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Samenvatting 

Op 15, 16 en 17 mei 2006 voerden we 16 visbestandopnames uit op 11 beken in het bekken 

van de Benedenschelde. De situering van de locaties is weergegeven in tabel 1 en figuur 1. We 

visten wadend met elektriciteit (tabel 2) en we hebben ook enkele fysische en chemische 

parameters genoteerd (tabel 3). Sommige locaties werden in vorige campagnes (1996 en 2002) 

reeds bemonsterd. In tabel 4 geven we de vangstresultaten (aantal soorten) per locatie voor de 

verschillende campagnes. De morfometrische specificaties voor de meest recentste campagne 

staan in tabel 5. In tabel 6 geven we de effectieve vangst per soort en per locatie (CPUE). Een 

overzicht van de totale vangsten staat in tabel 7. Tabel 8 geeft de IBI waarden en beoordeling 

per locatie en per campagne. 

Vijf van de locaties hadden op het moment van de afvissing een te lage zuurstofconcentratie 

(<3 mgl-1). Met uitzondering van één locatie die enkele stekelbaarzen bevatte waren de andere 

vier locaties visloos. In totaal werden negen vissoorten gevangen: tiendoornige en driedoornige 

stekelbaars, baars, bittervoorn, blankvoorn, blauwbandgrondel, kleine modderkruiper, paling en 

riviergrondel. Driedoornige stekelbaars is de meest gevangen soort gevolgd door paling en 

riviergrondel. Op het Groot Schijn alleen al werden zeven soorten gevangen: paling, 

riviergrondel, blankvoorn, kleine modderkruiper, driedoornige en tiendoornige stekelbaars en 

baars. In 2002 werden ook zeven soorten gevangen. De index scoort ontoereikend of matig. Er 

is een lichte verbetering merkbaar ten opzichte van vroeger maar de situatie is nog niet stabiel. 

De status in de twee bemonsterde zijbeken is slecht tot ontoereikend. 

In de Benedenvliet troffen we op één locatie geen vis aan en op de andere twee soorten: 

driedoornige stekelbaars en de blauwbandgrondel. In 2002 werden drie soorten gevangen en 

vier in 1996. De index daalde van matig in 1996 tot ontoereikend in 2002 en 2006. Op een 

zijbeek van de Benedenvliet troffen we enkel paling aan terwijl er in 1996 vier soorten werden 

gevangen. In de Vliet werden enkel tien- en driedoornig stekelbaars gevangen en dan enkel op 

de meest stroomafwaarts gelegen locatie. In de Putbeek, een zijbeek van de Vliet, vinden we 

enkel stekelbaars terwijl in de Klaverbeek geen vissen werden gevangen. De Koningsbeek blijft 

ontoereikend scoren. 

De biologische kwaliteit van de bemonsterde beken is hoofdzakelijk slecht tot ontoereikend. De 

aangetroffen vissen zijn pioniersoorten of tolerante soorten.  
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Summary 

We surveyed sixteen sites in eleven watercourses situated in the Benedenscheldt basin on 15, 

16 and 17 May 2001. Table 1 and figure 1 illustrate the position of the sites. We fished using 

electricity (Table 2) and we recorded physical and chemical parameters (Table 3). Some sites 

were surveyed in 2002 and in 1996 and the catches for these surveys are given in table 4. 

Morphometric details are given in table 5 and the catch per unit effort in table 6. An overview of 

total catches is presented in table 7. Table 8 gives IBI values and appreciation for each location 

and for the different campaigns. 

We recorded in five sites an oxygen concentration below 3 mg/l. Four of these sites had no fish. 

The other site contained some individuals of nine- and three-spined stickleback. 

During the campaign we caught nine different species: nine- and three-spined stickleback, 

perch, bitterling, roach, stone moroko, spined loach, eel and gudgeon. Three-spined stickleback 

is the most frequently caught species followed by eel and gudgeon. These are three resistant 

species. In the River Groot Schijn seven species were caught: nine- and three-spined 

stickleback, perch,  roach,  spined loach, eel and gudgeon. In 2002 a similar diversity was 

observed. The index scores poor or moderate. Though a slight improvement is observed, the 

status remains instable. In the tributaries the status is bad or poor. 

In the River Benedenvliet we had one dead site and one site with three-spined stickleback and 

stone moroko. In 2002 we caught three species and in 1996 four. The index decreased from 

moderate (1996) to poor in 2002 and 2006. In one tributary we only found eel while we had 

collected four species in 1996. In the River Vliet only stickleback was fished downstream, 

upstream no fish were collected. In one tributary (Putbeek) we caught stickleback and in 

another one (Klaverbeek) no fish were found. The tributary Koningsbeek scores poor. 

