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Inleiding

In opdracht van de Provinciale Visserijcommissie van Limburg werd door het Instituut

voor Bosbouw en Wildbeheer in samenwerking met het Bestuur voor Natuurbehoud

en -ontwikkeling, Dienst Waters en Bossen, Mdeling Visserij een visbestandsopname

uitgevoerd op de Abeek. Deze visbestandsopname kadert binnen een politiek van

regelmatige monitoring van de openbare waters en laat toe de evolutie van de visstand

op de voet te volgen. Uitgaande van deze gegevens kan een doelmatig beheer

uitgewerkt worden, gekoppeld aan een systematische evaluatie en een continue

bijsturing van de gestelde objectieven.

Uit visserijbiologisch standpunt staat een natuurlijke en diverse visstand centraal: dit

betekent zowel de aanwezigheid van een evenwichtige soortensamensteIIing bestaande

uit soorten die van nature thuishoren in de Abeek als de mogelijkheid tot natuurlijke

recrutering en het tot stand komen van duurzame populaties. Een geïntegreerde

aanpak van soortherstel en biotoopverbetering is daarom noodzakelijk en de belangen

van de sportvisserij en van natuurbehoud gaan hierbij hand in hand.
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l.De Abeek: een situatieschets

De Abeek heeft een lengte van 38 km en ontspringt te Meeuwen, beneden Gestel. Zij

mondt rechtstreeks uit in de Maas te Ophoven. Vroeger stroomde de Abeek

noordoostwaarts de Nederlandse grens over en mondde uit in de Maas te Roermond.

De huidige loop is echter kunstmatig veranderd en de bedding werd verwisseld met

deze van de Lossing en dit vanaf Kinrooi. De exacte loop, waarover momenteel heel

wat verwarring bestaat, is in figuur 1 weergegeven. De nummers op de kaart

verwijzen naar de afvisplaatsen. De stafkaartcoördinaten van deze plaatsen zijn in

tabel 1 weergeven. Uit de terreininventarisatie blijkt de Abeek geen uniforme

waterloop te zijn maar vertoont een grote variëteit in beekmorfologie, flora en fauna.

De aanwezigheid van verschillende habitats verklaart de soortenrijkdom en

onderstreept de belangrijke ecologische waarde van de Abeek.

Tabel 1: Mgeviste plaatsen en stafkaartnummer en -coördinaten

AFVISPLAATS

1. Meeuwen1
2. Meeuwen2
3. Ellikom
4. Reppel
5. Bocholt
6. Urlobroek
7. Kinrooi
8. Ophoven
9. Molenbeersel (Lossing)

STAFKAART

18/5-6
18/5-6
18/5-6
18/5-6
18/5-6
1817-8
1817-8
1817-8
1817-8

COÖRDINATEN

230.13-200.23
229.71-201.25
230.70-203.68
233.38-205.70
236.23-207.43
242.73-206.80
246.83-205.68
251.30-202.63
247.18-207.63

1.1. Waterkwantiteit: Het hydraulisch regime van de Abeek wordt beïnvloed door

verscheidene kunstwerken en de waterafvoer is gericht op een voldoende drooglegging

van de omliggende landbouwgronden bij een maximum stroomsnelheid van O.Smls.

Bepaalde trajecten zijn voor dit doel rechtgetrokken en van een ruimer dwarsprofiel

voorzien. Dit gebeurde voornamelijk in de benedenloop van de Abeek. De

kunstwerken en hun functie worden hieronder opgesomd en zijn op Figuur 2

weergegeven.

I. opstuwing van het waterpeil aan de Dorpermolen

2. opstuwing van het waterpeil aan de Berenheidemolen

3. opstuwing van het waterpeil aan de Hoogmolen



Lossing

4

Lossing

Figuur 1: Verloop van de Abeek en de Lossing met de ligging van de verschillende
staalnamepunten tijdens de visbestandsopname in 1993
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4. Neennolen (geen opstuwing)

5. opstuwing van het waterpeil aan de Reppelmolen

6. opstuwing van het waterpeil aan de Bunkermolen

7. opstuwing aan de Genamolen

8. doorgang onder de Zuid-Willemsvaart

9. opstuwing van het waterpeil aan de Clootsmolen

10. opstuwing van het waterpeil aan de Luismolen

11. aftapping van water door hèt inlaatkunstwerk aan de Luisen

12. opstuwing van het waterpeil aan de sifon van de Lossing onder de Abeek

13. opstuwing van het waterpeil aan de Broekmolen

14. opstuwing van het waterpeil en debietregulatie aan het verdeelwerk tussen de

Abeek en de Itterbeek

Belangrijke wateraanvoerende bijrivieren zijn (van bron naar monding): de Bullenbeek,

de Hommelbeek, de Gielisbeek, de Losbeek, de Schuitelbeek en de Zuurbeek.

1.2.Waterkwaliteit: Via besluit van de Vlaamse Executieve van 21 oktober 1987 (het

zgn. "immissiebesluit") zijn voor alle oppervlaktewateren van het openbaar

hydrografisch net bepaalde kwaliteitsdoelstellingen vastgelegd (drinkwater,

zwemwater, viswater, schelpdierwater of basiskwaliteitswater). Deze doelstellingen

dienen tegen 1 juli 1995 bereikt te worden Voor de Abeek zijn de

kwaliteitsdoelstellingen als volgt bepaald: de Abeek tussen de Zuid-Willemsvaart en

Stamprooierbroek (grenspaal 160): vis- en zwemwater, de zwemvijver van Luisen:

zwemwater en de rest van de Abeek: viswater. De controle van de waterkwaliteit

wordt uitgevoerd door de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) die hiervoor over een

immissiemeetnet beschikt. Zowel de fYsico-chemische als de biologische

waterkwaliteit worden gemeten. Dit gebeurt volgens een standaardmethode: de

fYsico-chemische waterkwaliteit is gebaseerd op de Basis Prati-Index (BPI) voor

zuurstofverzadiging, chemische zuurstofvraag (CaD) en ammoniakale stikstof Hoe

lager de score op de BPI, hoe beter de waterkwaliteit. De practische uitvoering van de

metingen gebeurt in Limburg door LISEC v.z.w. (Genk-Bokrijk). De biologische

kwaliteit wordt door de V.M.M. berekend volgens de Belgische Biotische Index (BBl)

en is gebaseerd op de bioindicatoren en de diversiteit van de macro-invertebraten die

binnen een bepaald gebied voorkomen. Anders dan de BPI geeft een hogere score

(min 0, max 10) op de BBl een betere waterkwaliteit aan. Voor een gedetailleerd

overzicht van de waterkwaliteitsmetingen verwijzen we naar de jaarverslagen van de

emissie-inventarisatie uitgevoerd door de VMM (1991, 1992 en 1993). De resultaten

van deze verslagen worden hierna beknopt samengevat.
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Figuur 2: Knelpunten voor vismigratie op de Abeek

6



7

1.2.1.Fysische en chemische waterkwaliteit: de waterkwaliteit is matig vanaf de bron

tot in Reppel (BPI 2-4), vanaf hier is de Abeek zuiver tot in het Stamprooierbroek

(BPI 1-2). De kwaliteit daalt vervolgens sterk na de monding van de Zuurbeek

(effluent RWZI van Bree) in de Abeek en het water is verontreinigd tot Kinrooi (BPI

4-8) waar de kwaliteit terug lichtjes vooruit gaat en het water matig vervuild is (BPI 2

4). Dit blijft zo tot aan de monding in Ophoven. Het gehalte opgeloste zuurstof was

op alle meetpunten voldoende en conform met de viswaterkwaliteit. Volgens deze

normen dient 50% van de metingen een gehalte van >8 mg/l te hebben en 100% van de

metingen moet een gehalte van >5 mg/l hebben. Anders is het gesteld met de COD

norm: deze waarde is indicatief voor de getransporteerde organische vracht in het

water en werd vastgesteld op maximum 30 mg/l, een waarde die op de Abeek in ruim

50% van de gevallen overschreden werd. Ook voor het totaal fosforgehalte verschillen

de waarden van plaats tot plaats: de waarde conform de basiskwaliteit moet steeds

lager zijn dan 1 mg/l. Te Meeuwen-Gruitrode voldoen 100% van de metingen aan

deze waarde. Stroomafwaarts daalt de kwaliteit lichtjes maar bereikt opnieuw 100%

te Bocholt aan de Luismolen. Ter hoogte van Kinrooi vennindert de kwaliteit sterk en

daalt tot 50%. Aan de monding te Ophoven is de kwaliteit terug beter en voldoet 90%

van de metingen aan de norm. Voor het ammoniumgehalte werd de

basiskwaliteitsnorm vastgesteld op een maximum van 5 mgN/l, een waarde die op alle

meetpunten, op één na, niet overschreden werd. Voor de Abeek, die gecatalogeerd

werd als viswater, is de norm veel strenger en mag het maximum ammoniumgehalte

0.15 mg/l bedragen. Op elk meetpunt was geen enkele meting lager dan 0.15 mg/l en

voldoet de Abeek dus niet aan de viswaterkwaliteitsnorm. Bepaling van de basis-Prati

index leverde op de meeste meetpunten een "licht verontreinigde" toestand, slechts op

één plaats werd er een "verontreinigde" toestand vastgesteld.

