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Het visbestand in de Zenne, Dijle en Demer.

Beschrijving waterlopen

De Zenne
De 93 km lange Zenne ontspringt in 
Soignies (provincie Henegouwen) op 
125 m hoogte en eindigt haar loop in 
het Zennegat (Heffen), waar ze samen-
vloeit met de Dijle. Deze rivier is aan haar 
monding 20 m breed en haar loop bevat 
ter hoogte van Weerde een vertakking, 
het afl eidingskanaal van de Zenne, dat 
aangelegd is in de vallei van de Leibeek. 
De Zenne is in de Brusselse agglomera-
tie overwelfd en dient als riolering. Het 
debiet wordt geregeld door middel van 
verbindingen met het kanaal Brussel-Wil-
lebroek. In de Zenne zijn er twee stuwen 

aanwezig: één in Eppegem om te ver-
hinderen dat de natuurlijke Zenne zou 
overstromen en één in Zemst.

De Dijle 
De Dijle ontspringt in Hautain-le-Val op 
een hoogte van 145 m. In Huldenberg 
stroomt ze Vlaanderen binnen om ver-
volgens via Werchter, waar de Demer met 
de Dijle samenvloeit, tot in Rumst te stro-
men, waar ze uitmondt in de Rupel. In 
het totaal bedraagt haar lengte ongeveer 
100 km. Stroomopwaarts Leuven heeft 
de Dijle nog een zeer natuurlijk verloop 
met talrijke meanders en een zeer waar-
devolle riviervalleistructuur. Stroomaf-
waarts Leuven, tot in Werchter, heeft de 
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Sedert 1994 onderzoekt het Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer (IBW) de 
samenstelling van de visgemeenschappen in de Vlaamse oppervlaktewaters. 
De resultaten geven informatie over de biodiversiteit en de verhouding van de 
verschillende leeftijdsklassen. Om uit de afvisgegevens de ecologische kwaliteit 
van de oppervlaktewaters te bepalen, ontwikkelden we op het instituut verschil-
lende Indices voor Biotische Integriteit (IBI) (Belpaire et al., 2000; Breine et al., 
2001 en 2004).
De Zenne, Dijle en Demer (Fig. 1) ontsnapten niet aan onze aandacht. Verschil-
lende locaties op deze waterlopen werden meermalen bevist in de periode 1994 
tot heden. Dit laat ons toe om trends van de water- en habitatkwaliteit te volgen 
en om milieuherstellende ingrepen voor te stellen of te valideren.
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Dijle haar natuurlijk karakter min of meer 
behouden, verder stroomafwaarts is ze 
echter zeer sterk antropogeen beïnvloed 
(dijken, oeververstevigingen, …). De Dijle 
is een typische bronrivier. Ter hoogte van 
Leuven is ongeveer 93 % van de wateraf-
voer afkomstig van bronnen. Een belang-
rijke oorzaak voor dit grote brondebiet 
is het feit dat de Dijle en haar bijrivieren 
zich diep hebben ingesneden in de 
onderliggende gesteenten waardoor 
waterlagen van verschillende afzettingen 
worden aangesneden. Hierdoor ontston-
den honderden kleine bronnen op of 
aan de voet van de hellingen. Stroom-
opwaarts van Mechelen is een stuw 
aanwezig die dient om het debiet van 

de Boven-Dijle te regelen. Op het totale 
verloop van de Dijle in Vlaanderen zijn er 
elf migratieknelpunten aanwezig.

De Demer
De Demer ontspringt op het grondge-
bied van Ketsingen en stroomt noord-
waarts over Bilzen naar Diest en mondt 
uit in de Dijle in Werchter. De Demer is 
ongeveer 80 km lang met een gemid-
deld verhang van 0.37 %, en haar breed-
te evolueert van 2 tot 16 m. De Demer is 
een laaglandrivier gevoed door verschil-
lende beken en is ook een typische 
regenrivier met grote fl uctuaties in de 
afvoer. Doorheen Vlaanderen ontmoet 
de Demer 20 knelpunten.

