamenstelling van de uitgezette vis op de IJse.

b. Bespreking

Uit figuur 1.1 kan men afleiden dat het visbestand in dit deel van de IJse hoofdzakelijk uit

blankvoorn (40 %), baars (25 %) en grondel (17,6 %) bestaat. En in mindere mate uit driedoor-

nige stekelbaars (8,9 %) en beekforel (4,7 %). Van een groot aantal soorten werden slechts en-
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kele exemplaren aangetroffen (bermpje, blei, giebel, kopvoorn, regenboogforel, rietvoorn, winde,

zonnebaars en zeelt). Van de 15 vissoorten die op de IJse gevangen werden, werden enkel beek-

forel, blankvoorn en grondel teruggevangen.

1.2 De populatieopbouw

a. Resultaten

Tabel 1.3: De relatie tussen lengte en gewicht en de populatieopbouw van de meest voorkomende vissoorten

op de IJse.

populatieopbouwvissoort relatie tussen lengte en gewicht
adulten juvenielen

aantal 113 aantal 101 6 0
correlatie 0,99 /
α 9,36 10-3

16 cm 24 cm
blankvoorn

β 3,27

gemiddelde
lichaamslengte

aantal 94 aantal 90 0
correlatie 0,88 14,3 cm /
α 13,1 10-3

baars

β 2,989

gemiddelde
lichaamslengte

aantal 64 aantal 51 12 0
correlatie 0,97 /
α 6,68 10-3

12 cm 31 cm
grondel

β 3,18

gemiddelde
lichaamslengte

aantal 18 aantal 18 0
correlatie 0,97 16 cm /
α 4,97 10-3

beekforel

β 3,06

gemiddelde
lichaamslengte
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Figuur 1.2: Scatterplot van de meest voorkomende vissoorten op de IJse.

b. Bespreking

Opvallend op dit traject van de IJse is het voorkomen van uitsluitend adulte exemplaren

van de verschillende vissoorten. Binnen deze groep situeren zich meestal nog twee categorieën.

Dit valt waarschijnlijk te verklaren door het tijdstip waarop de afvissingen plaatsvonden (mei en

juni). De reden zou kunnen zijn dat er geen natuurlijke rekrutering is en dat dit populatiepatroon

mede bepaald wordt door uitzettingen.
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1.3 Terugvangst

a. Resultaten

Tabel 1.4: Overzichtstabel van de terugvangsten op de IJse voor de meest voorkomende vissoorten (aantal >
15).

(ππππd
u: de bovengrens voor de werkelijke terugvangst)

vissoort aantal gemerkt aantal teruggevan-
gen

percentage terugge-
vangen

πd
u

baars 95 0 0 % 3,1 %
blankvoorn 153 1 0,65 % /
beekforel 18 2 16,67 % /
grondel 67 1 1,49 % /

Tabel 1.5: Overzichtstabel van de terugvangsten op de IJse in functie van de populatieopbouw.

ππππd
u: de bovengrens voor de werkelijke terugvangst; ng: aantal niet gemerkte vissen; tg: aantal teruggevan-

gen gemerkte vissen)

adult juvenielvissoort
g tg

πd
u

ng g
πd

u

baars 107 0 2,8 % / 0 /
blankvoorn 90 1 / / 0 /
beekforel 63 2 / / 0 /
grondel 18 1 / / 0 /

Figuur 1.3: De terugvangst op de IJse voor duiker 1 (links) en voor duiker 2 (rechts).
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c. Bespreking

Er werd een behoorlijk percentage beekforel (20 %) teruggevangen in de eerste duiker

naast een heel klein percentage blankvoorn (1 %) en grondel (2,5%). In de tweede duiker werd

enkel beekforel teruggevangen.

Door de afwezigheid van juvenielen kon het verschil in passeerbaarheid van de duikers

tussen adulten en juvenielen niet nagegaan worden.

Doordat er geen debietgegevens voorhanden waren kunnen geen besluiten getrokken

worden over de passeerbaarheid in functie van het debiet.
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2 De Herk

De weergave van de resultaten evenals de bespreking gebeurt analoog aan de die voor de

Poperingevaart. Voor verdere verklaring van de opbouw zie 6.2 “De Poperingevaart”.

2.1 Soortsamenstelling

a. Resultaten

Tabel 2.1: De aantallen gevangen individuen op de Herk per soort en per staalnameplaats over alle staalna-
medata samen (uitgezonderd de laatste afvissing).

(ng = aantal niet gemerkte vissen gevangen op die specifieke plaats; g = aantal gemerkte vissen gevangen op
die specifieke plaats)

SA duiker SO duiker
vissoort ng g ng g

totaal uitge-
zette vis

totaal terug-
gevangen vis

tiendoornige stekel-
baars

3 0 6 0 9 0

driedoornige stekel-
baars

182 15 308 2 507 17

baars 0 0 10 0 10 0
bermpje 0 0 1 0 1 0
brasem 1 0 1 0 2 0
blankvoorn 2 12 205 19 238 31
giebel 0 0 10 1 11 1
grondel 1 0 4 0 5 0
karper 0 0 2 0 2 0
kroeskarper 0 0 1 0 1 0
spiegelkarper 0 0 1 0 1 0
zonnebaars 0 0 1 0 1 0
totaal 189 27 550 22 788 49

Tabel 2.2: De aantallen gevangen individuen op de Herk per staalnamedatum en per staalnameplaats voor
alle vissoorten samen.

(ng = aantal niet gemerkte vissen gevangen op die specifieke plaats; g = aantal gemerkte vissen gevangen op
die specifieke plaats)

SA duiker SO duiker
datum ng g ng g

totaal uitge-
zette vis

totaal terug-
gevangen vis

26-10-2001 / / 86 0 86 0
30-10-2001 / / 78 5 78 5
31-10-2001 / / 21 2 21 2
06-11-2001 / / 6 2 6 2
04-03-2002 / / 58 0 58 0
07-03-2002 45 3 54 1 99 4
11-03-2002 144 / 85 11 229 11
14-03-2002 24 / 57 0 81 0
18-03-2002 / / 84 0 84 0
21-03-2002 1 / 31 0 32 0
totaal 214 3 560 21 774 24
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Figuur 2.1: De soortsamenstelling op de Herk in het voorjaar (figuur a) en in het najaar (figuur b).

Figuur 2.2: Vergelijking van het visbestand stroomopwaarts en stroomafwaarts de duiker op de Herk.
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Figuur 2.3: Nagaan van de efficiëntie van de gebruikte vistechnieken: elektrovisserij en fuikvisserij op de
Herk.

b. Bespreking

Het visbestand in dit deel van de Herk bestaat hoofdzakelijk uit blankvoorn en driedoor-

nige stekelbaars. In het voorjaar komen hoofdzakelijk driedoornige stekelbaarzen (84,7 %) voor

en minder blankvoorns (11,6 %) en in het najaar geldt de omgekeerde situatie (29,4 % en 61,7

%). De andere vissoorten vertegenwoordigen slechts 3,7 % (voorjaar) en 8,9 % (najaar) van het

totaal.

Bij vergelijking van het visbestand stroomopwaarts en stroomafwaarts zien we dat blank-

voorn hoofdzakelijk stroomopwaarts wordt aangetroffen en dat driedoornige stekelbaars zich in

grote getal stroomafwaarts de duiker ophoudt. De driedoornige stekelbaars heeft een voorkeur

voor de stromingsluwe zones stroomafwaarts de betonnen verstevigingwand aan de uitstroom-

opening van de duiker op de Herk.