1.2.2Biologische waterkwaliteit: in 1990 was er op de Abeek slechts één meetpunt

voor het bepalen van de BBl gesitueerd te Bocholt. Er werd toen een matige

waterkwaliteit vastgesteld (BBl 5-6). In 1992 zijn er een aantal meetpunten

bijgekomen: in Meeuwen-Gruitrode werd voor de uitmonding van de Gielisbeek een

matige kwaliteit vastgesteld net als op de Gielisbeek zelf In Bocholt trad er in

vergelijking met 1990 een verbetering op en was de waterkwaliteit goed in 1992 (BBl

7-8). Deze waarden werden eveneens gemeten op de meetpunten stroomafWaarts:

Uriobroek, Kinrooi, en Ophoven. De biotische indexen van de andere beken die in de

Abeek uitmonden variëren van zeer goede (BBl 9-10) tot zeer slechte kwaliteit (BBl

1-2). Voor meer informatie over deze waters verwijzen we naar de jaarverslagen van

de VMM.
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1.3.Beekmotfologie: De Abeek vertoont een vrij natuurlijke loop tot aan de duiker

onder de Zuid-Willemsvaart. De beek in dit deel is smal, ondiep en meandert sterk

doorheen het landschap dat voornamelijk uit landbouw- en natuurgebieden

(hoogstammig loofhout en kreupelhout) bestaat. De bodem bestaat afwisselend uit fijn

grind of zand en de plantenbegroeiing is regelmatig maar in middelmatige densiteiten.

Stroomafwaarts de Zuid-Willemsvaart is de loop breder en is de stroomsnelheid laag.

De bodem is zandig tot leemig en de plantengroei is eerder geconcentreerd en

plaatselijk sterk ontwikkeld. Ter hoogte van Kinrooi en verder stroomafwaarts loopt

de beek in een sterk genormaliseerd en vaak rechtgetrokken stroomtraject gericht op

een snelle waterafvoer (ontwatering en drainage van de omliggende

landbouwgronden). De Abeek is hier smaller, dieper en de stroomsnelheid is hoog.

Plantengroei is, mede door de hoge stroomsnelheid en het regelmatig ruimen van de

bodem en de oevers, eerder schaars en afwezig in het meest stroomafwaartse deel. In

de laatste 300m voor de uitmonding in de Maas te Ophoven stroomt de Abeek in een

betonnen bedding en is er een sterke stroming. Dit vormt een probleem wanneer de

monding geherstructureerd wordt in functie van de vismigratie uit de Maas. Voor

meer gegevens hierover verwijzen we naar het "Ontwikkelingsplan voor de visserij op

de Grensmaas" (Gilson et al. 1993). Wat betreft de beekmorfologie is uit

visserijkundig oogpunt de aanwezigheid van voldoende waterplanten, en dus van de

nodige paaiplaatsen, van primordiaal belang. Hierbij moeten in eerste instantie de

bestaande plantenzones beschermd worden. Vooral de onderwaterplanten en de

planten uit de natte oeverzones zijn van belang daar deze rechtstreeks gebruikt kunnen

worden als paaisubstraat voor het afzetten van de viseitjes, en als schuilplaats voor het

visbroed. Voor het behoud van deze plantenzones moet het ruimen van de beek enkel

tot de strikt noodzakelijke plaatsen beperkt worden en moet dit op een niet

destructieve manier gebeuren. Het ruimen kan bijvoorbeeld enkel vanaf één oever

gebeuren tot in de helft van de beek waarbij een deel van de andere beekhelft

ongeschonden blijft. In tweede instantie kan gedacht worden aan de uitbreiding van de

bestaande plantenzones door een aangepaste oeverconstructie en het creëren van

ondiepe oeverzones. Het vrij laten meanderen van de beek zorgt op een natuurlijke

manier voor de aanwezigheid van een gediverseerde morfologie met afwisselend diepe

en ondiepe stukken en biedt de beste mogelijkheden voor een goede

plantenontwikkeling.
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2.Het visbestand

2.l.Materiaal en methode: De afVissing werd gedaan met behulp van twee

electrovisserijapparaten. In totaal namen er acht personen aan de afVissing deel. In het

geheel werden acht plaatsen, regelmatig verspreid over de volledige loop van de

Abeek, bevist volgens een gestandaardiseerde procedure: op elke plaats werd een

traject van lOOm afgevist en werd er een vergelijkbare visinspanning geleverd: vier

personen in het water en 20 minuten vissen per plaats, per keer. Van elke vissoort

werd een constant aantal exemplaren at random gekozen en met een nauwkeurigheid

van 0.1 cm en 1 g gemeten en gewogen. Het aantal bedroeg 30 exemplaren voor de

drie- en de tiendoornige stekelbaars en 50 exemplaren voor de andere vissoorten die

een grotere variantie vertoonden. De resterende vissen werden per soort gewogen en

geteld. De vangstefficiëntie werd berekend volgens de methode zoals beschreven door

Seber en Le eren (1967). Hiertoe werden op twee plaatsen twee gelijkaardige

opeenvolgende afVangsten gedaan en werd de vangstefficiëntie per soort berekend.

Dit gebeurde te Ellikom en te Kinrooi. Voor elke vissoort werd tenslotte de densiteit

per hectare berekend. Wij zijn van oordeel dat een densiteitsberekening per ha een

grotere representativiteit heeft dan een weergave per kilometer beeklengte. Buiten het

feit dat deze manier overeen komt met deze gebruikt in de wetenschappelijke literatuur

is het met een berekening per ha niet nodig uit te gaan van een denkbeeldige waterloop

met homogene morfologie over een lengte van I km.

Een onmiskenbaar voordeel van een dergelijke gestandaardiseerde procedure is de

reproduceerbaarheid van de afvissing. Een regelmatige monitoring op deze manier laat

toe een betrouwbare analyse te maken van de visstand, de evolutie daarvan en de

impact van het beheer van het viswater. Hieronder wordt niet alleen het uitzetten of

het selectief afVissen van bepaalde vissoorten verstaan, maar ook het effect van

watersanering, waterregulatie, aanwezigheid van submerse- en oevervegetatie, ... Uit

dit oogpunt wordt voorgesteld om toekomstige afvissingen op een vergelijkbare

manier uit te voeren.

Zoals hoger vermeld bestaat er nogal wat verwarring over de juiste loop van de Abeek

en werd er in 1991 in het kader van de studie uitgevoerd door De Vocht (1992) een

plaats afgevist te Molenbeersel op de huidige Lossing. Om een vergelijking met deze

studie mogelijk te maken hebben wij deze plaats eveneens afgevist. De resultaten

hiervan zijn in een apart punt besproken (zie verder).
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2.2.Systematische indeling: In totaal kon de aanwezigheid van niet minder dan 18

vis- en rondbeksoorten aangetoond worden. Opvallend was het regelmatig voorkomen

van de rivierprik waaruit afgeleid kan worden dat de waterkwaliteit nog redelijk goed

IS. In EIlikom werd zelfs een densiteit van 6112 beekprikken/ha berekend. De

systematische indeling en de onderlinge verwantschappen van de gevangen vissen in de

Abeek worden in tabel 2 weergegeven.

Tabel2: Systematische klassering van de vissoorten uit de Abeek.

ORDE FAMILIE SOORT NEDERLANDSE NAAM

PeIromyzontifonnes PeIromyzontidae Lampetra p/aneri Beekprik
Anguillifonnes Anguillidae Anguilla anguilla Paling
Cyprinifonnes Cypriuidae Abramis brama Brasem

Carassius carassius Kroeskarper
Cyprinus carpio Schubkarper
Gobiogobio Riviergrondel
Leuciscus /euciscus Serpeling
Ruti/us ruti/us Blankvoorn
Scardinius Rietvoorn
erythrophtha/mus
Tinca tinea Zeelt

Cobitidae Noemacheilus Bennpje
barbatu/us

Silurifonnes Ictaluridae Icta/urus nebu/osus Bruine Am. dwergmeerval
Salmonifonnes Umbridae Umbra pygmaea Amerikaanse hondsvis

Salmouidae Sa/mo trut/a fario Beekforel
Gasterosteifonnes Gasterosteidae Gasterosteus aculeatus Driedooruige stekelbaars

Pungitius pungitius Tiendooruige stekelbaars
Percifonnes Centrarchidae Lepomis gibbosus Zonnebaars

Percidae Perca jluviatilis Baars

2.3.soortbespreking: De soortbespreking gebeurt in alfabetische volgorde volgens de

Nederlandse naam van de gevangen vissoorten en omvat per soort volgende drie

punten:

" Algemene informatie met betrekking tot de oorsprong en de habitatvereisten

voor de betreffende vissoort.