Foto1: Elektrisch vissen op de 
Demer. Foto IBW
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Hoe worden visgegevens 
bekomen?

Voor het beschrijven van het visbestand 
baseerden we ons op historische gege-
vens en op recente gegevens van elektri-
sche visvangsten.
Historische gegevens moeten met de no-
dige behoedzaamheid worden geïnter-
preteerd, de illustraties en soortennamen 
zijn immers niet altijd correct. Daarnaast 
worden sommige soorten niet vermeld 
omdat ze toen niet (commercieel) be-
langrijk werden geacht. Ook de plaatsbe-
paling is soms onduidelijk. Toch hebben 
we voor de verschillende waterlopen een 
lijst van vissoorten kunnen samenstel-
len voor de periode eind 19e - begin 20e 
eeuw (Vrielynck et al., 2003).
Voor het verzamelen van visbestandge-
gevens doen we tegenwoordig onder 
andere beroep op de techniek van 
elektrovisserij. Bij het elektrisch vissen 
wordt door een generator elektriciteit 
opgewekt met een regelbare gepulseer-
de gelijkspanning tussen 300 en 500 V 
en een frequentie van 480 Hz. Tussen de 
anode (handnet) en de kathode wordt 

in het water een elektrisch veld gecre-
eerd. Elke vis die in dit veld terecht komt, 
wordt verdoofd en kan gemakkelijk 
opgevist worden. Naargelang de breedte 
en diepte van de waterloop worden, 
wadend of van de boot, oeverstroken 
elektrisch afgevist over een afstand 
van 100 tot 250 m (Foto 1). Van Thuyne 
(1996) beschrijft de gestandaardiseerde 
afvismethodes aangepast aan het type 
oppervlaktewater. Elke gevangen vis 
wordt gedetermineerd tot op de soort 
en daarna gewogen en gemeten. Na-
dien worden de vissen teruggezet op de 
vangstplaats.
Naast visgegevens worden ook chemi-
sche en fysische karakteristieken zoals 
zuurstofconcentratie, zuurgraad, geleid-
baarheid en watertemperatuur geno-
teerd.

Wat gebeurt er met de 
resultaten?

De verwerkte resultaten worden gerap-
porteerd en beschikbaar gesteld op onze 
website www.ibw.vlaanderen.be. In de 
rapporten beschrijven we uitgebreid de 

Figuur 1
Ligging van Zenne, Dijle en Demer 
in Vlaanderen.
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Soorten Wetenschappelijke naam Referentie 1994 1999 2003

alver Alburnus alburnus X

Atlantische zalm Salmo salar X

baars Perca fl uviatilis X X X X

beekforel Salmo trutta fario X X

beekprik Lampetra planeri X

bermpje Barbatula barbatula X X X X

bittervoorn Rhodeus sericeus amarus X X X

blankvoorn Rutilus rutilus X X X X

blauwbandgrondel Pseudorasbora parva X X X

bot Platichthys fl esus X

brasem Abramis brama X X X

bruine Amerikaanse dwergmeerval Ameiurus nebulosus X X

driedoornige stekelbaars Gasterosteus aculeatus X X X X

gestippelde alver Alburnoides bipunctatus X

giebel Carracius auratus gibelio X X X

karper Cyprinus carpio X X X X

kolblei Blicca bjoerkna X X X X

kopvoorn Leuciscus cephalus X

kroeskarper Carassius carassius X X

paling Anguilla anguilla X X X X

pos Gymnocephalus cernuus X X X

regenboogforel Oncorhynchus mykiss X X X

rietvoorn Scardinius erythrophthalmus X X X

riviergrondel Gobio gobio X X X X

snoek Esox lucius X X X

steur Acipenser sturio X

tiendoornige stekelbaars Pungitius pungitius X X X X

vetje Leucaspius delineatus X X

winde Leuciscus idus X X X

zeelt Tinca tinca X X X

zonnebaars Lepomis gibbosus X X X

visstand. Wanneer er reeds meerdere 
bevissingen gebeurden op de waterloop, 
worden evoluties van het visbestand 
besproken. Tevens bepalen we de ecolo-
gische kwaliteit met de visindex of IBI. De 
IBI werd ontwikkeld om de verschillende 
kenmerken van een visgemeenschap 
zoals soortensamenstelling, verhouding 
roofvis-prooivis en aanwezigheid van 
trekvissen of migratoren te bundelen. 
Deze kenmerken geven samen een 
goed beeld van de ecologische kwaliteit 
van een bepaald waterlooptype. Bij het 
ontwikkelen van een IBI wordt rekening 