In laatste instantie werd een onderscheid gemaakt in de methoden van afvissen. Daaruit

bleek dat voor de Herk het gebruik van fuiken af te raden is. Enkel driedoornige stekelbaars

werd in de fuiken gevonden (en dan nog in minieme aantallen) naast een verdwaalde blankvoorn.

De aangewezen vistechniek hier is het elektrisch vissen. Fuiken zijn trouwens moeilijk terug te

vinden door het sterk fluctuerende waterpeil van de waterloop.
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2.2 De populatieopbouw

a. Resultaten

Tabel 2.3: De relatie tussen lengte en gewicht en de populatieopbouw van de meest voorkomende vissoorten
op de Herk.

populatieopbouwvissoort relatie tussen lengte en gewicht
adulten juvenielen

aantal 318 aantal 318 0
correlatie 0,73 /
α 17,6 10-3

6 cm
driedoornige stekel-
baars

β 2,77

gemiddelde
lichaamslengte

aantal 10 aantal / /
correlatie 0,86 / /
α 8,9 10-3

baars

β 3,15

gemiddelde
lichaamslengte

aantal 223 aantal 200 19 0
correlatie 0,86 /
α 14,6 10-3

14,7
cm

11 cm
blankvoorn

β 2,92

gemiddelde
lichaamslengte

aantal 11 aantal 11 0
correlatie 0,97 16,5 cm /
α 46,4 10-3

giebel

β 2,71

gemiddelde
lichaamslengte

Figuur 2.4: Scatterplot van de meest voorkomende vissoorten op de Herk: driedoornige stekelbaars, baars,
blankvoorn en giebel.



- 163 -

b. Bespreking

Van de alle vissoorten zijn enkel de adulte individuen vertegenwoordigd. Er werden geen

juvenielen gevangen.

2.3 Terugvangst

a. Resultaten

Tabel 2.4: Overzichtstabel van de terugvangsten op de Herk voor de meest voorkomende vissoorten.

(ππππd
u: de bovengrens voor de werkelijke terugvangst)

vissoort aantal gemerkt aantal teruggevan-
gen

percentage terugge-
vangen

πd
u

driedoornige stekel-
baars

507 17 7,61 % /

baars 10 0 / 25,89 %
blankvoorn 238 31 85,71 % /
giebel 11 1 9,09 % /

Tabel 2.5: Overzichtstabel van de terugvangsten op de Herk voor de verschillende perioden waarin de afvis-
singen plaats vonden, namelijk voorjaar en najaar.

(ππππd
u: de bovengrens voor de werkelijke terugvangst; ng: aantal niet gemerkte vissen; g: aantal gemerkte

vissen; %: terugvangst percentage)

voorjaar najaarvissoort
ng g %

πd
u

ng g %
πd

u p - waarde

driedoornige
stekelbaars

92 0 / 3,2 % 225 2 0,88 / 0,9

baars 9 0 / 28,3 % 1 0 / 0,95 % <0,001
blankvoorn 183 10 5,18 / 22 9 29 / <0,001
giebel 9 0 / 28,3 % 1 1 50 / 0,1599

Tabel 2.6: Overzichtstabel van de terugvangsten op de Herk in functie van de populatieopbouw.

(ππππd
u: de bovengrens voor de werkelijke terugvangst; ng: aantal niet gemerkte vissen; tg: aantal teruggevan-

gen gemerkte vissen)

adult juvenielvissoort
g tg

πd
u

ng g
πd

u

driedoornige
stekelbaars

318 17 / / / /

baars / / / / / /
blankvoorn 219 31 / / / /
giebel 11 1 / / / /
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Figuur 2.5: De terugvangst op de Herk in het voorjaar (figuur a) en in het najaar (figuur b).

b. Bespreking

In het najaar werd enkel blankvoorn (5,2 %) teruggevangen. In het voorjaar was de te-

rugvangst groter: giebel (50 %), blankvoorn (29 %) en driedoornige stekelbaars (0,09 %).

Voor alle teruggevangen soorten bleken adulten te passeren terwijl juvenielen niet aanwe-

zig waren.

Voor baars en blankvoorn bleek er een significant verschil te bestaan tussen de passeer-

baarheid in voor- en najaar. Baarzen werden in het geheel niet teruggevangen.

Uit een Student t-test werd evidentie gevonden dat de gemiddelde debieten over het hele

jaar van gelijke grootte zijn met een overschrijdingskans van 0,7 %. Voor de duiker op de Herk

worden (voor de teruggevangen soorten) de debieten waarbij passeerbaarheid mogelijk is, ge-

schat tussen 0,5 en 3,5 m3/s.
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Figuur 2.6: Overzicht van de debieten op de dagen waarop de duiker op de Herk bemonsterd werd (figuur a).
De debieten in functie van de terugvangst percentages voor blankvoorn, driedoornige stekelbaars en giebel.
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3 De Velpe

3.1 Soortsamenstelling

De weergave van de resultaten evenals de bespreking gebeurt analoog aan de die voor de

Poperingevaart. Voor verdere verklaring van de opbouw zie 6.2 “De Poperingevaart”.

a. Resultaten

Tabel 3.1: De aantallen gevangen individuen op de Velpe per soort en per staalnameplaats over alle staalna-
medata samen (uitgezonderd de laatste afvissing).

(ng = aantal niet gemerkte vissen gevangen op die specifieke plaats; g = aantal gemerkte vissen gevangen op

die specifieke plaats)

SA duiker SO duiker
vissoort ng g ng g

totaal uitge-
zette vis

totaal terug-
gevangen vis

driedoornige stekel-
baars

205 0 413 0 618 0

baars 7 0 97 0 104 0
blankvoorn 23 0 84 28 107 28
giebel / / 3 0 3 0
grondel 45 0 145 4 190 4
rietvoorn / / 3 0 3 0
snoek / / 1 0 1 0
winde / / 6 0 6 0
zeelt 1 0 2 0 3 0
totaal 281 0 754 32 1035 32

Tabel 3.2: De aantallen gevangen individuen op de Velpe per staalnamedatum en per staalnameplaats voor
alle vissoorten samen.

(ng = aantal niet gemerkte vissen gevangen op die specifieke plaats; g = aantal gemerkte vissen gevangen op
die specifieke plaats)

SA duiker SO duiker
datum ng g ng g

totaal uitge-
zette vis

totaal terug-
gevangen vis

25-10-2001 / 0 301 0 301 0
26-10-2001 / 0 7 1 7 1
30-10-2001 11 0 5 2 16 2
31-10-2001 17 0 11 5 28 5
06-11-2001 8 0 4 6 12 6
08-11-2001 / 0 0 1 0 1
25-02-2002 / 0 18 0 18 0
04-03-2002 31 0 145 8 176 8
07-03-2002 / 0 89 3 89 3
11-03-2002 / 0 112 2 112 2
14-03-2002 97 0 39 3 136 3
18-03-2002 117 0 23 1 140 1
21-03-2002 91 0 4 0 95 0
totaal 372 0 758 32 1130 32
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Figuur 3.1: De soortsamenstelling op de Velpe in het voorjaar (figuur a) en in het najaar (figuur b). Hierbij
gaat het enkel om de vissen die op de Velpe aan de duiker gevangen werden. De vissen die aan de vispassage
van Hoeleden gevist zijn en uitgezet werden stroomafwaarts de duiker worden hier niet in rekening gebracht.

Figuur 3.2: Vergelijking van de visstand stroomopwaarts en stroomafwaarts van de duiker op de Velpe.
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Figuur 3.3: Nagaan van de efficiëntie van de gebruikte vistechniek: elektrovisserij of fuikvisserij op de Velpe.

b. Bespreking

Op de Velpe werden slechts drie vissoorten aangetroffen: driedoornige stekelbaars, blank-

voorn en grondel. Daarbij is het opvallend dat er geen stekelbaarzen aanwezig waren in het na-

jaar.