" Verspreidingspatroon in Europa en specifieke verspreiding in de Belgische

wateren.

" Typische verspreiding in de Abeek en lengte-frequentie-distributie van de

betreffende soort. Wanneer er slechts enkele exemplaren van een bepaalde
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soort over heel de Abeek werden gevangen worden de individuele lengten en

gewichten grafisch weergegeven.

Amerikaanse hondsvis (Umbra pygmaea, DE KAY 1842)
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AMERIKAANSE HONDSVIS
Abeek 1993
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* Niet-inheemse vissoort uit

traagstromende of stilstaande waters

afkomstig van de oostkust van Noord

Amerika. Leeft van insectenlarven en

wonnen die tussen de waterplanten

gezocht worden. Bezit de mogelijkheid

tot luchtademhaling via een sterk

doorbloede zwemblaas. Hierdoor is de

hondsvis goed bestand tegen lichte

vervuiling en lage

zuurstofconcentraties.

>'I Kent sinds de invoer uit Amerika een ruime verspreiding in België, Frankrijk,

Duitsland en Nederland. In Vlaanderen verspreid in het gehele Maasbekken (o.a.

Dommel, Kleine Aa, Zijpbeek en Abeek), het Scheldebekken, de bekkens van de

Grote- en de Kleine Nete en in de bovenloop van de Demer. In Wallonië slechts

sporadisch in de Maas, stroomafwaarts Luik (Bruylants et al., 1989).

>'I Algemeen voorkomend in de Abeek, enkel in Reppel en Bocholt werden geen

exemplaren gevangen. De hoogste densiteit en biomassa vinden we terug te

Meeuwen2 (800 stuks/ha en 5755 g/ha) en te Urlobroek (197 stukslha en 2467 g/ha).

Te Meeuwen2 werden 16 exemplaren gevangen, op de andere plaatsen meestal slechts

één of enkele stuks.

Baars (Percafluviatilis, LINNAEUS 1758).

BAARS
Abeelc 1993
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:ft Inheemse vissoort voorkomend

van de barbeelzone tot in brakwater in

niet te sterk stromend, helder water

met een redelijk zuurstofgehalte. Vrij

resistent tegen eutrofiëring en hoge

watertemperaturen. Jonge vissen leven

in scholen en hebben een gevarieerd
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dieet bestaande uit zoöplankton, benthos en kleine visjes. Oudere individuen leven

solitair en eten uitsluitend vis.

* Algemeen voorkomend in de meeste delen van België waar de waterkwaliteit

en de waterdiepte dat toelaten (Bruylants et al., 1989).

* De meeste baars werden gevangen in het Urlobroek (818 stukslha en 9503

g/ha) maar de hoogste biomassa werd gemeten in Reppel (244 stuks/ha en 15000

g/ha). Op de andere plaatsen werd geen baars gevangen.

Beekforel (Salma truttafaria, LINNAEUS 1758).

250,---------------,
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BEEKFüREL
Abeek 1993
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* Inheemse vissoort uit vnl. de

forel- en vlagzalmzone die tevens kan

voorkomen In traagstromende

rivieren, meren en brakwatergebieden.

Stelt hoge waterkwaliteitseisen:

vooral de temperatuur (max. 20-22

0c) en de zuurstofconcentratie (min 5
o

0.J--,-----cc:---=-----c---c--~ mg/l) zijn limiterende faktoren voor
o 5 10 15 20 25 .'ia 35",t, kmi het al dan niet voorkomen van

beekforel. Als paaisubstraat is een grindbed noodzakelijk. De vissen leven solitair en

vertonen een territoriumgedrag. Het dieet van de jonge vissen bestaat uit benthos en

kleine mosselen en van de volwassen vissen uit vis aangevuld met amfibieën.

* Voornamelijk in Noord-Europa algemeen verspreid maar steeds zeldzamer

voorkomend. In Vlaanderen is de beekforel bijna geheel verdwenen. In het

Scheldebekken komt hij enkel nog voor in de bovenloop van de ZwaIm en de

Molenbeek (in het Hallerbos). In het Maasbekken wordt hij enkel nog aangetroffen in

de Berwijn en de Voer, beide in de Voerstreek (Bruylants et al., 1989).

* In het Getebekken (Vlaams Brabant) beoogt het LB.W. via herintroducties

van in het centrum voor visteelt opgekweekte eenjarige beekforel om terug

evenwichtige populaties in de beken op te bouwen. In Limburg werden in het kader

van preliminaire experimenten 5000 forellelarfjes uitgezet op de Abeek en de Dommel.

Voor de Abeek werden 2500 larfjes uitgezet op 20 april 1993 ter hoogte van de

Dorperrnolen en de Berenheidemolen. In het kader van deze experimenten was een

monitoring van de beekforellenstand in de Abeek belangrijk. Bij de afvissing werden

er in totaal slechts vier exemplaren gevangen: drie volwassen en één jong dier te

Meeuwenl en te Ellikom. De vissen zijn ouder dan één jaar en zijn waarschijnlijk

ontsnapt uit een forellenvijver. Van de uitgezette larfjes werden geen exemplaren meer
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teruggevangen. Een evaluatie van deze proefuitzetting dringt zich op. In het bijzonder

kan de limiterende rol van het ijzergehalte in de Abeek nagetrokken worden: met name

jonge salmoniden zijn gevoelig aan hoge waarden opgelost ijzer in het water. Een te

hoge concentratie veroorzaakt het uitvlokken van onoplosbaar ijzeroxide op de

kieuwen waardoor de vislarfjes afsterven. Vooral in de bovenloop van de Abeek kan

men duidelijk een verhoogde ijzerconcentratie waarnemen: de bodem heeft een

overwegend roestbruine kleur van het neergeslagen ijzeroxide.

Beekprik (Lampetra planeri, BLOCH 1784).

16-.--------------------,
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* De beekprik brengt de eerste

vier tot zes jaar van zijn leven door als

larve en leeft na metamorfose tot

volwassen dier nog slechts één jaar. In

tegenstelling tot de rivierprik vertoont

de beekprik geen migratiegedrag en

verblijft gedurende heel zijn levensloop

in kleinere beekjes. De larven leven

ingegraven in de bodem en voeden zich

met detritus, algen, kleine wormpjes en

kreeftachtigen. Bij de volwassen dieren is er geen volledige opening tussen keel en

slokdarm waardoor beekprikken zich in dit stadium niet meer voeden. De beekprik

is, net zoals de rivierprik, zeer gevoelig voor vervuiling en is om deze reden uiterst

zeldzaam geworden.

* Vroeger nog algemeen verspreid in Midden- en Noord-Europa is de beekprik

nu op de meeste plaatsen zeldzaam geworden of geheel verdwenen. In Vlaanderen is

de beekprik beschermd en komt hij nog voor in de boven- en de middenlopen van een

aantal beken uit het Maas- en Scheldebekken. In Wallonië is hij echter geheel uit het

Scheldebekken verdwenen en komt hij enkel nog voor in het Maasbekken. Ook hier is

de stand de laatse jaren sterk achteruitgegaan (Bruylants et al., 1989).

I': Beekprik werd gevangen in de bovenloop van de Abeek: 125 exemplaren te

Ellikom, 2 exemplaren te Meeuwen2 en 1 exemplaar te Meeuwen1, en in de

middenloop 1 exemplaar in het Urlobroek. De meeste beekprikken komen voor in

Ellikorn: 6112 stuks/ha met een gewicht van 22798 g/ha bij een vangstefficiëntie van

0.36. Deze soort is alsnog relatief goed vertegenwoordigd wat wijst op de redelijk

goede waterkwaliteit in de midden- en de bovenloop van de Abeek (zie infra). De
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extreme gevoeligheid voor vervuiling maakt de beekprik echter tot een kwetsbare

soort en verdere waterkwaliteitssanering is daarom noodzakelijk.