gehouden met het feit dat in een na-
tuurlijke waterloop de samenstelling 
van de visgemeenschappen verandert 
van bron naar monding toe. Elke soort 
heeft immers specifi eke habitateisen. Dit 
habitat wordt gekenmerkt door para-
meters zoals breedte, diepte, verhang, 
debiet, zuurgraad, zuurstofconcentratie 
en nutriëntenrijkdom en deze kenmer-
ken veranderen langsheen de loop van 
de rivier. De IBI werd in Vlaanderen per 
waterlooptype uitgewerkt en bestaat uit 
meerdere metrieken. Elke metriek be-
schrijft de toestand van een bepaalde ei-

Tabel 1
Een overzicht van het aantal 
soorten aangetroffen in de 
Dijle volgens de historische 
gegevens en voor de periode 
1994-2003.
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genschap van de visgemeenschap en er 
worden voor elke metriek grenswaarden 
bepaald ten opzichte van een referentie. 
Deze grenswaarden werden bepaald 
op basis van historische data, expertise, 
statistische analyses of een combinatie 
ervan. De som van de bekomen scores 
geeft de uiteindelijke indexwaarde die 
vertaald wordt naar een appreciatie- of 
integriteitklasse.

Resultaten

De Zenne
De lijst van historische gegevens van 
de Zenne (1919-1940) bevat volgende 
soorten: beekforel, blankvoorn, bot, 
bruine en/of zwarte Amerikaanse dwerg-
meerval, paling, riviergrondel en snoek 
(Vrielynck et al., 2003). Toen reeds was de 
Zenne onderhevig aan verstoring (pollu-
tie, overwelving). Door het IBW werden in 
2003 in de Zenne, stroomopwaarts Brus-
sel, slechts twee individuen gevangen, 
namelijk een blauwbandgrondel en een 
karper. In het Brussels Gewest is er nu 
geen visleven op de Zenne. De IBI scoort 
dus ontoereikend tot slecht.

De Dijle
De historische soortenlijst (1900-1945) 
bestaat uit 17 soorten (Tabel 1). Toen 
al werd de regenboogforel, een exoot 
afkomstig uit Noord-Amerika, aangetrof-
fen in de Dijle. In België werd deze soort 
voor het eerst in 1884 uitgezet. Daarna, 
in het begin van de 20e eeuw, zette men 
de regenboogforel veelvuldig uit in de 
meeste rivierbekkens (Demer, Gete, Leie, 
Dijle en Maas) in Vlaanderen (Louette et 
al., 2002).
In 1916 werd er al industriële pollutie 
vastgesteld in de Dijle, anadrome soor-
ten zoals steur en zalm waren zeldzaam 
geworden door de slechte waterkwali-
teit, eerder dan door de aanwezigheid 
van migratiebarrières. De afwezigheid 
van brasem en zeelt kan erop wijzen dat 
de stroming te sterk was tijdens deze 
periode.