The biological status of most sites is bad or poor. The collected fish species are pioneer species 

or tolerant. 
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1 Inleiding 

Het INBO voerde op 15, 16 en 17 mei 

2006 afvissingen uit op enkele beken in het 

bekken van de Benedenschelde. 

 

2  Situering 

De beken die werden bemonsterd zijn de 

Grote Molenbeek en drie van zijn zijbeken 

nl. de Puttenbeek, de Klaverbeek en de 

Koningsbeek; de Molenbeek-Zijp; de 

Zielbeek; het Groot Schijn en twee van haar 

zijbeken nl. de Kleinbeek en de 

Diepenbeek; de Benedenvliet en zijbeek 

Edegemse beek. De bemonsterde beken 

bevinden zich allen op de rechteroever van 

de Benedenschelde. Een omschrijving is 

weergegeven in tabel 1, hun situering is 

aangeduid op de onderstaande kaart.  

 

Tabel 1: Situering van de 

staalnameplaatsen 

 

 

INBO 

Nummer 

X Y Naam Synoniemen Gemeente Locatie 

82021100 141932 184580 GROTE MOLENBEEK Grote Molenbeek - 

Lippelosebeek - De Vliet 

Merchtem Terlinden 

82050100 138651 182678 PUTTENBEEK Puttenbeek - Wersbeek Opwijk Mansteen 

82130100 145340 183940 MOLENBEEK Molenbeek - Zijp Meise in bos 

82130200 144290 194058 MOLENBEEK Molenbeek - Zijp Puurs aan de stuw 

82230100 148202 189604 ZIELBEEK Zielbeek - Bosbeek - 

Birrebeek - Bierbeek - St. 

Niklaasbeek 

Kapelle-op-den-Bos Het Broek 

82321150 141755 195290 GROTE MOLENBEEK Grote Molenbeek - 

Lippelosebeek - De Vliet 

Sint-Amands  

82331200 141405 193747 KLAVERBEEK Klaverbeek - Vondelbeek - 

Opdorpse Beek - Bouwbeek 

Sint-Amands baan Lippelo-Oppuurs 

82347150 142887 196710 KONINGSBEEK  Puurs Koningsbrug 

83022100 171285 217760 GROOT SCHIJN - 

VOORGRACHT 

 Zoersel weg van Zoersel naar St 

Antonius, Gagelhof 

83022150 167037 213447 GROOT SCHIJN - 

VOORGRACHT 

 Ranst Schilde, Regenbooghoeve 

83058100 165110 213010 KLEINBEEK Kleinebeek - 

Achterstraatseloop 

Schilde Schilde 

83122100 163518 212392 GROOT SCHIJN - 

VOORGRACHT 

 Ranst Schilde,stroomafwaarts 

pompstation Aquafin 

83149100 161664 211873 DIEPENBEEK  Wommelgem Withof 

84030150 152729 203656 BENEDENVLIET Benedenvliet - Bovenvliet - 

Mondoursebeek 

Aartselaar aan Groeningenhof 

84030300 147443 202186 BENEDENVLIET Benedenvliet - Bovenvliet - 
Mondoursebeek 

Hemiksem achter de kerk, aan het 

basketpleintje 

84048150 152661 203994 EDEGEMSE BEEK  Kontich baan naar Wilrijk 
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Figuur 1: situering van de locaties

3 Materiaal en methode 

Op elke staalnameplaats werden de 

visbestandopnames uitgevoerd door middel 

van elektrovisserij, de gebruikte toestellen 

waren van het type Deka 3000 of Deka 

7000. Afhankelijk van de breedte van de 

beek op de bemonsteringsplaats werd 

gevist met 1 of 2 elektroden (zie Tabel 2). 

Op elke locatie werd de totale breedte 

wadend afgevist en dit over een afstand 

zoals aangegeven in Tabel 2. 