Bermpje (Noemacheilus barbatulus, LJNNAEUS 1758).

ft Nachtactieve bodemvis die
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jaagt op insectenlarven en kleine

kreeftachtigen. Kan langere tijd

inactief onder stenen of in de bodem

verblijven door enkele specifieke

morfologische aanpassingen: sterk

vergrote kieuwoppervlakte en de

mogelijkheid tot darmademhaling

(gebruik van atmosferische lucht en

diffusie doorheen de darm). Algemeen

wordt het bermpje in de literatuur beschouwd als een indicatorsoort voor een goede

waterkwaliteit hoewel hij vrij resistent is tegen tijdelijke vervuilingen.

ft Het bermpje komt voor in bijna gans West-, Centraal- en Oost-Europa maar

ontbreekt in Schotland en het noordelijk deel van Scandinavië. In het algemeen zijn de

bermpjespopulaties zeldzaam tot kwetsbaar geworden. In Wallonië komt hij echter

nog algemeen voor met uitzondering van de Hoge Venen. In Vlaanderen is het

bermpje beschermd en komt hij enkel nog in vrij hoge densiteiten voor in de Kempen.

Typisch is de geclusterde verspreiding (Bruylants et al., 1989). Denayer (1993) maakt

melding van enkele exemplaren in de waters van de Zuid-IJzerpolder maar trof in de

IJzer zelfgeen bermpjes aan.

ft Deze soort komt in de Abeek algemeen en in vrij grote aantallen voor. Enkel

in Ophoven werden geen bermpjes (noch andere soorten!) gevangen. De hoogste

densiteit en biomassa vinden we terug in de bovenloop te Ellikom (5509 stukslha en

53053 g/ha) en te Meeuwen2 (3900 stuks/ha en 37661 g/ha). Opvallend is de

geografisch gebonden spreiding van de gewichten en de lengten van de gevangen

vissen: de kleinste visjes werden in de benedenloop gevangen (gemiddeld gewicht 6.2 g

te Kinrooi en 3.3 g in het Urlobroek) en de grootste vissen in de bovenloop (gemiddeld

gewicht 9.7 g te Meeuwen1 en 12.9 g te Meeuwen2).
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Blankvoorn (Rutilus mlilus, LINNAEUS 1758).

140-r--------------------,

BLANKVOORN
Abeek 1993

* Voorkeursbiotoop: stilstaand

tot traagstromend water m de

brasemzone en traagstromende delen

van de barbeelzone en

brakwatergebieden. Leeft in scholen

en is een alleseter met vnL een planten

dieet (draadalgen). Blankvoorn is een

belangrijke vis voor de sportvisserij

met een goede resistentie tegen

vervuiling en structurele degradatie van
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het biotoop.

=" Zeer algemeen voorkomend ten noorden van de Alpen deels ten gevolge van

de veelvuldige uitzettingen als sportvis. Komt zowel in Vlaanderen als in Wallonië

algemeen voor en ontbreekt enkel in te sterk vervuilde of te kleine waters. De

blankvoorn vormt in onze grote rivieren de soort met de hoogste biomassa. Hierbij

moet echter opgemerkt worden dat deze vissoort, ondanks haar hoge

weerstandsvermogen tegen watervervuiling en haar lage habitatseisen, de laatste jaren

sterk achteruitgegaan is. Momenteel worden op vele plaatsen de populaties enkel in

stand gehouden door uitzetting van pootvis eerder dan door natuurlijke recrutering

(Bruylants et al., 1989).

=" De blankvoornstand op de Abeek is goed te noemen. De hoogste densiteiten

en biomassa's vinden we terug in de middenloop te Kinrooi (2651 stukslha en 15540

g1ha), in het Urlobroek (2576 stuks/ha en 22944 g1ha) en in Bocholt (5982 stuks/ha en

34589 g/ha). In de bovenloop is de densiteit veel lager maar is het gemiddeld gewicht

. en de gemiddelde lengte van de gevangen vissen hoger: 16.6 cm en 54.4 g te

Meeuwenl in vergelijking met 6.3 cm en 5.8 g te Bocholt. Dit kan verklaard worden

door de hogere stroomsnelheid in Reppel en Ellikom en doordat de Abeek in

Meeuwenl en Meeuwen2 te klein en te ondiep is.

Brasem (Abramis brama, LINNAEUS 1758).

=" Komt bij voorkeur voor in diepere vijvers en meren en in de traagstromende,

warmere rivierdelen, die de brasemzone genoemd worden. Brasems leven in scholen

dicht bij de bodem en eten wormen, slakjes, kreeftachtigen, insectenlarven, zaden en

ander plantenmateriaaL De vissoort is vrij resistent tegen vervuiling en kent
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voornamelijk uitbreiding in geëutrofieerde wateren met algenbloei. In deze wateren

verdwijnen de hogere plantensoorten en treedt eveneens een verarming op van het

aantal vissoorten ten voordele van de brasem (de zgn. "verbraseming" van het water).

ie Wijd verspreid in Midden- en Noord-Europa. Algemeen in Vlaanderen,

vooral in beide Netebekkens en het Maasbekken. In Wallonië komt brasem

voornamelijk voor in de Maas en de benedenloop van de Ourthe. Hij is minder

algemeen aanwezig in het Waalse Scheldebekken (Bruylants et al., 1989).

... De Abeek is met haar'ondiep en relatief snelstromend karakter niet het ideale

brasemwater: enkel te Kinrooi werd één exemplaar gevangen. Het betrof een jong

individu van 5.8 cm lengte en 1.6 g gewicht.

Bruine Amerikaanse dwergmeerval (Ictalurus nebulosus, LE SUEUR 1819).

... Vis uit traagstromend en stilstaande wateren. Leeft van planten,

zoöplankton, insekten en insektenlarven. Rooft ook visbroed. Het fourageren voor

voedsel gebeurt tijdens schemering en 's nachts waarbij de vis gebruik maakt van een

goed ontwikkeld electrisch orgaan dat golven uitzendt en verstoringen (prooien,

soortgenoten, ...) detecteert. Dwergmeervallen vertonen een hoge tolerantie voor lage

zuurstofconcentraties en kunnen droogteperiodes overleven door zich in te graven in

het slijk. Daartoe hebben de vissen een efficiënte huidademhaling ontwikkeld.

... Niet-inheemse vissoort afkomstig uit Noord-Amerika, rond het einde van de

1ge eeuw in Europa ingevoerd en momenteel algemeen maar in lage getalen in Europa

verspreid. In België komt hij zowel in het Vlaamse als in het Waalse Maas- en

Scheldebekken voor in lage densiteiten (Bruylants et al., 1989).

* Enkel in Ellikom werd een Amerikaanse dwergmeerval gevangen. De vis had

een gewicht van 35.9 g en een lichaamslengte van 13.8 cm. Net zoals voor de brasem

is de Abeek voor meervallen niet het ideale biotoop wat de lage densiteit verklaart.

Driedoornige stekelbaars (Gasterosteus aculeatus, LINNAEUS 1758).

DRIEDOORNIGE STEKELBAARS
Abeek 1993
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" Inheemse vissoort die rUlm

verspreid is in stilstaande tot matig

snel stromende waters. Stekelbaarzen

eten plankton, grotere ongewervelde

waterdiertjes en soms ook viseieren en

jonge vislarfjes. De driedoomige

stekelbaars vertoont een hoge
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tolerantie voor vervuiling en stelt geen hoge habitatseisen.

* Komt in Europa voor tussen de 35e en de 70e breedtegraad maar is In

Centraal-Europa zeldzaam geworden en is geheel afwezig in het gehele stroomgebied

van de Donau. In Vlaanderen is de driedoornige stekelbaars de meest algemene soort

en enkel in te sterk vervuilde en/of te snel stromende waters komt geen stekelbaars

voor. Om deze redenen komt hij in Wallonië minder frequent voor dan in Vlaanderen

(Bruylants et al, 1989).

* Driedoornige stekelbàars komt over heel de Abeek voor maar de grootste

aantallen noteerden we in de rniddenloop en in de bovenloop. De hoogste densiteit en

biomassa vinden we terug in Ellikom (10414 stuks/ha en 10953 g/ba), Meeuwen2

(13050 stukslha en 14355 g/ba) en Meeuwenl (8167 stuks/ha en 6608 g/ha).

Kroeskarper (Carassills carassills, LINNAEUS 1758).

* Kenmerkende vissoort voor

de brasemzone, komt zelden in

rivieren voor tenzij in traagstromende

delen of in zijarmen. De kroeskarper

is een omnivoor met een voorkeur

macrovegetatie

zeer resistent tegen

KROESKARPER
Abeek /993
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voor dierlijk voedsel.

zuivere waters met

ontwikkelde

prefereert is hij

Hoewel hij

een goed

extreme rnilieuomstandigheden en vervuiling.

* In geheel Europa verspreid maar steeds zeldzamer wordend. In Vlaanderen

en Wallonië komt de vis in lage densiteiten voor in voornamelijk traagstromende,

plantenrijke rivieren of stilstaande waters in zowel het Schelde- als het Maasbekken.

In het IJzerbekken komt de kroeskarper nog regelmatig voor (Denayer, 1993). Op

sommige vijvers is hij talrijk aanwezig. In het algemeen kan de kroeskarper echter als

eerder zeldzaam beschouwd worden en heeft men momenteel weinig zicht op de

mogelijkheid tot natuurlijke recrutering voor het op peil houden van de stand.