Driedoornige stekelbaars en blankvoorn blijken aan beide zijden van de duiker in gelijke

aantallen voor te komen terwijl de grondel zich eerder stroomafwaarts van de duiker ophoudt.

Aan de uitstroomopening van de duiker bevindt zich een kuil met een zanderige bodem en stenen

in een zuurstofrijk milieu, een ideaal biotoop voor de grondel.

Na vergelijken van de methoden van afvissen kan overwogen worden geen gebruik te ma-

ken van fuiken op de Velpe. In de fuik werd slechts een kleine hoeveelheid vis gevonden.
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3.2 De populatieopbouw

a. Resultaten

Tabel 3.3: De relatie tussen lengte en gewicht en de populatieopbouw van de meest voorkomende vissoorten
op de Velpe.

populatieopbouwvissoort relatie tussen lengte en gewicht
adulten juvenielen

aantal 416 aantal 0 416
correlatie 0,74 5,4 cm
α 14,8 10-3

/
driedoornige stekel-
baars

β 2,77

gemiddelde
lichaamslengte

aantal 71 aantal 57 14 0
correlatie 0,83 /
α 25,4 10-3

18,7
cm

14,7
cm

blankvoorn

β 2,76

gemiddelde
lichaamslengte

aantal 8 aantal 8 0
correlatie 0,90 13,6 cm /
α 40 10-3

grondel

β 2,47

gemiddelde
lichaamslengte

Figuur 3.4: Scatterplot van de meest voorkomende vissoorten op de Velpe: driedoornige stekelbaars, blank-
voorn en grondel.
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b. Bespreking

Van blankvoorn en grondel zijn enkel de adulte individuen vertegenwoordigd. Daarente-

gen zijn er geen adulten doch alleen maar juvenielen aanwezig van de driedoornige stekelbaars.

3.3 Terugvangst

a. Resultaten

Tabel 3.4: Overzichtstabel van de terugvangsten op de Velpe voor de meest voorkomende vissoorten (aantal >
100).

(ππππd
u: de bovengrens voor de werkelijke terugvangst)

vissoort aantal gemerkt aantal teruggevan-
gen

percentage terugge-
vangen

πd
u

driedoornige stekel-
baars

618 0 / 0,5 %

blankvoorn 135 28 20,74 % /
grondel 194 4 2,06 % /

Tabel 3.5: Overzichtstabel van de terugvangsten op de Velpe voor de verschillende perioden waarin de afvis-
singen plaats vonden, namelijk voorjaar en najaar.

(ππππd
u: de bovengrens voor de werkelijke terugvangst; ng: aantal niet gemerkte vissen; g: aantal gemerkte

vissen; %: terugvangst percentage)

voorjaar najaarvissoort
ng g %

πd
u

ng g %
πd

u p - waarde

driedoornige
stekelbaars

417 0 / 0,7 % / / / / /

blankvoorn 8 14 64 / 35 14 29 / -
giebel 5 3 38 / 0 1 100 / -

Tabel 3.6: Overzichtstabel van de terugvangsten op de Velpe in functie van de populatieopbouw.

(ππππd
u: bovengrens terugvangst; ng: aantal niet gemerkte vissen; tg: aantal teruggevangen gemerkte vissen)

adult juvenielvissoort
g tg

πd
u

ng g
πd

u

driedoornige
stekelbaars

/ / / 416 / 0,7 %

blankvoorn 71 28 / / / /
grondel 8 4 / / / /
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Figuur 3.5: De terugvangst op de Velpe in het voorjaar (figuur a) en in het najaar (figuur b).

b. Bespreking

Blankvoorn (63,6 % en 28,6 %) en grondel (37,5 % en 100 %) werden zowel in het voor-

jaar (figuur a) als in het najaar (figuur b) teruggevangen.

Uit een Student t-test werd evidentie gevonden dat de gemiddelde debieten over het hele

jaar van gelijke grootte zijn met een overschrijdingskans van 0,7 %. Voor de duiker op de Velpe

worden (voor de teruggevangen soorten) de debieten waarbij passeerbaarheid mogelijk is, ge-

schat tussen 0,5 en 2 m3/s.

Toch dienen bovenstaande resultaten met enige omzichtigheid benaderd te worden. Aan

de uitstroomopening van de duiker op de Velpe bevindt zich een afzink waarover een heel dunne

waterkolom stroomt (1-3 cm). Bij het begin van de bemonsteringen werden hierop stenen

(doormeter ongeveer 30 cm) aangebracht om de waterkolom hoger te maken.

Stroomafwaarts de duiker werden uitzettingen op twee plaatsen gedaan. Er werd vis uit-

gezet vóór de duiker en ín de duiker (aan het begin). Voor blankvoorn leverde dit geen verschil

op, hij passeerde onafhankelijk van de uitzettingsplaats. Voor grondel daarentegen is bewezen

dat hij enkel passeert wanneer hij ín de duiker is uitgezet. Grondel is een bodemvis die zich in de

laagst gelegen waterkolom bevindt. Mede door de aanwezigheid van een afzink (met relatief

hoge stroomsnelheid) en een kuil aan de uitstroomopening (die een ideaal habitat vormt voor de

grondel) kan het zijn dat de vis niet passeerde. Het was hier niet zozeer een zaak van “niet kun-
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nen” passeren doch eerder “geen voorkeur hebben” om te passeren – mogelijk ondervindt grondel

zelfs meer last van de te hoge stroomsnelheden op de afzink.

Uit het onderzoek komt ook naar voren dat de vis veel gemakkelijker passeert bij een ho-

ge waterstand op de afzink, dus wanneer de dikte van de waterlaag boven de afzink aanzienlijk is

(tot 10 cm). Bij lage waterstand kan er geen vis passeren. Ook nu de eerder aangebrachte stenen

verwijderd zijn, is de passeerbaarheid tot vrijwel niets gereduceerd.

Figuur 3.6: De debieten voor de verschillende bemonsteringsdagen op de duiker op de Velpe (figuur a). De
debieten in functie van de terugvangst percentages voor blankvoorn en grondel.
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Bijlage 11

De analyse van de sifons op de Abeek, de Bosbeek en de Pulderbeek

4 De Abeek

De weergave van de resultaten evenals de bespreking gebeurt analoog aan de die voor de

Poperingevaart. Voor verdere verklaring van de opbouw zie 6.2 “De Poperingevaart”.

4.1 Soortsamenstelling

a. Resultaten

Tabel 4.1: De aantallen gevangen individuen op de Abeek per soort en per staalnameplaats over alle staalna-
medata samen (uitgezonderd de laatste afvissing).

(ng = aantal niet gemerkte vissen gevangen op die specifieke plaats; g = aantal gemerkte vissen gevangen op
die specifieke plaats)

SA sifon SO sifon 500m SO
sifonvissoort

ng g ng g ng g

totaal uitge-
zette vis

totaal terug-
gevangen vis

baars 22 1 31 2 17 1 74 4
Br. Am. dwergmeerval 1 0 / / / / 1 0
blauwbandgrondel / / 2 0 / / 2 0
bermpje 386 6 24 1 449 17 883 24
beekforel / / 1 0 2 0 3 0
blankvoorn 269 11 360 13 16 1 670 25
giebel / / 3 0 / / 3 0
grondel 659 25 907 41 155 7 1794 73
karper 0 0 8 0 / / 8 0
paling 40 0 31 1 65 2 139 3
rietvoorn 3 0 2 0 3 0 8 0
serpeling 28 2 26 0 17 0 73 2
snoek 1 0 / / / / 1 0
zonnebaars 5 0 12 0 4 0 21 0
zeelt / / 6 0 1 0 7 0
totaal 1414 45 1413 58 729 28 3687 131
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Tabel 4.2: De aantallen gevangen individuen op de Abeek per staalnamedatum en per staalnameplaats voor
alle vissoorten samen.