Op de verschillende staalnameplaatsen 

werden enkele fysische en chemische 

metingen uitgevoerd. (zie 4. resultaten, 

tabel 3). 
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Tabel 2: Specificaties van de uitgevoerde afvissingen 

INBO Nummer Datum Beviste afstand Methode 

82021100 15-05-2006 50 m SA de weg elektrovisserij, wadend met 2 elektroden 

82050100 17-05-2006 100 m  elektrovisserij, wadend met 1 elektrode 

82130100 17-05-2006 50 m elektrovisserij, wadend met 1 elektrode 

82130200 17-05-2006 50 m SO de weg elektrovisserij, wadend met 2 elektroden 

82230100 15-05-2006 50 m SA de weg elektrovisserij, wadend met 1 elektrode 

82321150 17-05-2006 50 m SO en 50 m SA de weg elektrovisserij, wadend met 2 elektroden 

82331200 17-05-2006 50 m elektrovisserij, wadend met 2 elektroden 

82347150 17-05-2006 50 m SO en 50 m SA de weg elektrovisserij, wadend met 2 elektroden 

83022100 16-05-2006 100 m SO de weg elektrovisserij, wadend met 2 elektroden 

83022150 16-05-2006 50 m SO en 50 m SA de weg elektrovisserij, wadend met 2 elektroden 

83058100 16-05-2006 100 m SO de weg elektrovisserij, wadend met 1 elektrode 

83122100 16-05-2006 50 m SO en 50 m SA de weg elektrovisserij, wadend met 2 elektroden 

83149100 16-05-2006 50 m SO de weg elektrovisserij, wadend met 1 elektrode 

84030150 15-05-2006 50 m SO en 50 m SA de weg elektrovisserij, wadend met 2 elektroden 

84030300 15-05-2006 50 m elektrovisserij, wadend met 2 elektroden 

84048150 15-05-2006 100 m SO de weg elektrovisserij, wadend met 1 elektrode 

SO: stroomopwaarts; SA: stroomafwaarts 

 

4 Resultaten 

4.1 Biotoopbeschrijving en fysisch en chemisch onderzoek 

Tabel 3: Fysische en chemische metingen: pH, zuurstofconcentratie (O2 in mg/l), conductiviteit 

(Cond in µS/cm), temperatuur (T in °C), stroomsnelheid (v in ms-1) en de biotoopbeschrijving 

op het moment van de visbestandopname 

INBO Nummer pH O2 

(mg/l) 

T 

(°C) 

Cond 

(µS/cm) 

v 

(m/s) 

Biotoopbeschrijving 

82021100 6,16 2,7 16,7 1250 0,34 

stroomopwaarts de weg zijn de oevers verstevigd met 

schanskorven, stroomafwaarts met betonnen 

damwanden, steile taluds, zwakke meanderende 

structuur, zwak pool-riffle patroon, natuurlijke 

schuilplaatsen zwak aanwezig, bodem met stenen, 

gemiddeld 0.5 m diep met een maximum van 0.75, 

gemiddeld 2.45 m breed, het water heeft een heldere 

kleur, doorzicht tot op de bodem 

82050100 7,86 6,7 15,2 810 0,29 

natuurlijke oevers (95%) met matig steile taluds, 

zeer goede meanderende structuur en een mooi pool-

riffle patroon, bodem met zand en steenslag, diepte 

gemiddeld 15 cm, enkele putten tot 90cm, 

gemiddelde breedte 1.5 m, doorzicht tot op bodem, 

volledig in bos gelegen 

82130100 6,62 1,8 17,3 1073 0,17 

natuurlijke oever, met steile taluds, natuurlijke 

meanderende structuur en natuurlijk pool-riffle 

patroon, bodem met veel slib (1 m), 1.2 diep 

(vanwaar 20 cm water en de rest slib), gemiddeld 1.9 

m breed, het water heeft een donkergrijze tot zwarte 

kleur, doorzicht tot sliblaag 

82130200 7,9 5,9 17 1078 0,2 

natuurlijke oever met steile taluds, zwakke 

meanderende structuur, pool-riffle patroon en 

natuurlijke schuilplaatsen zwak aanwezig, bodem met 

zand en modder, gemiddeld 0.3 m diep (max. 0.40 

m), gemiddeld 5.3 m breed met een maximum van 

5.6 m, het water heeft een bruine kleur en doorzicht 

tot op de bodem 

82230100 6,76 2,3 16,6 1159 0,14 

natuurlijke oevers met steile taluds over 25m 

versterkt met houten palen en wanden, natuurlijke 
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meanderende structuur en natuurlijk pool-riffle 

patroon, geen natuurlijke schuilplaatsen, bodem met 

slib, gemiddeld 0.25 m diep en max. 2.8 m breed, het 

water heeft een blauwe grijze kleur en stinkt, 

doorzicht soms tot op de bodem 

82321150 7,95 2,9 15,4 993 0,37 

Oevers deels verstevigd met schanskorven, oevers 

vol netels, steile taluds, natuurlijke meanderende 

structuur, natuurlijk pool-riffle patroon en natuurlijke 

schuilplaatsen, gemiddeld 0.35 m diep met een 

maximum van 0.9 m, gemiddeld 3.7 m breed met een 

maximum van 4 m, het water heeft een bruingroene 

kleur, doorzicht tot 0.65 m, bodem met zand en steen 

en onder brug modder 

82331200 7,46 1,7 16 763 0,18 

natuurlijke oevers met steile taluds (aan de brug 

verstevigd met beton), zwakke meanderende 

structuur, gemiddeld 4,5 m breed, waterlaag max. 