Grootste oorzaak en gevaar voor de achteruitgang van de kroeskarper is vooral het

verdwijnen van de typische habitats waarin deze vissoort leeft, eerder dan de pollutie

van de oppervlaktewaters (Bruylants et al., 1989).

* Op drie plaatsen in de Abeek werd kroeskarper gevangen. De hoogste

densiteit en biomassa vinden we terug in Ellikom (114 stuks/ha en 4701 g/ha). In
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Reppel en Urlobroek is de biomassa en densiteit 89 stuks/ha en 2756 g/ha

respectievelijk 15 stukslba en 155 g/ha.

Paling (Anguilla anguilla, LINNAEUS 1758).

* Inheemse katadrome trekvis

met complexe levenswijze. Palingen

zijn nachtactieve vissen die leven van

VIS, aas, insectenlarven, mossels,

amfibiën, kreeftachtigen en wormen.

Door de mogelijkheid van

luchtademhaling kunnen palingen lage

zuurstofconcentraties in het water
~
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gemakkelijk overleven en zijn ze goed

bestand tegen vervuiling.

* Verspreid doorheen geheel Europa met uitzondering van het meest oostelijke

deel. Op vele plaatsen wordt de palingstand op peil gehouden door het uitzetten van

glasaaltjes die aan de mondingen van de grote rivieren gevangen worden. Door

verregaande graad van vervuiling en gebrek aan migratiemogelijkheden gaat de

natuurlijke recrutering van de paling sterk achteruit en daalt het aantal glasaaltjes jaar

na jaar. In Vlaanderen en Wallonië wordt de paling algemeen aangetroffen in het

gehele Maasbekken. De migratiemogelijkheden en de redelijke waterkwaliteit maken

dit mogelijk. In het Scheldebekken komt hij minder talrijk voor mede door de hoge

vervuilingsgraad (Bruylants et al., 1989). Door de jaarlijkse uitzettingen is de stand

echter goed in beide Netebekkens. Ook in de kanalen van het IJzer-en het

Kustbekken is de stand goed en treft men relatief hoge densiteiten aan (Denayer,

1993)

* Paling werd enkel teruggevonden in de benedenloop van de Abeek: Kimooi

(175 stukslba en 56140 g/ba) en in het Urlobroek (455 stukslba en 74227 g/ba). In

Kimooi werden 10 exemplaren gevangen met een lengte tussen 31 cm en 69 cm en in

het Urlobroek 30 exemplaren met een vergelijkbare lengte tussen 26 cm en 68 cm.

Ook de gemiddelde lengte en het gemiddelde gewicht evenals de standaarddeviatie zijn

voor beide plaatsen analoog (zie bijlage).
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Rietvoorn (Scardinius erythrophthalmus, LJNNAEUS 1758).
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... Inheemse vissoort die bij

voorkeur leeft In traagstromende

(brasemzone) of stilstaande waters.

Scholenvis met een dieet bestaande uit

algen, hogere planten, insectenlarven

en andere kleine dierlijke prooien.

... In Europa algemeen verspreid

tussen de 60e breedtegraad en het

noorden van de Pyreneeën. In België

wordt de rietvoorn in de meeste

traagstromende of stilstaande waters teruggevonden. Zowel in Vlaanderen als in

Wallonië is de densiteit van de rietvoornpopulaties echter laag (Vlaanderen) tot zeer

laag (Wallonië). De sterke vervuiling van de oppervlaktewaters maar ook het

verdwijnen van de hogere waterplantenvegetatie en de typische rietvoornbiotopen

zijn hiervan de hoofdoorzaken (Bruylants et al., 1989).

* Op de meeste plaatsen werd rietvoorn teruggevonden, enkel te Ophoven en

in het Urlobroek werden er geen gevangen. De stroomsnelheid op deze twee plaatsen

is relatief hoog wat de afwezigheid van rietvoorn, ondanks een goed ontwikkelde

plantengroei in het Urlobroek, kan verklaren. De hoogste densiteiten vinden we in

Reppel (1111 stukslha en 11784 g/ha) en in Ellikom (947 stuks/ha en 15725 glha). De

grootste exemplaren vinden we in de bovenloop van de Abeek, de kleinste in de

benedenloop en de middenloop: de gevangen vissen te Meeuwenl zijn gemiddeld 11.3

cm lang en wegen gemiddeld 19.2 g, in Bocholt zijn deze waarden gemiddeld 6.8 cm

en 3.1 g.

Riviergrondel (Gobio gobio, LINNAEUS 1758).

... Inheemse scholenvis die op de

bodem leeft. Zeer algemeen

voorkomend zowel 10 snelstromende

(vlagzalmzone) als 10 stilstaande

waters. Leeft voornamelijk van

organismen die op de bodem leven:

kreeftachtigen, slakken, mosseltjes en

insectenlarven aangevuld met detritus
16 18 20

RIVIERGRONDEL
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en algen. Grondels zijn vrij resistent tegen vervuiling en lage zuurstofconcentraties

en kunnen gemakkelijk hoge temperaturen verdragen.

* In bijna geheel Europa verspreid, enkel in Schotland, Noorwegen en Zweden

komt de soort niet voor. In België komt de grondel algemeen voor behalve in te sterk

vervuilde rivieren of delen daarvan (Bruylants et al., 1989).

* Riviergrondel komt in geheel de Abeek voor maar de hoogste densiteit

vinden we in het Urlobroek (19470 stuks/ha en 71004 g/ha). De grootste

riviergrondels werden te Ellikom gevangen: 51 exemplaren met een gemiddeld gewicht

van 27.3 g en een gemiddelde lengte van 13.5 cm. In het Urlobroek werden 55

exemplaren gevangen met een gemiddeld gewicht van 3.6 g en een gemiddelde lengte

van 6.4 cm.

Karper (Cyprinus carpio, LINNAEUS 1758).
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* Typische vissoort uit

stilstaande tot traagstromende waters

(brasemzone). Het dieet van de

karper bestaat uit plankton, detritus,

insektenlarven, slakken en wormen

die op de bodem gezocht worden.

Kan vrij lage zuurstofconcentraties
18 20 22 24

'00'" ('m) verdragen en is goed bestand tegen

lichte vervuiling. De schubkarper, die hier werd aangetroffen, is een gekweekte

karpervariëteit en wordt gekenmerkt door het bezit van regelmatige rijen schubben

over het gehele lichaam. Andere variëteiten van dezelfde soort zijn de spiegelkarper

(onregelmatig verspreide schubben van verschillende grootte), de lederkarper (vrijwel

zonder schubben) en de rijenkarper (één rij grote schubben op de zijlijn en wat

kleinere schubben op de rug).

* Oorspronkelijk afkomstig uit Centraal- en Klein-Azië heeft de karper zich na

de laatste ijstijd in geheel Europa verspreid en wordt hij momenteel als inheems

beschouwd.

Karper wordt op vele plaatsen uitgezet als sportvis en komt vrij algemeen voor in de

brasemzone van onze rivieren (Bruylants et al., 1989).

* Enkel in Ellikom werden drie exemplaren gevangen met een gemiddeld

gewicht van 171.5 g en een gemiddelde lengte van 20.3 cm. Dit levert een berekende

densiteit van 86 stukslha en een biomassa van 14703 g/ha. Karper komt in de Abeek
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dus slechts sporadisch voor, wat uiteraard te wijten is aan het ontbreken van een

geschikt biotoop voor deze vissoort. De vissen in Ellikom werden alle drie gevangen

in een diepe, traagstromende rivierkolk met een modderige bodem, een plaats die beter

het natuurlijke karperbiotoop benadert. In het verleden werd er op de Abeek

schubkarper uitgezet.

Serpeling (Leuciscus leuciscus, LINNAEUS 1758).
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* Typische vissoort uit

snelstromende waters (barbeelzone),

kan nochtans ook in meren en grotere

rivieren voorkomen (brasemzone). De

serpeling is een omnivoor en eet zowel

plantendelen en detritus als insecten en

mollusken. Hij fourageert zowel op de

00+----'~O--~20---30---'~O -~--150 bodem als aan het wateroppervlak. De

"""hl (~ zuurstofconcentratie in het water is een

sterk limiterende factor voor het al dan niet voorkomen van deze vissoort. Hierdoor

is de serpeling gevoelig aan vervuiling en kan als indicatorsoort gebruikt worden voor

de kwaliteitsbepaling van het viswater.

