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Samenvatting 

De lopende herstelprogramma’s voor kopvoorn, serpeling, kwabaal en beekforel werden 
opgevolgd en geëvalueerd. Het onderzoek omvatte:  

- Evaluatie van de reeds uitgevoerde herintroducties van kwabaal, kopvoorn, serpeling en 
beekforel in 21 waterlooptrajecten. 
- Evaluatiebevissingen in negen waterlopen in het kader van de soortbeschermingsplannen 
voor vissoorten die opgenomen zijn in de Habitatrichtlijn. 
- Onderzoek naar het voortplantingssucces van kwabaal in de stroomgebieden van de Grote 
Nete en de IJse. 
- Onderzoek naar de habitatgeschiktheid van een traject in de Witte Nete voor kopvoorn, 
serpeling en kwabaal. 
- Aanduiden van potentieel geschikte plaatsen voor de aanleg van kunstmatige paairiffles 
voor stroomminnende vissoorten in vijf waterlopen. 

Ter evaluatie van de uitgevoerde herintroducties werden 21 waterlooptrajecten, waar één of 
meerdere van de doelsoorten werden geherintroduceerd, elektrisch bevist. In alle 
onderzochte waterlopen, behalve in de Molenbeek-Bollaak, werden doelsoorten gevangen. 
Het aantal gevangen kopvoorns ging er ten opzichte van 2011 op achteruit in de Grote 
Nete, Molenbeek-Bollaak, IJse en Vleterbeek. Het aantal serpelingen nam alleen af in de 
Bosbeek. Het aantal kwabalen ging overal achteruit, behalve in de Abeek. De gevangen 
aantallen werden telkens vergeleken met de verwachte aantallen, die in voorgaande studies 
bepaald werden aan de hand van habitatgeschiktheidsmodellen. Enkel in de Vleterbeek 
werden de streefcijfers voor kopvoorn gehaald, maar de habitatgeschiktheid is beperkt in 
deze waterloop, zodat al met kleine vangstaantallen aan de verwachtingen wordt voldaan. 
De streefcijfers voor serpeling werden gehaald in de Abeek en de Grote Nete. De 
streefcijfers voor kwabaal werden benaderd in de Abeek, maar enkel in de IJse werden ze 
effectief gehaald, ondanks de sterke terugval nadat het aantal uitgezette individuen sterk 
werd verminderd in 2011. In vrijwel alle waterlopen waren wel meerdere leeftijdsklassen 
aanwezig van de verschillende doelsoorten. Ondanks deze vaststelling, kan op basis van de 
vangstgegevens nergens sprake zijn van gezonde populaties van de geherintroduceerde 
soorten, omdat natuurlijke reproductie uitblijft of te beperkt is. Enkel in de Grote Nete wordt 
jaarlijks consequent reproductie vastgesteld van kopvoorn en van de natuurlijke populatie 
serpeling. In de andere waterlopen werden in 2012 geen juveniele kopvoorns of serpelingen 
gevangen. De vangsten in de hoofdlopen en bevissingen van de zijbeken in de 
stroomgebieden van de Grote Nete en de IJse leverden ook geen aanwijzingen dat 
kwabalen zich succesvol hebben voortgeplant in de winter van 2011-2012. Kleine 
vangstaantallen en het uitblijven van natuurlijke reproductie kunnen soms toegewezen 
worden aan de nog lage herintroductie-inspanning, maar in verschillende waterlopen is de 
waterkwaliteit of het (paai)habitat niet optimaal of spelen andere factoren een rol, zoals de 
aanwezigheid van migratieknelpunten. Omdat de streefcijfers niet in alle afzonderlijke 
evaluatietrajecten gehaald worden, is er nog ruimte voor bijkomende uitzettingen in de 
meeste waterlopen. De oorzaken van het uitblijven van natuurlijke reproductie in de IJse 
kunnen best eerst meer diepgaand worden nagegaan alvorens de kwabaaluitzettingen te 
hervatten. Ook in de andere waterlopen moet vooral de aanwezigheid van geschikte 
paailocaties onderzocht worden. De voortplanting van de verschillende doelsoorten lijkt de 
grootste flessenhals, zodat toekomstig onderzoek zich vooral hierop moet toespitsen. 