15cm daaronder 0.8 m slib, het water heeft een grijze 

kleur en doorzicht tot op de bodem 

82347150 7,79 6 16,6 803 0,01 

natuurlijke oevers, waterplanten afwezig, steile 

taluds, natuurlijke meanderende structuur, natuurlijk 

pool-riffle patroon en natuurlijke schuilplaatsen, 

bodem met 45 cm slib, gemiddeld 0.7 m diep en 

gemiddeld 4.2 m breed met een maximum van 3.65 

m, het water heeft een bruine kleur en doorzicht tot 

0.40 m, er lag een oliefilm op het water 

83022100 6,85 7,5 14,1 1025 0,21 

natuurlijke oevers, geen waterplanten aanwezig, 

matig steile taluds, zwak meanderend, zwak pool-

riffle patroon, weinig natuurlijke schuilplaatsen, 

bodem met zand, gemiddeld 0.2 m diep en gemiddeld 

2.5 m breed, het water is roestbruin 

83022150 7,55 6,3 14,1 0 0,28 

natuurlijke oevers, riet aanwezig, steile taluds, goede 

meanderende structuur, natuurlijk pool-riffle patroon, 

bodem met zand en fijne kiezel, gemiddeld 0.4 m 

diep met een maximum van 0.8 m, gemiddeld 2.5 m 

breed met een maximum van 3.3 m, het water heeft 

een heldere kleur en doorzicht tot op de bodem 

83058100 7,54 6,1 14,7 0 0,24 

natuurlijke oevers met steile taluds, natuurlijke 

meanderende structuur, pool-riffle patroon en 

natuurlijke schuilplaatsen zwak aanwezig, bodem met 

zand en stenen enkele waterplanten, gemiddeld 0.2 

m diep, met een maximum van 0.3 m, gemiddeld 2 m 

breed, het water heeft een heldere kleur en doorzicht 

tot op de bodem, zeer lage waterstand 

83122100 7,66 7,9 16,6 520 0,29 

de oevers zijn natuurlijk, waterplanten aanwezig 

(riet), steile taluds, natuurlijke meanderende 

structuur, natuurlijk pool-riffle patroon, weinig 

schuilplaatsen, bodem met zand, gemiddeld 0.5 m 

diep met een maximum van 0.7 m, gemiddeld 7.8 m 

breed met een maximum van 8.9 m breed, het water 

heeft een heldere kleur met een doorzicht tot op de 

bodem 

83149100 7,84 3,8 17,1 894 0,09 

de oevers zijn deels natuurlijk en deels verstevigd 

met houten paaltjes en beton, steile taluds, 

natuurlijke meanderende structuur, natuurlijk pool-

riffle patroon en natuurlijke schuilplaatsen, bodem 

met slib en stenen, gemiddeld 0.4 m diep met een 

maximum van 0.6 m, gemiddeld 1.8 m breed met een 

maximum van 2.8 m breed, het water heeft een 

heldere kleur en doorzicht tot op de bodem 

84030150 7,73 6 14 2470 0,16 

de oevers zijn deels natuurlijk en deels verstevigd 

met houten palen en houten damwanden, steile 

taluds, meanderende waterloop met goede pool-riffle 

structuur,  natuurlijk schuilplaatsen zijn afwezig, 
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bodem met zand en stenen, gemiddeld 0.3 m diep 

met een maximum van 0.4 m, SO weg gem 3m 

breed, SA de weg 1.6m breed, doorzicht tot op de 

bodem 

84030300 7,75 7,2 15 1121 0,32 

Getijdenwater, veel slib aanwezig, doorzicht tot 

bodem, oevers natuurlijk en dicht begroeid, geen 

waterplanten aanwezig, breedte bij laagwater 7.7m, 

bij hoogwater 9.3m (hoogteverschil 45cm), diepte bij 

laagtij 40cm, de taluds zijn flauw 

84048150 7,7 8,2 16,1 1208 0,26 

de oevers zijn hoofdzakelijk natuurlijk, het begin van 

het traject is verhard door gemetste kassei, betonnen 

paaltjes, beperkt bodemwaterplanten aanwezig, steile 

taluds, meandert natuurlijk en pool-riffle structuur 

aanwezig, gemiddeld 0.4 m diep met een maximum 

van 0.6 m, max. 1.8 m breed, het water is helder  
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4.2 Resultaten van de visbestandopnames 