1994 1999 2003

brasem 6 6 1

alver 2

gestippelde alver 1

bruine Am. Dwergmeerval 3

paling 2 22 8

bermpje 15 831 116

kolblei 8 4 3

giebel 325 178 8

kroeskarper 4 2

karper 14 20 9

snoek 6 2

driedoornige stekelbaars 147 228 53

grondel 82 1218 98

pos 4 1

zonnebaars 9 3 2

kopvoorn 2

vetje 19 2

winde 3 59 27

regenboogforel 4 1

baars 51 50 32

blauwbandgrondel 9 225 21

tiendorrrnige stekelbaars 16 8 3

bittervoorn 683 146 25

blankvoorn 234 738 106

beekforel 27 4

rietvoorn 72 84 5

zeelt 15 48 6

Figuur 2
Overzicht van het aantal indivi-
duen per soort gevangen op de 
Dijle tijdens bemonsteringen in 
1994, 1999 en 2003.
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In 1994 werden in de Dijle 18 soorten ge-
vangen (Tabel 1). In aantal domineerde 
bittervoorn, gevolgd door giebel, blank-
voorn en driedoornige stekelbaars.
Tijdens de campagne in 1999 werden 24 
soorten gevangen (Tabel 1). Nu kwamen 
riviergrondel en bermpje in de grootste 
aantallen voor, maar ook blankvoorn, 
driedoornige stekelbaars, baars, giebel 
en bittervoorn waren goed vertegen-
woordigd. Nieuwe soorten ten opzichte 
van 1994 waren bruine Amerikaanse 
dwergmeerval, snoek, pos, vetje, beekfo-
rel en regenboogforel.
In 2003 werden 25 soorten gevangen 
waarvan 22 dezelfde als in 1999 (Tabel 
1). We vonden geen bruine Amerikaanse 
dwergmeerval en kroeskarper meer. Wel 
konden we drie soorten toevoegen aan 
de soortenlijst, namelijk kopvoorn, alver 
en gestippelde alver. Van deze laatste 
soorten vingen we wel slechts enkele 
individuen.

Indien we voor de verschillende afvisda-
tums (1994, 1999 en 2003) de gemeen-
schappelijke locaties vergelijken dan 

stellen we vast dat in 1994 de visstand 
slechter was dan in 1999. Dit refl ecteert 
zich ook in een lagere gemiddelde 
IBI-waarde van 2.7 in 1994 ten opzichte 
van 2.8 in 1999, een appreciatie die voor 
beide jaren gemiddeld matig is. In 2003 
werd minder vis gevangen dan in 1999. 
De IBI scoorde toen dus gemiddeld lager 
(2.3) en krijgt ontoereikend als appreci-
atie.
Bij vergelijking van de historische soor-
tenlijst met die van 1999 (de beste 
recente situatie) zien we dat 13 soorten 
gemeenschappelijk zijn, namelijk baars, 
bermpje, blankvoorn, bruine Ameri-
kaanse dwergmeerval, driedoornige 
stekelbaars, karper, kolblei, paling, pos, 
regenboogforel, riviergrondel, snoek en 
tiendoornige stekelbaars. Elf soorten zijn 
‘nieuw’ voor de Dijle: beekforel, bitter-
voorn, blauwbandgrondel, brasem, gie-
bel, kroeskarper, rietvoorn, vetje, winde, 
zeelt en zonnebaars. Hierbij vinden we 
twee nieuwe exoten die in de Dijle toe-
kwamen in de tweede helft van de twin-
tigste eeuw, namelijk blauwbandgrondel 
en zonnebaars. Veel opvallender echter 

De beekprik Lampetra planeri, ver-Lampetra planeri, ver-Lampetra planeri
dwenen uit Zenne, Dijle en Demer.
Foto: Rollin Verlinde
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is de aanwezigheid van acht nieuwe kar-
perachtigen. Dit kan misschien gedeelte-
lijk verklaard worden door de onvolledig-
heid van de historische soortenlijst. De 
recente aanwezigheid van de beekforel is 
zeer waarschijnlijk het gevolg van uitzet-
tingen. Naast de beekprik zijn ook drie 
trekvissoorten verdwenen uit de Dijle, 
namelijk steur, zalm en bot. Steur en zalm 
zijn echter zeer zeldzaam in West-Europa 
en komen al enige tijd niet meer voor in 
Vlaanderen.