(ng = aantal niet gemerkte vissen gevangen op die specifieke plaats; g = aantal gemerkte vissen gevangen op
die specifieke plaats)

SA sifon SO sifon 500m SO
sifondatum

ng g ng g ng g

totaal uitge-
zette vis

totaal terug-
gevangen vis

03-03-1998 334 0 156 6 12 0 502 6
10-03-1998 70 0 350 18 139 4 559 22
24-03-1998 184 0 597 15 130 1 911 16
07-04-1998 204 2 58 4 102 1 364 7
21-04-1998 207 3 95 3 39 2 341 8
04-05-1998 106 7 66 3 112 11 284 21
19-05-1998 43 5 5 0 24 2 72 7
02-06-1998 165 9 71 10 89 8 325 27
16-06-1998 101 19 49 4 79 2 229 25
totaal 1459 1471 757 3687 139

Figuur 4.1: De soortsamenstelling stroomopwaarts (figuur a) en stroomafwaarts (figuur b) de sifon op de
Abeek.
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Figuur 4.2: De soortsamenstelling op 500 m stroompwaarts de sifon op de Abeek.

b. Bespreking

Op de Abeek werden in totaal 18 soorten geregistreerd. Naast de beekprik en de drie-

doornige en tiendoornige stekelbaars die niet werden gemerkt, werden nog 15 vissoorten aange-

troffen. Beekprik werd niet gemerkt omdat het een beschermde soort is, en tien- en driedoornige

stekelbaars werden niet gemerkt omdat ze te klein zijn. Uit tabellen 6.24 en 6.25 blijkt dat heel

wat vissen die gedurende het onderzoek werden gemerkt, in een later stadium werden terugge-

vangen. We kunnen eveneens opmaken dat zowel stroomopwaartse als stroomafwaartse migratie

doorheen de duiker plaatsvonden. Vooral van riviergrondel, blankvoorn en bermpje werden een

redelijk aantal individuen teruggevangen. Van paling, baars en serpeling wat minder en van de

overige soorten (bruine Amerikaanse dwergmeerval, blauwbandgrondel, beekforel, giebel, kar-

per, rietvoorn, snoek, zonnebaars en zeelt) zo goed als geen.

Opvallend is het wisselend succes van de bemonsteringen. Opeenvolgende afvissingen in

hetzelfde traject kunnen sterk wisselende aantallen vissen per soort opleveren, zonder dat hier

echt een bepaald patroon in waar te nemen valt.

Het is duidelijk dat het visbestand in dit traject van de Abeek kan worden beschreven als

hoofdzakelijk bestaande uit riviergrondel, bermpje, blankvoorn en serpeling, met als roofvissen

baars en paling. Daarnaast komen ook de niet gemerkte soorten, beekprik, drie- en tiendoornige

stekelbaars vrij veel voor.
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4.2 De populatieopbouw

a. Resultaten

Tabel 4.3: De relatie tussen lengte en gewicht en de populatieopbouw van de meest voorkomende vissoorten
stroomopwaarts de sifon op de Abeek.

populatieopbouwvissoort relatie tussen lengte en gewicht
adulten juvenielen

aantal 32 aantal 28 4
correlatie 0,998 7 cm
α 10,2 10-3

15 cm
baars

β 3,09

gemiddelde
lichaamslengte

aantal 25 aantal 25 0
correlatie 0,73 10 cm /
α 16 10-3

β 2,73

bermpje

normaal (G) X

gemiddelde
lichaamslengte

aantal 372 aantal 70 302 0
correlatie 0,94 /
α 16,1 10-3

20 cm 11 cm
blankvoorn

β 3,06

gemiddelde
lichaamslengte

aantal 948 aantal 609 323 0
correlatie 0,94 /
α 11,1 10-3

12,2
cm

9,3 cm
grondel

β 2.98

gemiddelde
lichaamslengte

aantal 32 aantal 12 0
correlatie 0,92 /
α 6,9 10-3

43 cm
paling

β 2,65

gemiddelde
lichaamslengte

aantal 26 aantal 15 11
correlatie 0,99 10 cm
α 8,1 10-3

22,5 cm
serpeling

β 3,09

gemiddelde
lichaamslengte
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Figuur 4.3: Scatterplot van de meest voorkomende vissoorten stroomopwaarts de sifon op de Abeek.

b. Bespreking

Van de meeste vissoorten zijn enkel de adulte individuen vertegenwoordigd, enkel van

baars en serpeling werden ook juveniele exemplaren aangetroffen.
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4.3 Terugvangst

a. Resultaten

Tabel 4.4: Overzichtstabel van de totale terugvangsten op de Abeek voor de meest voorkomende vissoorten
(aantal > 70).

vissoort aantal gemerkt aantal teruggevan-
gen

percentage terugge-
vangen

baars 74 4 5,4 %
bermpje 883 24 2,7 %
blankvoorn 670 25 3,7 %
grondel 1794 73 4,1 %
paling 139 3 2,2 %
serpeling 73 2 2,7 %

Tabel 4.5: Overzichtstabel van de terugvangsten stroomopwaarts de sifon op de Abeek in functie van de po-
pulatieopbouw.

(ππππd
u: de bovengrens voor de werkelijke terugvangst; ng: aantal niet gemerkte vissen; tg: aantal teruggevan-

gen gemerkte vissen)

adult juvenielvissoort
g tg

πd
u

ng g
πd

u p-waarde

baars 28 0 10,1 % 4 2 / 0,005775
bermpje 25 24 / 0 0 / <0,001
blankvoorn 372 25 / 0 0 / <0,001
grondel 932 73 / 0 0 / <0,001
paling 12 3 / 0 0 / <0,001
serpeling 15 0 18,1 % 11 0 23,8 % <0,001

Tabel 4.6: Overzichtstabel van de terugvangsten stroomafwaarts de sifon op de Abeek in functie van de po-
pulatieopbouw.

(ππππd
u: de bovengrens voor de werkelijke terugvangst; ng: aantal niet gemerkte vissen; tg: aantal teruggevan-

gen gemerkte vissen)

adult juvenielvissoort
g tg

πd
u

ng g
πd

u

baars / / / 364 1 /
bermpje 271 6 / / / /
grondel 682 24 / / / /
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Figuur 4.4: De terugvangsten stroomopwaarts (figuur a), stroomafwaarts (figuur b) en 500 m stroomop-
waarts (figuur c) de sifon op de Abeek.

b. Bespreking

Van enkele vissoorten kon worden vastgesteld dat een aantal individuen doorheen de si-

fon waren gezwommen. Zowel in stroomafwaartse zin, (wat nog enigszins zou kunnen verklaard

worden door het passief meedrijven bij hoge stroomsnelheden) als tegen de stroming in, wat wel

degelijk op actieve migratie wijst. Het onderzoek is dus in die zin positief, dat werd aangetoond

dat onder de gegeven omstandigheden migratie van vissen doorheen de sifon mogelijk is.
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Dat van een aantal soorten (blauwbandgrondel, snoek, giebel, karper, rietvoorn, zonne-

baars, bruine Amerikaanse dwergmeerval, zeelt en beekforel) geen migratie doorheen de grond-

duiker wordt waargenomen, heeft te maken met het feit dat deze soorten slechts in zeer kleine

aantallen voorkomen in de Abeek. Zij werden slechts in kleine aantallen gemerkt en terugvang-

sten zijn dan nog nauwelijks mogelijk. Toch werden van een aantal soorten enkele terugvangsten

genoteerd maar steeds aan dezelfde zijde van de grondduiker als waar zij voordien gemerkt wer-

den. Van soorten zoals paling, serpeling en baars werden terugvangsten waargenomen in trajec-

ten waar zij werden gemerkt evenals aan de overzijde van de sifon. Deze soorten werden fre-

quenter aangetroffen doch kunnen aantalsgewijze zeker niet als dominant beschouwd worden.