Tabel 4: Overzicht van de aangetroffen vissoorten en het totaal aantal soorten (N) op de 

verschillende locaties. De resultaten bekomen tijdens vorige campagnes zijn weergegeven in 

een ander kleur.  
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Tabel 5: Morfometrische specificaties van de gemeten en gewogen vissoorten op elke locatie 

(G.L. gemiddelde totale lengte in cm, G.G. gemiddeld gewicht in g; NL aantal gemeten 

individuen, NG aantal gewogen individuen)  
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INBO 
Nummer 10D stekelbaars 3D stekelbaars baars bittervoorn blankvoorn 

  G.L. G.G. G.L. G.G. G.L. G.G. G.L. G.G. G.L. G.G. 

  min-max min-max min-max min-max min-max min-max min-max min-max min-max min-max 

  NL NG NL NG NL NG NL NG NL NG 

82021100                     

82050100     5,0 1,8             

      3,6 - 6,2 0,6 - 3,8             

      23 23             

82130100           

82130200           

82230100                     

82321150 6,0 2,1 4,3 0,7             

      4,2 - 4,4 0,3 - 1,1             

  1 1 2 2             

82331200           

82347150     4,3 1,0     4,4 1,0     

                      

      1 1     1 1     

83022100 6,1 1,9                 

  6 - 6,1 1,3 - 2,5                 

  2,0 2,0                 

83022150         8,4 6,0     7,2 3,6 

                  7 - 7,6 3 - 4 

          1 1     4 4 

83058100                     

83122100 5,1 1,7 4,9 1,2             

      4,3 - 5,4 0,4 - 2             

  1 1 2 2             

83149100                     

84030150     5,0 1,2             

      4,7 - 5,4 0,9 - 1,7             

      3 3             

84030300           

84048150           
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Vervolg tabel 5 

 

INBO Nummer blauwbandgrondel 
kleine 

modderkruiper paling riviergrondel 

  G.L. G.G. G.L. G.G. G.L. G.G. G.L. G.G. 

  min-max min-max min-max min-max min-max min-max min-max min-max 

  NL NG NL NG NL NG NL NG 

82021100                 

82050100         

82130100         

82130200                 

82230100         

82321150         

82331200         

82347150 6,6 3,0             

                  

  1 1             

83022100         16,7 7,2     

                  

          1 1     

83022150         34,4 110,2 10,7 12,6 

          17,3 - 51 11 - 265,9 9,8 - 11,7 10,2 - 15,1 

          7 7 11 11 

83058100         39,6 101,5 8,5 6,4 

          39,6 - 39,6 101,5 - 101,5 8,3 - 8,6 5,9 - 6,9 

          1 1 2 2 

83122100     7,9 3,4 32,0 87,6     

      5,3 - 9,3 1,1 - 5,8 10,4 - 50,6 1,1 - 275     

      6 6 9 9     

83149100                 

84030150 6,0 2,5             

  4,3 - 6,9 0,9 - 3,8             

  5 5             

84030300                 

84048150         25,5 29,5     

                  

          1 1     
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Tabel 6: Effectieve vangst per soort en per staalnameplaats uitgedrukt in CPUE (elektrisch in 

G/100 m en N/100 m met G = gewicht in g en N = aantal) en omgerekend naar kg/ha in het 

rood zijn de gegevens voor 2002 weergegeven 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

INBO 
Nummer Naam   

1
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b
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r 