We kunnen besluiten dat het recente 
visbestand van de Dijle meer soorten 
telt dan in de eerste helft van de twin-
tigste eeuw. Dit kan vooral verklaard 
worden door een signifi cante toename 
van karperachtigen, een groep die in de 
historische periode slechts weinig verte-
genwoordigd was. In dit opzicht kunnen 
we spreken van een ‘verarming’ voor de 
Dijle aangezien de historische soortenas-
sociatie is verschoven van een eerder 
zalmachtige fauna naar een min of meer 
uitgesproken karperachtige fauna.

De Demer
De Demer had rond 1900 reeds te lijden 
onder de opkomst van de industrie. In 
1908 was de vervuiling ter hoogte van 
Aarschot zo hevig dat zelfs paling stierf. 
De vervuiling moet gradueel toegeno-
men zijn en tenslotte de hele Demer 
hebben getroffen. In 1949 werd de rivier 
met een woestijn vergeleken (Legrand 
en Rouleau, 1949).
Voor de Demer werden in de periode 
1887 tot omstreeks 1940 33 soorten 
vermeld (Tabel 2), en er kwamen in de 
eerste helft van de twintigste eeuw dui-
delijk meer niet-inheemse soorten voor 
dan in de Dijle. Het merendeel van deze 
soorten (bruine/zwarte Amerikaanse 
dwergmeerval, forelbaars, zonnebaars en 
regenboogforel) werd geïntroduceerd 

1995 1999 2001 2003

brasem 42 47 14

alver 9 5

br. Am. dwergmeerval 8 51 1 4

paling 3 11 1 7

barbeel 1

bermpje 9 25 3 65

kolblei 1 70 5 3

giebel 771 942 1338 14

karper 49 76 2 6

snoek 6 5 1 2

3D stekelbaars 1736 619 2414 33

grondel 14 741 102 104

pos 1 1

zonnebaars 61 185 116 16

kopvoorn 4 1 3

vetje 45 69 4 6

winde 92 369 36 13

grote modderkruiper 2

regenboogforel 1 1

baars 85 372 50 86

elrits 1

blauwbandgrondel 529 4238 1089 87

10D stekelbaars 21 66 16

bittervoorn 22 32 5 90

blankvoorn 360 1572 27 128

beekforel 1

rietvoorn 207 188 14 29

zeelt 14 83 17 4

Am. hondsvis 7 27 2

Figuur 3
Overzicht van het aantal indivi-
duen per soort gevangen op de 
Demer tijdens bemonsteringen in 
1994, 1999 en 2003.
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Soorten Wetenschappelijke naam Referentie 1995 1999 2001 2003