Van bermpje, riviergrondel en blankvoorn werden een groter aantal exemplaren gemerkt. Deze

soorten leverden dan ook de grootste terugvangsten op. Zowel aan de overzijde van de sifon als

aan dezelfde zijde. M.a.w. vissen die het frequentst voorkomen en gemerkt werden, zijn ook het

vaakst teruggevangen aan de stroomopwaartse zijde van de Zuid-Willemsvaart.

Voor de baars, blankvoorn, bermpje en grondel kon uit de p-waarden van chikwadraat-

testen besloten worden dat er geen significant verschil bestaat tussen de passeerbaarheid in

stroomopwaartse (SA� SO) en in stroomafwaartse (SO� SA) richting.

Uit een Student t-test werd evidentie gevonden dat de gemiddelde debieten over het hele

jaar van gelijke grootte zijn. Voor de sifon op de Abeek worden (voor de teruggevangen soorten)

de debieten waarbij passeerbaarheid mogelijk is, geschat tussen 0,4 en 0,8 m3/s.
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Figuur 4.5: De debieten uitgezet t.o.v. de bemonsteringsdagen aan de sifon op de Abeek (figuur a) en de de-
bieten op de dagen waarop grondel, blankvoorn, bermpje, baars, paling en serpeling teruggevangen werden.
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5 De Bosbeek

De weergave van de resultaten evenals de bespreking gebeurt analoog aan de die voor de

Poperingevaart. Voor verdere verklaring van de opbouw zie 6.2 “De Poperingevaart”.

5.1 Soortsamenstelling

a. Resultaten

Tabel 5.1: De aantallen gevangen individuen op de Bosbeek per soort en per staalnameplaats over alle staal-
namedata samen (uitgezonderd de laatste afvissing).

(ng = aantal niet gemerkte vissen gevangen op die specifieke plaats; g = aantal gemerkte vissen gevangen op

die specifieke plaats)

SA sifon SO sifon 500m SO
sifonvissoort

ng g ng g ng g

totaal uitge-
zette vis

totaal terug-
gevangen vis

Br. Am. dwergmeerval / / 2 0 3 0 5 0
bermpje 61 1 10 0 51 1 122 2
beekforel 2 0 13 0 36 0 51 0
blankvoorn 14 0 1 0 2 0 17 0
giebel 3 1 3 0 6 1 12 2
goudvis / / / / 1 0 1 0
grondel 62 0 18 0 96 0 176 0
paling 3 0 / 0 / / 3 0
regenboogforel / / 5 0 1 0 6 0
rietvoorn 10 / 6 3 25 10 41 13
zonnebaars 1 0 / / 3 0 4 0
zeelt / 0 1 0 1 0 2 0
totaal 156 2 59 3 225 12 440 17

Tabel 5.2: De aantallen gevangen individuen op de Bosbeek per staalnamedatum en per staalnameplaats voor
alle vissoorten samen.

(ng = aantal niet gemerkte vissen gevangen op die specifieke plaats; g = aantal gemerkte vissen gevangen op
die specifieke plaats)

SA sifon SO sifon 500m SO
sifondatum

ng g ng g ng g

totaal uitge-
zette vis

totaal terug-
gevangen vis

03-03-1998 70 0 4 0 9 0 83 0
17-03-1998 12 0 1 0 1 0 14 0
31-03-1998 16 0 7 0 30 8 53 8
14-04-1998 16 0 10 1 / 0 26 1
28-04-1998 7 3 13 2 24 1 44 6
15-05-1998 13 0 4 0 30 0 47 0
26-05-1998 16 2 7 0 14 0 37 2
09-06-1998 2 1 9 0 49 0 60 1
23-06-1998 4 0 4 0 69 2 77 2
totaal 162 6 62 3 237 11 441 20
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Figuur 5.1: De soortsamenstelling stroomopwaarts (figuur a), stroomafwaarts (figuur b) en 500 m stroomop-
waarts (figuur c) de sifon op de Bosbeek.

b. Bespreking

In de Bosbeek werden in totaal 13 vissoorten gevangen. Net zoals op de Abeek werd de

driedoornige stekelbaars niet gemerkt. Uit de tabellen 6.30 en 6.31 blijkt dat het aantal gevangen

vissen op de Bosbeek vrij laag lag. Dit is te wijten aan het gebrek aan variatie in structuurken-

merken op deze plaats. De Bosbeek is vrij ondiep, rechtgetrokken en heeft een vrij vlakke zande-

rige bodem. Dit heeft tot gevolg dat er weinig schuilmogelijkheden voor vissen aanwezig zijn.

De tijdens het onderzoek gevangen vissen werden dan ook meestal aangetroffen ter hoogte van
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een enkele bocht waar zich een diepte voordeed: onder een recent in de beek gevallen tak en on-

der een brug enkele meters stroomafwaarts de bodemval.

Van drie soorten (bermpje, giebel en rietvoorn) kon worden vastgesteld dat enkele exem-

plaren doorheen de sifon migreerden. Zowel stroomopwaartse als stroomafwaartse migratie

doorheen de duiker vonden plaats.

In tegenstelling tot wat werd vastgesteld in de Abeek, ligt het aantal gevangen vissen per

staalnameplaats over het hele onderzoek samen genomen hoger aan de bodemval dan stroomop-

waarts of stroomafwaarts de Zuid-Willemsvaart. Hier is het aantal gevangen vissen statistisch

echter niet significant verschillend per staalnameplaats (p = 0,11). Het procentueel aantal terug-

vangsten ligt eveneens hoger aan de bodemval dan aan de sifon.

5.2 De populatieopbouw

a. Resultaten

Tabel 6.3: De relatie tussen lengte en gewicht en de populatieopbouw van de meest voorkomende vissoorten
stroomopwaarts de sifon op de Bosbeek.

populatieopbouwvissoort relatie tussen lengte en gewicht
adulten juvenielen

aantal 10 aantal 10 0
correlatie 0,64 10,5 cm /
α 145 10-3

bermpje

β 1,78

gemiddelde
lichaamslengte

aantal 12 aantal 12 0
correlatie 0,96 16 cm /
α 28,4 10-3

beekforel

β 2,73

gemiddelde
lichaamslengte

aantal 18 aantal 18 0
correlatie 0,96 /
α 2,7 10-3

10 cm
grondel

β 3,52

gemiddelde
lichaamslengte

aantal 8 aantal 8 0
correlatie 0.90 /
α 8,1 10-3

12 cm
rietvoorn

β 3,12

gemiddelde
lichaamslengte
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Figuur 5.2: Scatterplot voor bermpje, beekforel, grondel en rietvoorn stroomopwaarts de sifon op de Bos-
beek.

b. Bespreking

Van de beschouwde vissoorten zijn enkel de adulte individuen vertegenwoordigd,

stroomopwaarts de sifon werden geen juvenielen aangetroffen.
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5.3 De terugvangst

a. Resultaten

Tabel 5.4: Overzichtstabel van de totale terugvangsten op de Bosbeek voor een aantal vissoorten.

vissoort aantal gemerkt aantal teruggevan-
gen

percentage terugge-
vangen

bermpje 122 2 1,6 %
beekforel 51 0 /
giebel 12 2 16,7 %
grondel 176 0 /
rietvoorn 41 13 31,7 %

Tabel 5.5: Overzichtstabel van de terugvangsten stroomopwaarts de sifon op de Bosbeek in functie van de
populatieopbouw.