* Serpeling komt in geheel Europa voor behalve in Spanje, Italië, Griekenland

en Schotland. In Wallonië komt de soort eveneens algemeen voor, behalve in te sterk

vervuilde waters (Samber, Vesder, ...). In Vlaanderen vinden we de serpeling vooral

terug in de Kleine- en de Grote Nete, de Maas en verscheidene beken van het

Maasbekken (Ziepbeek en Warmbeek) (Bruylants et al., 1989). In het IJzerbekken

werd geen serpeling teruggevonden (Denayer, 1993). Bruylants et al. (1989) vonden

enkel in de Abeek en in de Grote Nete voldoende grote serpelingpopulaties terug met

een regelmatig verdeelde leeftijdsstructuur. Hier bestaat de mogelijkheid tot

voldoende natuurlijke recrutering. Op al de andere plaatsen bestonden de populaties

uit individuen van slechts enkele jaarklassen.

* Bruylants et al. (1989) vingen te Bocholt slechts één exemplaar (100 m

beeklengte) uit jaarklasse 2+ en De Vocht (1992) noteerde 27 exemplaren van

jaarklasse 0+ en 1+ per lOOm beeklengte. De enige plaats waar wij serpeling

terugvonden is Bocholt: 7 exemplaren met een gemiddeld gewicht van 30.7 g en een

gemiddelde lengte van 15.4 cm. De vissen behoren tot éénzelfde jaarklasse. Deze

exemplaren werden gevangen stroomafwaarts van de duiker onder de Zuid

Willemsvaart. Waarschijnlijk vormt dit kunstwerk een onoverkomelijke hindernis voor
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de migratie van de serpeling daar geen van de auteurs stroomopwaarts van de duiker

nog serpeling aantrof

FREQ.DISTR. VISBROED
ABEEK 1993
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Ook het broed werd intensief

gecontroleerd op eventuele

aanwezigheid van serpeling: 80

exemplaren met een lengte varierende

van 32 mm tot 56 mm werden op soort

gedetermineerd maar er kon geen enkele

serpeling geïdentificeerd worden. De

jonge visjes bestonden voornamelijk uit

blankvoorn. De lengte

frequentiedistributie van het broed

gevangen te Bocholt is in nevenstaande figuur weergegeven.

Tiendoornige stekelbaars (Pungitius pungitius, LINNAEUS 1758)

lage

relatiefen

voor

zuurstofconcentraties

Tolerant

* Inheemse vissoort uit ondiepe,

traagstromende tot stilstaande waters

met plantenbegroeiing. Dieet

bestaande uit kreeftachtigen,

watervlooien en insectenlarven.
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la .,-----------------,

vervuild water. Sedentaire levenswijze.

* De tiendoornige stekelbaars is

noordelijker verspreid dan de

driedoornige stekelbaars: hij komt voor in geheel Noordwest-Europa en zijn areaal

wordt in het zuiden begrensd door het bekken van de Loire. Op alle plaatsen is deze

soort slechts in lage densiteiten aanwezig en wordt hij als "zeldzaam l1 gecatalogeerd.

In België komt deze vissoort algemeen voor maar in lagere densiteiten en met een

kleiner verspreidingsgebied dan de driedoornige stekelbaars (Bruylants et al., 1989).

De tiendoornige stekelbaars komt niet voor in het IJzerbekken (E. Denayer, 1993).

* In de Abeek werd hij op vier van de acht plaatsen teruggevonden. Deze

plaatsen liggen verspreid over de gehele loop van de beek maar de hoogste densiteit en

biomassa werd genoteerd in het Urlobroek (545 stukslha en 297 g/ha).
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Zeelt (T/nea linea, LINNAEUS 1758).
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Abeek 1993

blO

B
O+---~--r__-~-~~-~-_____j

6

20

BO

... Inheemse vissoort uit

traagstromende tot stilstaande

waters met modderige bodem en

goede plantenontwikkeling. Kan

echter ook voorkomen in stromend

water zelfs tot in de forelzone.

Nachtactieve vis die voornamelijk

leeft van insecten, mosselen en
10 12 14 16 18

lengte km) kreeftachtigen en zijn menu soms

aanvult met planten en detritus. Zeelt is een warmteminnende soort, verdraagt goed

lage zuurstofconcentraties en is daarmee goed bestand tegen lichte vervuiling.

... Zeelt komt voor in geheel Europa ten zuiden van de 61 e breedtegraad en is

als soort niet in gevaar. Ook in België komt hij, mede dankzij geregelde uitzettingen,

algemeen maar in lage densiteiten voor en bestaan er in verschillende gebieden

natuurlijke populaties die zichzelf in stand kunnen houden (Bruylants et al., 1989).

... Zeelt werd gevangen te Ellikom, te Reppel en te Kinrooi. De hoogste

densiteit en biomassa vonden we te Ellikom (152 stuks/ha en 4416 g/ha). Hier werden

5 exemplaren gevonden van verschillendejaarklassen: kleinste exemplaar 8.5 cm en 8.6

g, grootste exemplaar16.5 cm en 78.1 g. In het verleden werd zeelt uitgezet in de

Abeek.

Zonnebaars (Lepomis gibbosus, LINNAEUS 1958).

ZONNEBAARS
Abeek 1993
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'Ic Afkomstig uit het oostelijk

deel van de Verenigde Staten werd

de zonnebaars in 1887 in Frankrijk

en in 1891 in Duitsland ingevoerd,

van waaruit hij zich verder over

Europa verspreid heeft. Zonnebaars

komt voor in traagstromend tot

stilstaand water en prefereert een

goed ontwikkelde vegetatie. Hij leeft

van insectenlarven, slakken,

kreeftachtigen en soms ook van visbroed.



24

ft Momenteel komt de zonnebaars voor in Nederland, Duitsland, Italië,

Zwitserland en België. Zonnebaars prefereert licht zuur water en wordt om deze reden

voornamelijk teruggevonden in zure vennen. In België vinden we hem dan ook

algemeen verspreid terug in de Kempen en eveneens, maar in lagere densiteiten, in

beide Netebekkens en in het Maasbekken (Bruylants et al., 1989).

ft Zonnebaars werd op drie plaatsen gevangen: Meeuwen2, Reppel en

Urlobroek. De hoogste densiteit en biomassa werd genoteerd te Reppel (689 stukslha

en 18556 g/ha) waar ook de grootste exemplaren gevangen werden. Het totaal aantal

gevangen zonnebaarzen bedroeg slechts 39 exemplaren zodat we kunnen stellen dat de

totale densiteit op de Abeek eerder laag is.
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3.Conclusies

De vangstefficiëntie werd per soort berekend in Kinrooi en in Ellikom op basis van

twee opeenvolgende vangsten. De gemiddelde vangstprobabiliteit van deze twee

plaatsen werd per soort berekend en is weergegeven in tabel 3. Hierbij geldt dat bij

een probabiliteit gelijk aan 1 de vangstefficiëntie maximaal is. In de praktijk betekent

een probabiliteit gelijk aan 1 dat alle vissen van de betreffende soort aanwezig binnen

het proeftraject gevangen werden, bij een probabiliteit van 0.5 slechts 50% van de

vissen. De vangstefficiëntie is soortafhankelijk ten gevolge van soortspecifieke reacties

op het electrisch veld tijdens het vissen. Bovendien hebben factoren zoals

waterconductiviteit, stroomsnelheid, waterdiepte, doorzichtbaarheid, enz... eveneens

een belangrijke invloed op de vangstefficiëntie. De totale gemiddelde vangstefficiëntie

is 0.73 in Kinrooi en 0.74 in EIlikom.

Tabel 3: Gemiddelde vangstefficiëntie per soort.

SOORT VANGSTPROB. SOORT VANGSTPROB.

Am.hondsvis 0.84 Kroeskarper 0.5
Beekforel I Paling 0.33
Beekprik 0.36 Rietvoorn 0.91
Bennpje 0.84 Riviergrondel 0.6
Blankvoorn 0.76 Schubkarper I
Brasem 1 Tiend.stekelbaars I
Dried.stekelbaars 0.65 Zeelt 0.88

Zowel de aard van de soorten als de densiteiten en de biomassa's van elke soort

verschillen sterk van plaats tot plaats. Dit staat in verband met de aanwezigheid van

specifieke habitats die afhankelijk van de beekmorfologie en de waterkwaliteit

eveneens variëren van plaats tot plaats. In tabel 3 wordt een overzicht gegeven van de

berekende totale densiteit en biomassa per soort en per plaats. De berekening

gebeurde op basis van de densiteit en de biomassa per soort uitgaande van de

soortafhankelijke vangstefficiëntie.



Tabel 4: Totale biomassa en densiteit per soort en per plaats.