alver Alburnus alburnus X X X X

Amerikaanse Hondsvis Umbra pygmaea X X X

Atlantische zalm Salmo salar X

baars Perca fl uviatilis X X X X X

barbeel Barbus barbus X

beekforel Salmo trutta fario X X

beekprik Lampetra planeri X

bermpje Barbatula barbatula X X X X X

bittervoorn Rhodeus sericeus amarus X X X X

blankvoorn Rutilus rutilus X X X X X

blauwbandgrondel Pseudorasbora parva X X X X

bot Platichthys fl esus X

brasem Abramis brama X X X X

bruine Amerikaanse dwergmeerval Ameiurus nebulosus X X X X X

driedoornige stekelbaars Gasterosteus aculeatus X X X X X

elrits Phoxinus phoxinus X

forelbaars Micropterus salmoides X

giebel Carracius auratus gibelio X X X X

grote modderkruiper Misgurnus fossilis X X

karper Cyprinus carpio X X X X X

kleine modderkruiper Cobitis taenia X

kolblei Blicca bjoerkna X X X X X

kopvoorn Leuciscus cephalus X X X X

kwabaal Lota lota X

paling Anguilla anguilla X X X X X

pos Gymnocephalus cernuus X X X

regenboogforel Oncorhynchus mykiss X X X

rietvoorn Scardinius erythrophthalmus X X X X X

rivierdonderpad Cottus gobio X

riviergrondel Gobio gobio X X X X X

rivierprik Lampetra fl uviatilis X

schol Pleuronectus platessa X

serpeling Leuciscus leuciscus X

snoek Esox lucius X X X X

snoekbaars Stizostedion lucioperca

steur Acipenser sturio X

tiendoornige stekelbaars Pungitius pungitius X X X X

vetje Leucaspius delineatus X X X X

winde Leuciscus idus X X X X

zeelt Tinca tinca X X X X X

zeeprik Petromyzon marinus X

zonnebaars Lepomis gibbosus X X X X X

Tabel 2
Een overzicht van het aantal soorten aangetroffen 
in de Demer volgens de historische gegevens en 
voor de periode 1995-2003.
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rond 1900. Volgens Louette et al. (2002) 
werd snoekbaars in het begin van de 
20e eeuw veelvuldig bepoot in bijna 
alle rivierbekkens waaronder dat van de 
Demer.

Opvallend is dat er weinig referenties zijn 
van trekvissen op de Demer tijdens deze 
periode. We vonden slechts één vermel-
ding van Atlantische zalm. Elft (Alosa 
alosa) en fi nt (Alosa fallax) zijn afwezig, Alosa fallax) zijn afwezig, Alosa fallax
evenals spiering (Osmerus eperlanus), een 
soort die soms diep in zoetwater kan 
doordringen. Bot, een soort die wellicht 
het verst in zoetwater doordringt, werd 
slechts een maal vermeld. Bijzonder te 
vermelden is dat men in 1909 stelde dat 
‘de prikken’ algemeen zijn in de Demer, 
uit de historische gegevens kunnen we 
echter niet opmaken over welke soort 
prik het hier ging. De visfauna van de 
Demer werd in de historische periode 
voornamelijk gekenmerkt door de 

aanwezigheid van ‘residentiële’ zoet-
watervissen. Men mag aannemen dat 
er een redelijk roofvisbestand was; dit 
blijkt uit de vele referenties voor snoek, 
paling, baars en kwabaal. Daarnaast 
melden we ook de aanwezigheid van 
beekforel en regenboogforel als eerder 
toevallige roofvissen op de Demer. De 
karperachtige fauna van de Demer werd 
gekenmerkt door de aanwezigheid van 
alver, blankvoorn, brasem, kolblei, karper, 
kopvoorn, rietvoorn, riviergrondel, serpe-
ling en zeelt. De serpeling was wellicht 
enkel aanwezig in de bovenloop en was 
er zeldzaam. Natuurlijk kwamen ook drie-
doornige en tiendoornige stekelbaars 
voor in de Demer. 

In 1995 werden 22 soorten gevangen 
(Tabel 2). Uit de historische lijst ontbre-
ken alver, Atlantische zalm, beekforel, 
bot, forelbaars, grote modderkruiper, 
kopvoorn, kwabaal, pos, rivierdonderpad, 

De bittervoorn Rhodeus sericeus, 
een recente nieuwkomer in Dijle 
en Demer.
Foto: Rollin Verlinde
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rivierprik, schol, serpeling, snoek, snoek-
baars, steur en zeeprik.
In 1999 noteerden we 28 soorten ter-
wijl in 2001 en 2003 telkens 22 soorten 
werden gevangen (Tabel 2). Figuur 3 
illustreert het aantal gevangen indivi-
duen per soort voor deze verschillende 
afvissingen.