(ππππd
u: de bovengrens voor de werkelijke terugvangst; ng: aantal niet gemerkte vissen; tg: aantal teruggevan-

gen gemerkte vissen)

adult juvenielvissoort
g tg

πd
u

ng g
πd

u

bermpje 10 0 25,9 % / / /
beekforel 12 0 22,1 % / / /
grondel 18 0 15,1 % / / /
rietvoorn 8 3 / / / /

Tabel 5.6: Overzichtstabel van de terugvangsten stroomafwaarts de sifon op de Bosbeek in functie van de
populatieopbouw.

(ππππd
u: de bovengrens voor de werkelijke terugvangst; ng: aantal niet gemerkte vissen; tg: aantal teruggevan-

gen gemerkte vissen)

adult juvenielvissoort
g tg

πd
u

ng g
πd

u

bermpje / / / 62 0 4,7 %
beekforel / / / / / /
grondel 56 0 5,2 % 6 0 39,3 %
rietvoorn 13 0 20,6 % / / /
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Figuur 5.3: De terugvangsten stroomopwaarts (figuur a), stroomafwaarts (figuur b) en 500 m stroomop-
waarts (figuur c) de sifon op de Bosbeek.

b. Bespreking

Het percentage terugvangsten tijdens het onderzoek lag zeer hoog. Dit is te wijten aan de

goede bevisbaarheid van de beek door het gebrek aan vluchtmogelijkheden voor vissen en de

goede zichtbaarheid in het water.

Van slechts drie soorten (bermpje, giebel en rietvoorn) kon worden vastgesteld dat enkele

exemplaren zowel stroomopwaarts als stroomafwaarts doorheen de sifon migreerden. Dat dit van



- 188 -

de andere soorten niet kon vastgesteld worden, heeft hoogst waarschijnlijk te maken met de wei-

nige vangsten.

Van de uitgezette riviergrondels en rietvoorns op 25 maart 1998 werden in de daarop vol-

gende weken een aantal vissen teruggevangen. De gemerkte riviergrondels werden hoofdzakelijk

teruggevangen op de plaats waar zij werden uitgezet. Van de gemerkte rietvoorn migreerden er

een aanzienlijk percentage doorheen de sifon.

Uit een Student t-test werd evidentie gevonden dat de gemiddelde debieten over het hele

jaar van gelijke grootte zijn. Voor de sifon op de Abeek worden (voor de teruggevangen soorten)

de debieten waarbij passeerbaarheid mogelijk is, geschat tussen 0,25 en 0,4 m3/s.

Figuur 5.4: De debieten uitgezet voor de verschillende bemonsteringsdagen aan de sifon op de Bosbeek (fi-
guur a) en de debieten bij de terugvangst van rietvoorn, giebel en bermpje.
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6 De Pulderbeek in Nijlen

De weergave van de resultaten evenals de bespreking gebeurt analoog aan de die voor de

Poperingevaart. Voor verdere verklaring van de opbouw zie 6.2 “De Poperingevaart”.

6.1 Soortsamenstelling

a. Resultaten

Tabel 6.1: De aantallen gevangen individuen op de Pulderbeek in Nijlen per soort en per staalnameplaats
over alle staalnamedata samen (uitgezonderd de laatste afvissing).

(ng = aantal niet gemerkte vissen gevangen op die specifieke plaats; g = aantal gemerkte vissen gevangen op

die specifieke plaats)

SA sifon SO sifon
vissoort ng g ng g

totaal uitge-
zette vis

totaal terug-
gevangen vis

tiendoornige stekel-
baars

0 0 2 0 2 0

driedoornige stekel-
baars

0 0 3 0 3 0

alver 0 0 2 0 2 0
baars 10 0 220 3 233 3
Br. Am. dwergmeerval 0 0 1 0 1 0
blauwbandgrondel 0 0 7 0 7 0
bermpje 1 0 0 0 1 0
blei 0 0 10 0 10 0
brasem 1 0 7 0 8 0
blankvoorn 2 0 324 0 326 0
giebel 0 0 4 0 4 0
grondel 3 0 38 0 41 0
karper 0 0 1 0 1 0
paling 0 0 14 0 14 0
rivierdonderpad 0 0 2 0 2 0
rietvoorn 0 0 13 0 13 0
snoek 3 0 19 0 22 0
vetje 0 0 3 0 3 0
zonnebaars 0 0 3 0 3 0
zeelt 1 0 2 0 3 0
totaal 21 0 675 3 699 3
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Tabel 6.2: De aantallen gevangen individuen op de Pulderbeek in Nijlen per staalnamedatum en per staalna-
meplaats voor alle vissoorten samen.

(ng = aantal niet gemerkte vissen gevangen op die specifieke plaats; g = aantal gemerkte vissen gevangen op
die specifieke plaats)

SA sifon SO sifon
datum ng g ng g

totaal uitge-
zette vis

totaal terug-
gevangen vis

27-11-2001 21 0 50 0 71 0
29-11-2001 0 0 28 0 28 0
04-12-2001 0 0 22 0 22 0
06-12-2001 0 0 45 2 45 2
11-12-2001 0 0 81 1 81 1
04-02-2002 0 0 96 0 96 0
07-02-2002 0 0 141 0 141 0
12-02-2002 0 0 40 0 40 0
15-02-2002 0 0 19 0 19 0
18-02-2002 0 0 198 0 198 0
22-02-2002 22 0 0 0 22 0
totaal 43 0 723 3 763 3

Figuur 6.1: De soortsamenstelling stroomopwaarts de sifon in Nijlen in het voorjaar (figuur a) en in het na-
jaar (figuur b).



- 191 -

Figuur 6.2: Vergelijking van het visbestand stroomopwaarts en stroomafwaarts de sifon in Nijlen.

Figuur 6.3: Nagaan van de efficiëntie van de gebruikte vistechnieken: elektrovisserij en fuikvisserij op de
Pulderbeek.



- 192 -

b. Bespreking

Stroomopwaarts de sifon in het voorjaar werd het grootste aantal vissoorten gevangen

(20), in het najaar daarentegen werden slechts 12 vissoorten gevangen. In het voorjaar vindt men

voor meer dan de helft blankvoorns (59 %) naast een klein percentage baars (23,8 %). De overi-

ge 18 vissoorten vertegenwoordigen maar een klein percentage (17,2 %).

Bermpje en rivierdonderpad werden in zeer lage aantallen aangetroffen zodat men kan

vermoeden dat de habitat niet heel geschikt is. De waterkwaliteit is matig tot goed zoals blijkt uit

gegevens van de VMM (BBI varieert van 6-7; VMM, 2001). De lage aantallen kunnen ook te

wijten zijn aan de hoge stroomsnelheden en de beperkte aanwezigheid van oeverplanten.

In het najaar werd stroomafwaarts de sifon de baars (49,6 %) in hoge concentraties aan-

getroffen werd en in minder mate de blankvoorn (24,4 %). Verder zijn grondel (7,6 %) en snoek

(7,6 %) nog noemenswaardig, de andere 8 vissoorten komen in heel lage aantallen voor.