p
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n
g
 

ri
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n
d
e
l 

to
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a
l 

in
 k

g
/h

a
  

82021100 Grote Molenbeek G/100m          0 0 

    N/100m          0 0 

82050100 Puttenbeek G/100m  41,5        41,5 3.0 

    N/100m  23,0        23,0  

82130100 Molenbeek G/100m          0 0 

    N/100m          0 0 

82130200 Molenbeek G/100m          0 0 

    N/100m          0 0 

82230100 Zielbeek G/100m          0 0 

    N/100m          0 0 

82321150 Grote Molenbeek G/100m 2,1 1,4        3,5 0.1 

    N/100m 1,0 2,0        3,0 0 

82331200 Klaverbeek G/100m          0 0 

    N/100m          0 0 

82347150 Koningsbeek G/100m  1,0  1,0  3,0    5,0 0.1 

    N/100m  1,0  1,0  1,0    3,0 48.9 

83022100 Groot Schijn G/100m 3,8       7,2  11,0 0.4 

    N/100m 2,0       1,0  3,0 0 

83022150 Groot Schijn G/100m   6,0  14,3   771,3 139,1 930,7 37.2 

    N/100m   1,0  4,0   7,0 11,0 23,0 16.0 

83058100 Kleinbeek G/100m        101,5 12,8 114,3 5.0 

    N/100m        1,0 2,0 3,0 27.7 

83122100 Groot Schijn G/100m 1,8 2,5     21,4 821,1  846,8 10.9 

    N/100m 1,0 2,1     6,3 9,4  18,8 13.6 

83149100 Diepenbeek G/100m          0 0 

    N/100m          0 0 

84030150 Benedenvliet G/100m  3,6    12,5    16,1 0.7 

    N/100m  3,0    5,0    8,0 0.4 

84030300 Benedenvliet G/100m          0 0 

    N/100m          0  

84048150 Edegemse beek G/100m        29,5  29,5 1.8 

    N/100m        1,0  1,0 0 
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Tabel 7: Overzichtstabel van de totale vangsten in de met per soort: de geviste aantallen (N), 

de aantalpercentages (N%), de geviste biomassa (G in g) en de gewichtspercentages (G%). 

 

Vissoort N N% G G% 

10D stekelbaars 4 4,71 7,6 0,39 

3D stekelbaars 31 36,47 49,9 2,54 

baars 1 1,18 6,0 0,31 

bittervoorn 1 1,18 1,0 0,05 

blankvoorn 4 4,71 14,3 0,73 

blauwbandgrondel 6 7,06 15,5 0,79 

kleine modderkruiper 6 7,06 20,5 1,04 

paling 19 22,35 1697,8 86,42 

riviergrondel 13 15,29 151,9 7,73 

som 85 100 1964,5 100 

 

 

Tabel 8: Overzicht van de IBI waarden en hun appreciatie voor de periodes2006, 2002 en 1996.  

 

INBO Nummer Waterloop IBI Beoordeling 2006 beoordeling 2002 beoordeling 1996 

82021100 GROTE MOLENBEEK 0 slecht slecht slecht 

82050100 PUTTENBEEK 1,8 ontoereikend / slecht 

82130100 MOLENBEEK 0 slecht slecht slecht 

82130200 MOLENBEEK 0 slecht slecht slecht 

82230100 ZIELBEEK 0 slecht slecht  

82321150 GROTE MOLENBEEK 1,8 ontoereikend slecht slecht 

82331200 KLAVERBEEK 0 slecht slecht slecht 

82347150 KONINGSBEEK 1,4 ontoereikend ontoereikend ontoereikend 

83022100 GROOT SCHIJN 1,8 ontoereikend slecht / 

83022150 GROOT SCHIJN 3,1 matig ontoereikend / 

83058100 KLEINBEEK 1,8 ontoereikend ontoereikend / 

83122100 GROOT SCHIJN  2,3 ontoereikend ontoereikend / 

83149100 DIEPENBEEK 0 slecht slecht / 

84030150 BENEDENVLIET 1,8 ontoereikend ontoereikend matig 

84030300 BENEDENVLIET 0 slecht / slecht 

84048150 EDEGEMSE BEEK 1,8 ontoereikend slecht ontoereikend 

 

 

5 Bespreking 

 

In deze campagne werden 16 

staalnameplaatsen, op 11 waterlopen, 

gelegen in het bekken van de 

Benedenschelde bemonsterd. 

 

De bemonsterde beken zijn: 

 

1) gelegen in het noordoostelijke deel van 
het Benedenscheldebekken: het Groot 

Schijn en enkele van haar zijbeken nl. 
de Kleinbeek en de Diepenbeek. De 
Benedenvliet en zijbeek de Edegemse 
beek. 

2) gelegen in het zuidelijke deel van het 
Benedenscheldebekken: de Grote 
Molenbeek en drie van haar zijbeken nl. 
de Puttenbeek, Klaverbeek en de 
Koningsbeek; de Molenbeek, en de 
Zielbeek.  
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Het grootste deel van deze locaties werden 

reeds in eerdere campagnes bemonsterd 

(Van Thuyne en Breine, 2004; Van Thuyne 

en Belpaire, 1997a en 1997b). Dit laat toe 

om op deze locaties een vergelijking met de 

vroegere gegevens. 

 

Op de 16 locaties werden in totaal 9 soorten 

gevangen nl. tiendoornige en driedoornige 

stekelbaars, baars, bittervoorn, blankvoorn, 

blauwbandgrondel, kleine modderkruiper, 

paling en riviergrondel. Driedoornige 

stekelbaars is de meest gevangen soort 

gevolgd door paling en riviergrondel.  