Indien we de soortenlijst van 1999 verge-
lijken met de historische soortenlijst dan 
zien we dat 21 soorten in beide periodes 
aanwezig zijn.
Zeven soorten worden enkel in de 
recente bemonsteringen waargenomen 
namelijk Amerikaanse hondsvis, bitter-
voorn, elrits, giebel, blauwbandgrondel, 
vetje en winde. 
Opvallend is de recente aanwezigheid 
van bittervoorn, winde en elrits, aan-
gezien deze soorten vroeger expliciet 
werden vermeld als niet voorkomend 
op de Demer (Vrielynck et al., 2003). De 
aanwezigheid van bittervoorn en winde 
is waarschijnlijk een gevolg van herbe-
potingen. Van de elrits werd slechts één 
exemplaar gevangen, het gaat hier dus 
over een toevallige aanwezigheid eerder 
dan over een populatie.
De andere nieuwe soorten zijn voor-
namelijk niet-inheemse vissoorten die 
pas de laatste jaren aan onze fauna 
werden toegevoegd. Het voorkomen 
van Amerikaanse hondsvis werd pas in 
1949 beschreven (Poll, 1949) terwijl de 
blauwbandgrondel pas vanaf de jaren 
negentig werd gevonden in Vlaande-
ren. De giebel en het vetje werden in de 
oude literatuur nauwelijks vernoemd. 
Waarschijnlijk werden ze over het hoofd 
gezien als aparte soorten. In 1999 blijken 
sinds de historische periode 13 soorten 
uit de Demer verdwenen te zijn: zalm, 
beekprik, bot, forelbaars, kleine modder-
kruiper, kwabaal, rivierprik, rivierdonder-
pad, schol, serpeling, snoekbaars, steur en 
zeeprik.
We stellen vast dat alle trekvissen (met 
uitzondering van paling) en brakwater-
soorten uit de Demer verdwenen zijn. 
Hoewel de Demer waarschijnlijk geen 
grote populaties van trekvissen had in 
deze periode (met uitzondering van de 

prikken, bot en paling) omdat er toen al 
talrijke migratiebelemmeringen beston-
den (Zennegat, stuwen te Mechelen, 
molens te Aarschot), is de afname van 
migratoren toch kenmerkend voor de 
verschuiving in het visbestand. De be-
langrijkste oorzaak voor de afwezigheid 
van migratoren op dit moment moet 
wellicht gezocht worden in de talrijke mi-
gratieknelpunten en de huidige slechte 
waterkwaliteit van de stroomafwaartse 
riviertrajecten (Dijle stroomafwaarts 
Werchter, Rupel, Zeeschelde stroomop-
waarts Antwerpen).

Bij het berekenen van de IBI valt een 
duidelijke trend op. In 1995 was de eco-
logische kwaliteit duidelijk slechter dan 
in 1999 (Breine et al., 1999), wanneer een 
globale stijging van de biotische inte-
griteit werd genoteerd. Van Thuyne en 
Breine (2003) konden in 2003 de trend 
van een algemene verbetering van het 
visbestand echter niet bevestigen en de 
visindex wees zelfs eerder op een achter-
uitgang van het visbestand.

Algemeen besluit

Uit de visbestandopnames van het Insti-
tuut voor Bosbouw en Wildbeheer blijkt 
dat de toestand van de Zenne slecht is, 
er werden dan ook slechts 2 soorten, elk 
vertegenwoordigd door slechts 1 exem-
plaar, gevonden. In de Demer en de Dijle 
echter werd een zeer gevarieerd visbe-
stand aangetroffen. Tijdens de verschil-
lende bemonsteringscampagnes sinds 
1995 werden in de Demer 29 vissoorten 
gevangen en 27 in de Dijle. Algemeen 
kan men zeggen dat de Demer meer 
exoten bevat dan de Dijle. Vooral de 
blauwbandgrondel heeft grote, stabiele 
populaties ontwikkeld in de Demer.
Positief is dat we in beide waterlopen 
terug zeldzame en beschermde soorten 
(gestippelde alver, bermpje, bittervoorn, 
vetje, …) zien opduiken, al gaat het 
slechts om kleine aantallen.
In vergelijking met de respectievelijke 
historische soortenlijsten valt voorname-
lijk het verdwijnen van de trekvissoorten 
op. Ondanks de verbeterde waterkwa-
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liteit van de Demer en de Dijle hoeven 
we deze soorten de eerstvolgende jaren 
ook niet terug te verwachten. Er blijven 
immers vele migratieknelpunten bestaan 
op beide rivieren die de optrek van de 
migratoren moeilijk of zelfs onmogelijk 
maakt. Naast het verder saneren van 
deze rivieren moet dus zeker aandacht 
besteed worden aan het oplossen van 
deze migratiebarrières. 
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