Aan de sifon in Nijlen werd een extra afvissing uitgevoerd om de visstand stroomop-

waarts en stroomafwaarts te vergelijken. Daaruit bleek dat alver, giebel, vetje, paling en zonne-

baars enkel stroomopwaarts de sifon aangetroffen werden, terwijl blauwbandgrondel, bermpje,

brasem en zeelt enkel stroomafwaarts gevangen werden. Dit kan enerzijds te maken hebben met

het feit dat er slechts éénmaal afgevist werd en anderzijds ook met de structuurkenmerken van de

waterloop. Stroomafwaarts zijn er meer luwteplaatsen aanwezig wat het voorkomen van de

bermpjes kan verklaren.

In laatste instantie wordt een onderscheid gemaakt in de methoden van afvissen. Daaruit

blijkt dat blankvoorn even gemakkelijk elektrisch als met fuiken gevangen kan worden. Baars

daarentegen is veel moeilijker te vangen met fuiken. Ook blauwbandgrondel, grondel, paling en

rietvoorn worden in de fuiken aangetroffen. Rivierdonderpad werd enkel in de fuik gevangen.

Hij is dan ook een typische bodembewoner.
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6.2 De populatieopbouw

a. Resultaten

Tabel 6.3: De relatie tussen lengte en gewicht en de populatieopbouw van de meest voorkomende vissoorten
op de Pulderbeek in Nijlen.

populatieopbouwvissoort relatie tussen lengte en gewicht
adulten juvenielen

aantal 339 aantal 104 228
correlatie 0,96 11 cm 6,8 cm
α 5,98 10-3

β 3,17

blankvoorn

normaal (G)

gemiddelde
lichaamslengte

aantal 236 aantal 12 15 155 12
correlatie 0,98 17 cm 8 cm 6 cm
α 6,42 10-3

12,5
cm

baars

β 3,22

gemiddelde
lichaamslengte

aantal 41 aantal 41 0
correlatie 0,97 11 cm /
α 7,78 10-3

grondel

β 3,05

gemiddelde
lichaamslengte

aantal 22 aantal 19 0
correlatie 0,93 23 cm /
α 31,6 10-3

snoek

β 2,49

gemiddelde
lichaamslengte
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Figuur 6.4: Scatterplot van de meest voorkomende vissoorten op de Pulderbeek in Nijlen: baars, blankvoorn,
grondel en snoek.

b. Bespreking

Van de meeste vissoorten zijn enkel de adulte individuen vertegenwoordigd, enkel van

baars en blankvoorn werden ook juveniele exemplaren aangetroffen.
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6.3 De terugvangst

a. Resultaten

Tabel 6.4: Overzichtstabel van de totale terugvangsten op de Pulderbeek in Nijlen voor de meest voorkomen-
de vissoorten (aantal > 20).

vissoort aantal gemerkt aantal teruggevan-
gen

percentage terugge-
vangen

baars 233 3 1,28 %
blankvoorn 326 0 /
grondel 41 0 /
snoek 22 0 /

Tabel 6.5: Overzichtstabel van de terugvangsten op de Pulderbeek in Nijlen voor de verschillende perioden
waarin de afvissingen plaats vonden, namelijk voorjaar en najaar.

(ππππd
u: de bovengrens voor de werkelijke terugvangst; ng: aantal niet gemerkte vissen; g: aantal gemerkte

vissen; %: terugvangst percentage)

voorjaar najaarvissoort
ng g %

πd
u

ng g %
πd

u p - waarde

baars 109 0 / 2,7 % 111 3 2,63 / 0,2514
blankvoorn 310 0 / 1,0 % 59 0 / 5,0 % <0,001
grondel 22 0 / 12,7 % 16 0 / 17,1 % <0,001
snoek 3 0 / 63,2 % 16 0 / 17,1 % <0,001

Tabel 6.6: Overzichtstabel van de terugvangsten stroomopwaarts de sifon op de Pulderbeek in Nijlen in func-
tie van de populatieopbouw.

(ππππd
u: de bovengrens voor de werkelijke terugvangst; ng: aantal niet gemerkte vissen; g: aantal gemerkte

vissen; tg: aantal teruggevangen gemerkte vissen)

adult juvenielvissoort
g tg

πd
u

ng g
πd

u p-waarde

baars 27 3 / 167 0 1,8 % 0,00046
blankvoorn 104 0 2,8 % 228 0 1,3 % <0,001
grondel 41 0 7,0 % / / / /
snoek 19 0 14,6 % / / / /
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Figuur 6.5: De terugvangst in het voorjaar (figuur a) en in het najaar (figuur b) aan de sifon in Nijlen.

b. Bespreking

In het voorjaar werden geen vissen teruggevangen, in het najaar enkel een heel klein per-

centage baarzen (2,6 %). Dit zou te wijten kunnen zijn aan een aantal factoren zoals het seizoen

waarin de afvissingen plaatsvonden, de aanwezigheid van grote aantallen juvenielen die mis-

schien minder trekdrang vertonen, de hoge stroomsnelheden die doorheen de sifon gaan.

Door de afwezigheid van debietgegevens was het onmogelijk een schatting te maken van

de grenswaarden waartussen de sifon passeerbaar zou zijn voor vismigratie.
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7 De Pulderbeek in Viersel

De weergave van de resultaten evenals de bespreking gebeurt analoog aan de die voor de

Poperingevaart. Voor verdere verklaring van de opbouw zie 6.2 “De Poperingevaart”.

7.1 Soortsamenstelling

a. Resultaten

Tabel 7.1: De aantallen gevangen individuen op de Pulderbeek in Viersel per soort en per staalnameplaats
over alle staalnamedata samen (uitgezonderd de laatste afvissing).

(ng = aantal niet gemerkte vissen gevangen op die specifieke plaats; g = aantal gemerkte vissen gevangen op

die specifieke plaats)

SA sifon SO sifon
vissoort ng g ng g

totaal uitge-
zette vis

totaal terug-
gevangen vis

tiendoornige stekel-
baars

10 0 16 0 26 0

driedoornige stekel-
baars leiurus

4 0 39 1 43 1

driedoornige stekel-
baars semi-armatus

0 0 6 0 6 0

baars 92 0 7 0 99 0
Br. Am. dwergmeerval 1 0 4 0 5 0
blauwbandgrondel 1 0 30 0 31 0
bermpje 1 0 18 0 19 0
bittervoorn 0 0 1 0 1 0
blankvoorn 1 0 23 0 24 0
giebel 4 0 46 5 50 5
grondel 1 0 127 1 128 1
kopvoorn 0 0 2 0 2 0
paling 4 0 6 0 10 0
rietvoorn 0 0 10 1 10 1
winde 1 0 1 0 2 0
zeelt 0 0 1 0 1 0
totaal 120 0 336 4 457 8
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Tabel 7.2: De aantallen gevangen individuen op de Pulderbeek in Viersel per staalnamedatum en per staal-
nameplaats voor alle vissoorten samen.