SOORT MEEUWEN 1 MEEUWEN2 ELLIKOM REpPEL BOCHOLT URLOBROEK KINROOI ÛPHOVEN

gIha N/ha g!ha N/ha gIha N/ha giha N/ha giha N/ha g!ha Niha giha Niha g!ha Niha

Am.hondsvis 263 33 5755 800 4416 152 2467 197 889 70
Baars 15000 244 9503 818
Beekforel 6333 33 12934 86
Beekprik 130 33 660 100 22798 6112 102 15
Bermpje 25865 2000 37661 3900 53053 5509 1644 222 17389 3818 7012 2121 109 18
Blankvoorn 5437 100 5200 300 31253 989 39342 1933 34589 5982 22944 2576 15540 2651
Brasem 28 18
Br.Am.dwergmeerval 1026 29
Dried. stekelbaars 6608 8167 14355 13050 10953 10414 220 222 3191 2800 1160 1818 161 123
Kroeskarper 4701 114 2756 89 155 15
Paling 74227 455 56140 175
Rietvoorn 6400 333 4235 550 15725 947 11784 1111 282 91 121 18
Riviergrondel 593 33 78075 2858 10762 1267 45501 6764 71004 19470 4207 298
Karper 14703 86
Serpeling 3907 127
Tiendstekelbaars 30 33 180 200 91 109 297 545
Zeelt 4416 152 133 22 246 18
Zonnebaars 3495 350 18556 689 88 15

Totaal 51659 10765 71361 19050 253207 27619 100197 5799 104950 19691 188959 28045 76552 3319 0 0

26



27

Uit de tabel kan afgeleid worden dat in de bovenloop de driedoornige stekelbaars en

het bermpje de overheersende soorten vormen: zowel in MeeuwenI, Meeuwen2 als in

Ellikom komt de stekelbaars in de hoogste densiteiten voor. De hoogste biomassa in

Meeuwenl en Meeuwen2 wordt echter gevormd door het bermpje. Met een totale

berekende biomassa van 51,659 kg/ha in Meeuwenl en 71,361 kg/ha in Meeuwen2

kunnen we van een goede bezetting spreken zeker gezien de beek in dit deel zeer

ondiep is. In Ellikom is, in biomassa, de riviergrondel de belangrijkste soort.

Opvallend op deze plaats is het voorkomen van grote hoeveelheden beekprik: er

werden op lOOm beeklengte 125 exemplaren gevangen. In totaal werden hier 12

soorten teruggevonden waar, naast riviergrondel en beekprik, ook bermpje,

kroeskarper en rietvoorn een belangrijk aandeel vormden. In totaal herbergt de Abeek

in dit traject meer dan 253 kg vis per ha en kan men spreken van een zeer goede

visbezetting. Typisch voor dit deel van de beek is de natuurlijke meanderende loop, de

natuurlijke oevers en de aanwezigheid van diepe kolken. Een dergelijke morfologie

verklaart de aanwezigheid van een gevarieerde visstand en maakt van dit gebied een

bijzonder waardevol natuurelement. In Reppel is blankvoorn de overheersende soort.

Hierna vormen rietvoorn en zonnebaars de belangrijkste vissoorten in vergelijking met

de andere plaatsen. In totaal vinden we een biomassa van 100,197 kg/ha zodat we

over een goede bezetting kunnen spreken. In Bocholt vinden we een vergelijkbare

situatie en treffen we bovendien ook serpeling aan. Blijkbaar vormt de duiker onder

het Zuidwillemsvaart een onoverkomelijke barrière voor de migratie van deze vissoort:

de gevangen exemplaren bevonden zich net stroomafWaarts van het kunstwerk en

stroomopwaarts is er geen serpeling meer gevangen. De blankvoorn en riviergrondel

zijn de dominerende soorten en de totale biomassa van alle soorten is 104,950 kg/ha.

De beek in dit deel stroomt trager en is dieper dan de trajecten stroomopwaarts. De

bodem bestaat uit een zand-Ieemmengeling en het water is troebel. In het Urlobroek

wordt de beek breder en ondieper en is de visstand zeer goed: we vonden een biomassa

van 188,959 kg/ha per ha en een goede soortendiversiteit: 11 verschillende soorten

waarvan riviergrondel de dominerende soort vormt in densiteit en paling in biomassa.

De hogere planten zijn weelderig aanwezig en de bodem bestaat uit zanderig substraat

dat niet teveel opwelt zodat de waterdoorzichtbaarheid goed is. Een vergelijkbare

situatie vinden we terug in Kinrooi, de beek is hier echter veel dieper en het water

stroomt trager. Er werden 9 vissoorten teruggevonden waarvan paling het meest

opviel doordat de gevangen exemplaren gemiddeld dubbel zo groot waren als deze in

Urlobroek: gemiddeld 320,8 g per stuk in Kinrooi vergeleken met 163,1 g in

Urlobroek. De biomassa bedroeg 76.552 kg/ha zodat we van een redelijke visstand

kunnen spreken. Uitgaande van de riviermorfologie kan het water op deze plaats
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potentieel echter een veel grotere biomassa herbergen. De oorzaak van deze

onderbezetting en van het ontbreken van gevoelige vissoorten zoals de serpeling en de

beekprik moet waarschijnlijk gezocht worden in de slechte waterkwaliteit. Vanaf de

monding van de Zuurbeek en verder stroomafwaarts is de Abeek verontreinigd (VMM,

1991, 1992). Slechts aan de uitmonding in de Maas te Ophoven verbetert de

waterkwaliteit lichtjes. Zoals hoger vermeld werd te Ophoven aan de uitmonding in de

Maas geen vis gevangen. Oorzaak hiervan is de verregaande regulering van de

waterloop en de hoge stroomsnelheid in dit laatste traject.
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4.Bedreigingen en beheersmaatregelen

Een goede waterkwaliteit en een min of meer natuurlijke morfologie zijn de

belangrijkste factoren bij de bepaling van de uiteindelijke natuurwaarde van een beek.

De aanwezigheid van een natuurlijke en ecologisch verantwoorde fauna en flora zijn

hiervan rechtstreeks afhankelijk. Beide factoren worden hierna specifiek voor de

Abeek uitgewerkt.

4.1.Waterkwaliteit: Zoals hoger vermeld zijn de fYsische en chemische en de

biologische waterkwaliteit in de Abeek en haar bijrivieren matig tot goed. Of anders

uitgedrukt: de Abeek en haar bijrivieren zijn verontreinigd tot weinig verontreinigd.

De normen voor viswaterkwaliteit zijn echter nog lang niet bereikt, met name wat

betreft het totale fosforgehalte en het ammoniumgehalte liggen de huidige

meetwaarden nog ver boven de gestelde normen. De Vlaamse Milieumaatschappij

(1991) somt een aantal belangrijke oorzaken op voor deze verontreinigingen. Een

eerste pollutiebron betreft het lozen van ongezuiverd huishoudelijk afValwater in de

waterlopen. In het AWP-II gebied van de Abeek wonen ongeveer 52000 inwoners

waarvan 59% ofwel 30000 inwoners aangesloten zijn op de riolering. Op de bestaande

zuiveringsinstallaties zijn ongeveer 20500 inwoners aangesloten zijnde 40% van de

totale potentiële vervuiling. Dit betekent dat het afValwater van 31500 inwoners

ongezuiverd in de oppervlaktewaters geloosd wordt. In 1991 werd de bouw van

zuiveringsstations, kollektoren, pompstations, persleidingen en prioritaire rioleringen

ter uitvoering opgedragen aan de NV Aquafin. Hierbij werden een aantal

investeringsprogramma's goedgekeurd die een hogere rioleringsgraad en een betere

behandeling van het afValwater als doel hebben.

Een tweede bron van verontreiniging vormt het industrieel afValwater. De op het

gebied van lozing belangrijkste bedrijven zijn allen opgenomen in het door de VMM

geëxploiteerde emissiemeetnet en lozen niet meer in het oppervlaktewater maar zijn

aangesloten op een RWZI. Dit betekent dat de vuilvracht geloosd door deze bedrijven

door middel van een debietsgebonden bemonstering jaarlijks gemeten wordt.

Gegevens hierover worden door de VMM beschikbaar gesteld. De resterende kleinere

bedrijven die niet opgenomen zijn in de jaarlijkse bemonstering vertegenwoordigen

slechts enkele procenten van de totaal geloosde vuilvracht.