 

Op het Groot Schijn (3 locaties) werden 7 

soorten gevangen nl. paling, riviergrondel, 

blankvoorn, kleine modderkruiper, 

driedoornige en tiendoornige stekelbaars en 

baars. Op de meest stroomopwaarts 

gelegen locatie werd het minst gevangen. 

Op de locatie te Ranst stroomafwaarts 

Aquafin werd de Rode lijst soort, kleine 

modderkruiper aangetroffen. Het meeste vis 

werd gevangen te Ranst, Regenbooghoeve. 

Hier werd een vangstdensiteit van 37.2 

kg/ha gehaald en dit is de hoogste score 

van al de in deze campagne bemonsterde 

locaties. 

 

Ook in 2002 werden deze locaties 

bemonsterd. Toen werden op het Groot 

Schijn eveneens 7 soorten gevangen (zie 

tabel 4).  

Op de meest stroomopwaarts gelegen 

locatie (83022100) werd in 2002 geen vis 

gevangen, nu twee soorten. De visindex is 

hier gestegen van een ‘slechte kwaliteit’ in 

2002 naar een ‘ontoereikende kwaliteit’ in 

2006. Op de locatie gelegen te Ranst, 

Regenbooghoeve (83022150) is het aantal 

soorten gestegen van 2 in 2002 naar 4 in 

2006. De visindex is hier gestegen van een 

‘ontoereikende’ in 2002 naar een ‘matige 

kwaliteit’ in 2006. Op de meest 

stroomafwaartse locatie (83122100), waar 

de beschermde kleine modderkruiper werd 

gevangen is het aantal soorten gedaald van 

7 in 2002 naar 4 in 2006. In 2002 en 2006 

scoort deze locatie ondanks de 

aanwezigheid van kleine modderkruiper en 

respectievelijk 7 en 4 soorten slechts een 

‘ontoereikende kwaliteit Het aantal  

individuen is dan ook laag. Gevolg: lage 

score voor biomassa en rekrutering, de type 

soorten ontbreken. Alle aanwezige soorten 

(ook de kleine modderkruiper) zijn tolerante 

soorten, dus daar scoort het ook niet goed. 

Geen piscivoren aanwezig of minder goede 

score voor trofische metriek.  

  

In 2002 werd het Groot Schijn nog op een 

locatie meer stroomafwaarts bemonsterd, 

deze locatie scoorde een ‘slechte kwaliteit’.  

Indien we de visstand in het Groot schijn 

over te tijd bekijken komen we tot volgende 

vaststellingen: In 2002 werden 7 soorten 

gevangen waaronder de beschermde kleine 

modderkruiper, echter waren nog 2 locaties 

van de 4 visloos. In 2006 worden nagenoeg 

dezelfde soorten gevangen. In 2006 wordt 

ook op de meest stroomopwaarts 

gesituieerde locatie voor het eerst vis 

gevangen. Ook werden er meerdere 

exemplaren van de kleine modderkruiper 

gevangen, in 2002 was dit slechts 1 

exemplaar. De lichte verbetering is echter 

niet uitgesproken en eerder minimaal. De 

soortendiversiteit en densiteit op de 

verschillende locaties is nog steeds zeer 

laag en van een stabiele visstand is nog 

lang geen sprake. Het voorkomen van 

kleine modderkruiper toont dan weer de 

potenties aan van deze beek. Op 2 locaties 

is de visindex met één waardeklasse 

gestegen en op 1 locatie is deze gelijk 

gebleven. 

 

Van het Groot Schijn werden in deze 

campagne ook 2 zijbeken bemonsterd nl de 

Kleinbeek en de Diepenbeek. In de 

Diepenbeek werd net als in 2002 geen vis 

aangetroffen. De waardebeoordeling van de 

visindex blijft dan ook ‘slecht’.  

Op de Kleinbeek werd er paling en 

riviergrondel gevangen. In 2002 werden 

hier 3 soorten gevangen nl. voornoemde 

soorten aangevuld met bermpje. De 

visindex is dezelfde gebleven en scoort een 

‘ontoereikende kwaliteit’. 