(ng = aantal niet gemerkte vissen gevangen op die specifieke plaats; g = aantal gemerkte vissen gevangen op
die specifieke plaats)

SA sifon SO sifon
datum ng g ng g

totaal uitge-
zette vis

totaal terug-
gevangen vis

27-11-2001 4 0 0 0 4 0
29-11-2001 0 0 9 0 9 0
04-12-2001 0 0 17 0 17 0
06-12-2001 0 0 17 0 17 0
11-12-2001 0 0 11 0 11 0
04-02-2002 116 0 0 0 116 0
07-02-2002 0 0 37 0 37 0
12-02-2002 0 0 43 0 433 0
15-02-2002 0 0 1 0 1 0
18-02-2002 0 0 201 4 205 4
22-02-2002 33 0 24 4 61 4
totaal 153 0 360 8 521 8

Figuur 7.1: De soortsamenstelling stroomopwaarts de sifon in Viersel in het voorjaar (figuur a) en in het na-
jaar (figuur b).
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Figuur 7.2: Vergelijking van het visbestand stroomopwaarts en stroomafwaarts de sifon in Viersel.

b. Bespreking

Stroomopwaarts de sifon in het voorjaar werd het grootste aantal vissoorten gevangen (17), in

het najaar daarentegen werden slechts 10 vissoorten gevangen. In het voorjaar treft men in grote

getale grondels (39 %) aan, naast een kleiner percentage giebels (16 %). Verder zijn er nog vrij

veel blauwbandgrondels (9 %), blankvoorns (6 %), drie- en tiendoornige stekelbaarzen (5,4 % en

5 %).

Vissoorten die wijzen op een goede waterkwaliteit zoals het bermpje of de bittervoorn zijn

even goed aanwezig. Al werd de bittervoorn slechts in heel lage aantallen aangetroffen (0,3 %).

In het najaar werden opvallend minder vissen gevangen (312 in voorjaar t.o.v 54 in het na-

jaar). Het zijn hoofdzakelijk grondel en driedoornige stekelbaars die gevangen werden.

Er werd een extra afvissing uitgevoerd om de visstand stroomopwaarts en stroomafwaarts

te vergelijken. Vooral het verschil tussen bermpje en grondel komt hier heel sterk naar voren.

Bermpje werd hoofdzakelijk stroomafwaarts de sifon aangetroffen terwijl grondel zich vooral

stroomopwaarts bevindt. Dit heeft te maken met de danige verschillen in habitatstructuur van de

waterloop. Stroomafwaarts is het karakter van de Pulderbeek heel sterk meanderend met een

geringe stroomsnelheid aan de binnenbochten en een weelderige rietvegetatie aan de oevers. De

bodem is zanderig en de beek heeft een geringe dieptegang, wat ideaal is voor het bermpje.
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Stroomopwaarts is de stroomsnelheid een heel stuk hoger, hoewel er ook daar vrij veel riet en

oevervegetatie aanwezig is.

7.2 De populatieopbouw

a. Resultaten

Tabel 7.3: De relatie tussen lengte en gewicht en de populatieopbouw van de meest voorkomende vissoorten
op de Pulderbeek in Viersel.

populatieopbouwvissoort relatie tussen lengte en gewicht
adulten juvenielen

aantal / aantal 0 16
correlatie / / 5,5 cm
α /

tiendoornige stekel-
baars

β /

gemiddelde
lichaamslengte

aantal / aantal 0 19
correlatie / 5,5 cm
α /

/
driedoornige stekel-
baars leiurus

β /

gemiddelde
lichaamslengte

aantal / aantal 0 30
correlatie / / 5.5 cm
α /

blauwbandgrondel

β /

gemiddelde
lichaamslengte

aantal 26 aantal 0 26
correlatie 0,98 / 10 cm
α 4,17 10-3

blankvoorn

β 3,34

gemiddelde
lichaamslengte

aantal 51 aantal 21 6 24
correlatie 0,996 21 cm 12 cm
α 7,45 10-3

14,5
cm

giebel

β 3,30

gemiddelde
lichaamslengte

aantal / aantal 9 124
correlatie / 12 cm 6 cm
α /

grondel

β /

gemiddelde
lichaamslengte
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Figuur 7.3: Scatterplot voor driedoornige stekelbaars leiurus, blauwbandgrondel, blankvoorn, giebel en
grondel (Pulderbeek Viersel).

b. Bespreking

Heel opvallend is het in grote getale voorkomen van juveniele vissen. Tot nu toe waren

enkel de adulte exemplaren in grote mate vertegenwoordigd. Ook op de Pulderbeek in Nijlen

waren er veel juvenielen aanwezig doch niet zo uitgesproken veel als in Viersel. Er wordt veron-

dersteld dat deze habitat een paaigebied is. De nodige structuren hiervoor zijn dan ook aanwezig

zoals een zanderige bodem, water- en oeverplanten, kuilen en luwe zones (Cowx & Welcomme,

1998).
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7.3 De terugvangst

a. Resultaten

Tabel 7.4: Overzichtstabel van de totale terugvangsten op de Pulderbeek in Viersel voor de meest voorko-
mende vissoorten (aantal > 20).

vissoort aantal gemerkt aantal teruggevan-
gen

percentage terugge-
vangen

tiendoornige stekel-
baars

26 0 /

driedoornige stekel-
baars leiurus

43 1 2,3 %

blauwband 31 0 /
blankvoorn 24 0 /
giebel 54 4 7,4 %
grondel 128 1 0,8 %
rietvoorn 10 1 10 %

Tabel 7.5: Overzichtstabel van de terugvangsten op de Pulderbeek in Viersel voor de verschillende perioden
waarin de afvissingen plaats vonden, namelijk voorjaar en najaar.

(ππππd
u: de bovengrens voor de werkelijke terugvangst; ng: aantal niet gemerkte vissen; g: aantal gemerkte

vissen; %: terugvangst percentage)

voorjaar najaarvissoort
ng g %

πd
u

ng g %
πd

u p - waarde

tiendoornige
stekelbaars

15 1 6,25 / / / / / /

driedoornige
stekelbaars lei-
urus

24 1 12,5 / 20 0 / 13,9 % 0,9264

blauwband 28 1 3,45 / 1 0 / 95 % 0,00942
blankvoorn 20 0 / / 7 0 / 34,8 % <0,001
giebel 39 5 12,8 / 2 0 / 77,8 % 0,5704
grondel 122 1 0,81 / 11 0 / 23,8 % 0,1283
rietvoorn 9 1 10,0 / 1 0 / 95 % 0,1599
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Tabel 7.6: Overzichtstabel van de terugvangsten stroomopwaarts de sifon op de Pulderbeek in Viersel in func-
tie van de populatieopbouw.

(ππππd
u: de bovengrens voor de werkelijke terugvangst; ng: aantal niet gemerkte vissen; tg: aantal teruggevan-

gen gemerkte vissen)

adult juvenielvissoort
g tg

πd
u

ng g
πd

u p-waarde

tiendoornige
stekelbaars

/ / / 16 0 17,1 % /

driedoornige
stekelbaars lei-
urus

/ / / 19 1 / /

blauwband / / / 30 0 9,5 % /
blankvoorn / / / 26 0 10,9 % /
giebel 27 3 / 24 2 / 0,8897
grondel 9 0 28,3 % 124 1 / 0,0840
rietvoorn / / / 10 1 / /

Figuur 7.4: De terugvangst op de Pulderbeek in Viersel in het voorjaar (figuur a) en in het najaar ( figuur b).

b. Bespreking

In het najaar werden geen vissen teruggevangen. In het voorjaar daarentegen was er een

aanzienlijk terugvangst. Vooral giebel (23,5 %) en driedoornige stekelbaars leiurus (12,5 %)

werden teruggevangen naast nog een klein percentage tiendoornige stekelbaars (6,3 %), blauw-

bandgrondel (3,4 %), rietvoorn (0,1 %) en grondel (0,8 %).
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Enkel voor de blankvoorn kon een significant verschil in passeerbaarheid aangetoond

worden tussen voorjaar en najaar.

Voor alle soorten bleken juvenielen te passeren.

Door de afwezigheid van debietgegevens was het onmogelijk een schatting te maken van

de grenswaarden waartussen de sifon passeerbaar zou zijn voor vismigratie.