Een laatse verontreinigingsbron is te wijten aan agrarische activiteiten. Binnen het

gebied van de Abeek kan de overbemesting, berekend op basis van gegevens van de

nationale landbouwtelling, een probleem opleveren voor het grond- en het

oppervlaktewater. Dit kan gebeuren door natuurlijke uitspoeling of door niet-
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natuurlijke uitspoeling van met mest behandelde cultuurgronden. Natuurlijke

uitspoeling ontstaat via de neerslag die doordringt tot de grondwatertafel. Niet

natuurlijke uitspoeling komt voor waar ten gevolge van overbemesting een dusdanige

accumulatie van mineralen in de bodem is opgetreden dat niet alle mineralen meer

gebonden kunnen worden. Bij overbemesting bestaat niet enkel het gevaar van

grondwaterverontreiniging maar ook het gevaar dat bij hevige regenval een groot

gedeelte zal afspoelen naar het oppervlaktewater. De belangrijkste gevolgen van

overbemesting zijn: de stikstofaanrijking van grond- en oppervlaktewater, de

fosfaatverzadiging en fosfaatdoorslag met een sterke eutrofiëring van het

oppervlaktewater als gevolg, bevordering van zure regen en accumulatie van zware

metalen in de bodem. De VMM stelde in 1991 binnen het AWP-ll gebied van de

Abeek een overbemesting van maar liefst 52% vast. In alle gemeenten binnen dit

gebied werd de bemestingsnorm overschreden.

Uit het voorgaande blijkt overduidelijk dat, in functie van een betere waterkwaliteit,

een verdere sanering van de huishoudelijke, de industriële en de agrarische lozingen

noodzakelijk is. Op basis van de verrichte metingen moet beslist worden over

strengere normen of zelfs over het volledig elimineren van bepaalde lozingspunten om

alzo de gestelde viswaterkwaliteitsnormen te kunnen halen.

4.2.Beekmorfologie: Bijzondere aandacht dient besteed te worden aan de inrichting

van de beekloop en de oevers. Deze inrichting dient in ecologisch opzicht te leiden tot

de ontwikkeling van een laaglandbeek met de daarbij horende karakteristieke

levensgemeenschappen, dynamische processen en structuurkenmerken zoals

gevarieerde oevervormen, diverse beddingbodems (variatie in substraat), wisselende

stroomsnelheden en variatie van verval, diepte en breedte. Hierbij dienen de

eigenheden van de te onderscheiden boven-, midden- en benedenloop geaccentueerd te

worden. Daardoor kan ook de ecologische samenhang tussen de beek en de beekvallei

worden hersteld, en kan het hydrologisch systeem ingesteld worden op een

natuurlijkere, langere, waterretentietijd. Het meanderend verloop van de beek dient,

waar nog bestaande, behouden te blijven of hersteld te worden waar mogelijk.

Hierdoor ontstaan belangrijke verschillen in het abiotisch milieu: in de buitenbocht zal

een steile en diepe oever van grof substraat ontstaan als gevolg van een hogere

stroomsnelheid en de daarmee gepaard gaande erosie; in de binnenbocht daarentegen

zal, ten gevolge van de lagere erosie en de lagere stroomsnelheid, een fijner substraat

sedimenteren en vorm geven aan flauwe en ondiepe oevers. Vooral in de middenloop

zijn er potentieel goede plaatsen aanwezig om de beek een breder stroomgebied te

geven en alzo "wetlands" te creëren met een heel eigen flora en fauna. Naast de
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beekloop zelf moeten ook de oevers vanuit een natuurvriendelijk en ecologisch

verantwoord standpunt ingericht worden: natuurlijke vegetatie op zachthellende taluds

die breed genoeg zijn (waar mogelijk) om een bufferzone te vormen met aangrenzende

landbouwgebieden of woonkernen. Tenslotte moet de impact van in de beek

aanwezige kunstwerken op de beekfauna zo klein mogelijk te zijn. Migratie van vissen

en andere beekfauna moet mogelijk blijven, in de beek aanwezige hindernissen moeten

overbrugbaar zijn. Ter hoogte van molens en stuwen dienen in functie hiervan

vistrappen ofvisdoorgangen via omleggingen aangelegd te worden. De impact van de

duiker onder de Zuid-Willemsvaart dient onderzocht te worden en eventueel dienen

gepaste maatregelen getroffen te worden om vissen stroomopwaarts van dit kunstwerk

terug uit te zetten (bijvoorbeeld serpeling, zie hoger).

Wat betreft de visstand zelf moet er gestreefd worden naar voldoende grote en diverse

vispopulaties die zichzelf in stand kunnen houden, waarbij natuurlijke recrutering

samengaat met de hoger beschreven waterkwaliteitsverbetering en

beekherstructurering. Uitzetting en herintroductie van plaatseigen soorten die van

nature thuishoren in een beeksysteem zoals de Abeek moet overwogen worden en

dienen geplaatst te worden in een breder onderzoekskader dat rekening houdt met de

verschillende ecologische aspecten. Hierbij verwijzen we naar de problemen die

opgetreden zijn bij de uitzetting van beekforel zoals hoger beschreven. Het is meestal

niet voldoende om enkel pootvis uit te zetten, de aanwezigheid van een geschikt

paaisubstraat, een geschikt foerageergebied en een goede waterkwaliteit die voldoet

aan de specifieke eisen van de betreffende vissoort zijn minstens even belangrijk.
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5.Molenbeersel

Zoals vermeld zijn de loop van de Lossing en de Abeek omgewisseld en stroomt de

Lossing nu via Molenbeersel naar Nederland. Wij hebben stroomafwaarts

Molenbeersel de Lossing afgevist over een lengte van 100 m en troffen enkel éénjarige

blankvoorn aan in lage densiteit (33 g/ha en 76 stukslha). De Vocht (1992)

rapporteerde in 1992 op het zelfde traject 11 vissoorten en een totale biomassa van

68,0 kg/ha. Dit is een sprekend voorbeeld van de dynamica die aan de basis ligt van de

visstandsevolutie in een door de mens gedomineerd watersysteem. Op relatief korte

termijn kan een bepaald bestand drastisch wijzigen. De oorzaak van dergelijke

verschuivingen kan meervoudig zijn en vaak gaat het eerder om een combinatie van

verschillende factoren met een synergetisch effect dan om een op zichzelf staande

gebeurtenis. Een plotselinge vervuiling in combinatie met een hoge watertemperatuur

en een laag waterdebiet (een typische zomersituatie!) kunnen een kritieke

zuurstofconcentratieverlaging als gevolg hebben waardoor een groot deel van de

visstand afsterft of van de vervuilingsbron wegmigreert. Een dergelijk proces gebeurt

selectief in die zin dat eerst de gevoeligste soort verdwijnt en daarna pas de meer

resistente soorten. Bovendien zijn binnen een individuele soort de jongere individuen

vaak kwetsbaarder dan de oudere vissen. Merkwaardig in deze kontext is de

afwezigheid van stekelbaars op deze visplaats, een van nature uit resistente soort, en

van grondel, die de belangrijkste soort vormde tijdens de afVissing in 1992. Deze

vaststelling ondersteunt de noodzakelijkheid van een regelmatige monitoring van de

viswaters, zowel wat betreft de visstand zelf als wat betreft de waterkwaliteit en 

kwantiteit.
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6.AIgemeen besluit

De Abeek wordt gekenmerkt door een vrij intact verloop en een redelijk goede

waterkwaliteit. Vooral in de boven- en de middenloop is de beek weinig of niet

gereguleerd en vinden we een sterk diverse beekmorfologie. Verschillende oever-en

bodemstructuren, voorkomen van hogere waterplanten en variatie in stromingspatroon

en waterdiepte bieden een uitgebreid aanbod aan typische habitats waarin zich bepaalde

vispopulaties kunnen ontwikkelen en voortplanten. Deze verscheidenheid samen met

de waterkwaliteit resulteren in een divers visbestand, een goede ontwikkeling van

hogere waterplanten en een goede score bij de meting van de biotische index. De

Abeek kan daarom als een zeer waardevol viswater (voorkomen van serpeling en

beekprik) geklasseerd worden en moet als dusdanig ook behouden blijven. Prioritair

hierbij moet een verbetering van de waterkwaliteit gesteld worden: voornamelijk

verontreiniging afkomstig uit huishoudelijke en agrarische bron vormen een acute

bedreiging voor het leven in de beek. De vismigratiemogelijkheden moeten verbeterd

worden zodat een natuurlijke verspreiding van de soorten over geheel de loop van de

beek kan plaatsvinden. Ook denken we hierbij aan het beter toegankelijk maken van

de Abeek voor migratie van vissen van en naar de Maas. Naast een verhoging van de

waterkwaliteit en een verbetering van de vismigratiemogelijkheden moet het

natuurlijke karakter van de beek verbeterd worden. Een langere waterretentietijd en

een meanderende loop met natuurlijke oevers zijn hier de uitgangspunten. Tenslotte

wijzen we op het belang van een regelmatige monitoring van de beek: het volgen van

de visstand doorheen de tijd geeft een goede weerspiegeling van de impact van

uitgevoerde beheersmaatregelen en waterkwaliteitsverbeteringen. Gekoppeld aan een

op maat gesneden en bijgestuurd ontwikkelingsplan levert monitoring de beste garantie

voor een verdere ontwikkeling van de flora en fauna in en rond de Abeek in het

algemeen en de visstand in het bijzonder.
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