 

Op de Benedenvliet werden 2 locaties 

bemonsterd. Op de locatie te Aartselaar 

(84030150) werden 2 soorten gevangen nl. 

driedoornige stekelbaars en de exoot 

blauwbandgrondel In 2002 werden hier 3 

soorten gevangen en in 1996, 4 soorten 

(zie tabel 4). In 1996 werd nog een ‘matige 

kwaliteit’ gehaald voor de visindex, in 2002 

en 2006 scoort deze locatie een 

ontoereikende kwaliteit. Op de meest 

stroomafwaartse locatie (84030300) werd 

net als in 1996 geen visleven vastgesteld, 
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de visindex blijft ‘slecht’, in 2002 werd deze 

locatie niet bemonsterd.  

De Edegemse beek, een zijbeek van de 

Benedenvliet, werd op 1 locatie 

bemonsterd, er werd slechts paling 

gevangen. In 2002 werd op deze locatie 

geen vis gevangen, in 1996, 4 soorten (zie 

tabel 4). De visindex scoorde ‘ontoereikend’ 

in 1996, ‘slecht’ in 2002 en opnieuw 

‘ontoereikend’ in 2006. Het lijkt er op dat 

de situatie in het deelbekken van de 

Benedenvliet niet verbeterd is ten opzichte 

van vorige campagnes 

 

De Grote Molenbeek of Vliet werd op twee 

locaties bemonsterd. Enkel op de meest 

stroomafwaartse locatie (82321150) 

werden de twee stekelbaarssoorten 

gevangen. In 1996 en 2002 werd hier geen 

vis aangetroffen de visindex stijgt dus van 

een ‘slechte kwaliteit’ naar de 

‘ontoereikende kwaliteit’ in 2006. De meest 

stroomopwaarts gesitueerde locatie 

(82021100) is nog steeds visloos, net zoals 

in 1996 en in 2002. De visindex blijft de 

score ‘slecht’ krijgen. 

Op de Puttenbeek, een zijbeek van de Grote 

Molenbeek werd driedoornige stekelbaars 

gevangen. Hier werd in 1996 geen visleven 

vastgesteld. De visindex is gestegen van 

een ‘slechte’ naar een ‘ontoereikende 

kwaliteit’ in 2006. In 2002 werd deze 

locatie, vanwege werken aan de beek, niet 

bemonsterd.  

Op de Klaverbeek, eveneens een zijbeek 

van de Grote Molenbeek werd net zoals in 

1996 en 2002 geen visleven vastgesteld, de 

visindex blijft dus ‘slecht’ scoren. Op de 

Koningsbeek werden 3 soorten gevangen nl 

driedoornige stekelbaars, bittervoorn en 

blauwbandgrondel. In 2002 werden hier 7 

soorten gevangen en in 1996, 5 (zie tabel 

4). Hoewel de visindexwaarden in 1996 en 

2002 iets hoger lagen (respectievelijk 2 en 

2.5)  is de waardebeoordeling toch dezelfde 

nl. een ‘ontoereikend kwaliteit’ gebleven. 

Sinds 1996 is de situatie nagenoeg dezelfde 

gebleven en is het met de visstand van het 

deelbekken van de Grote Molenbeek nog 

steeds slecht tot zeer slecht gesteld. De 

soortendiversiteit op de  Koningsbeek is 

zelfs teruggevallen van 7 naar 3 soorten en 

een vangstdensiteit van 50 kg/ha in 2002 

naar 0.1 kg/ha in 2006. Licht positief is dan 

weer de vangsten van de twee 

stekelbaarssoorten op de Grote molenbeek 

zelf en driedoornige stekelbaars op de 

Puttenbeek. Stekelbaarzen zijn immers 

pionierssoorten en zijn de eerste die 

terugkomen bij een iets betere kwaliteit. 

 

 

Op de Molenbeek-Zijp (2 locaties) werd er 

net zoals in 1996 en 2002 geen visleven 

vastgesteld, de visindex is dan ook 

onveranderlijk ‘slecht’ gebleven. Ook op de 

Zielbeek werd er net zoals in 2002 geen vis 

gevangen. 
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6 Gebruikte afkortingen en wetenschappelijke 

benamingen van de vissoorten 

3D stekelbaars, driedoornige stekelbaaars Gasterosteus aculeatus 

10D stekelbaars, tiendoornige stekelbaars Pungitius pungitius 

alver Alburnus alburnus 

baars Perca fluviatilis 

bermpje Barbatula barbatula 

bittervoorn Rhodeus sericeus 

blankvoorn Rutilus rutilus 

blauwbandgrondel Pseudorasbora parva 

giebel Carassius auratus gibelio 

kleine modderkruiper Cobitis taenia 

paling Anguilla anguilla 

rietvoorn 
Scardinius 

erythrophthalmus 

riviergrondel Gobio gobio 

vetje Leucaspius delineatus 
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