Van de negen waterlopen die bevist werden in het kader van de soortbeschermingsplannen 
voor Habitatrichtlijnsoorten, werd enkel in de Maarkebeek rivierdonderpad gevangen. 
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In het geëvalueerde traject in de omleiding van de Witte Nete volstaat de waterkwaliteit 
voor kopvoorn, serpeling en kwabaal. Het habitat in de omleiding biedt echter vooral voor 
jonge serpelingen behorende tot de 0+ leeftijdsklasse geschikt habitat. Voor 1+ en oudere 
kopvoorns en kwabalen is het habitat ongeschikt, omdat holle oevers ontbreken. 

Bij de aanleg van kunstmatige paairiffles kan dus best gestreefd worden naar waterdiepten 
tussen 20 en 40 cm, stroomsnelheden tussen 20 en 50 cm/s en een heterogeen 
grindsubstraat met een gemiddelde korrelgrootte van 40 mm, een ondergrens van 5 mm en 
een bovengrens van 80 mm. De vorm van het grind is bij voorkeur afgerond. Aan de 
uiteinden van de riffle kunnen een aantal grotere stenen aangebracht worden, die kunnen 
helpen beletten dat kleinere grindfracties uitspoelen tijdens piekafvoer. De stroomsnelheden 
tussen de grote stenen en boven de kunstmatige paairiffle mogen niet te hoog liggen, 
anders kan een migratieknelpunt gevormd worden voor zwakke zwemmers. Voor alle 
doelsoorten geldt dat de mate waarin het grindsubstraat is ingebed minimaal moet zijn. De 
aanvoer van fijn sediment moet daarom zo klein mogelijk zijn in waterlooptrajecten waar 
kunstmatige paairiffles worden aangelegd. Zalmachtigen zoals beekforel vereisen een niet 
ingebedde grindlaag tot meer dan 35 cm dik. Voor kopvoorn en serpeling wordt voorgesteld 
om te zorgen voor een laag stenig substraat van minstens 10 à 15 cm dik. Om tegen te 
gaan dat een grindlaag met optimale korrelgrootte snel wegzinkt in rivierbeddingen die 
voornamelijk uit fijn sediment bestaan, kan eerst een basislaag bestaande uit grotere 
stenen worden aangebracht. Eventueel kunnen reeds aanwezige (kunstmatige) riffles die 
bestaan uit grotere breuksteen dienen als basislaag. Het paaisubstraat vrij moet zijn van 
perilithon. Voor de aanleg van kunstmatige paairiffles wordt dus best gekozen voor 
waterlopen waar de aanvoer van huishoudelijk afvalwater, nutriëntenrijk sediment en run-
off van akkers minimaal is. Mogelijk kan de keuze voor afgerond grind van een harde, niet-
poreuze steensoort helpen om te verhinderen dat perilithon houvast krijgt op het 
ingebrachte substraat. De lengte en oppervlakte van de kunstmatige paairiffles is best zo 
groot mogelijk, om inter- en intraspecifieke competitie voor geschikte paaiplaatsen te 
beperken en om de kans te verkleinen dat eieren afspoelen naar ongunstig substraat. Er 
wordt voorgesteld om de kunstmatige paairiffles over een lengte van minstens drie keer de 
breedte van de rivier te voorzien van geschikt grind. 

Er wordt voorgesteld om bestaande (kunstmatige) riffles te gebruiken als basis voor de 
aanleg van kunstmatige paailocaties voor kopvoorn en serpeling. Op de grote breuksteen 
waaruit de bestaande riffles zijn opgebouwd, kan een nieuwe grindlaag met optimale 
korrelgrootte worden aangebracht. Suggesties voor aanleglocaties zijn onder meer de riffle 
in de Maarkebeek ter hoogte van de monding van de Pauwelsbeek, de schanskorf 
stroomafwaarts van de Zwalmmolen in de Zwalm en de riffle stroomafwaarts van de 
Meerhoutseweg in de Grote Nete. 
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English abstract 

The monitoring results concerning the recovery programs for chub, dace, burbot and brown 
trout were reported and evaluated. The study included: 

- Evaluation of the reintroductions of chub, dace and burbot in 21 river sections. 
- Electrofishing surveys in nine rivers in the context of protection plans for species listed in 
the Habitats Directive. 
- Assessment of the reproductive success of burbot in the basins of the Grote Nete and IJse. 
- Evaluation of the habitat suitability in a restored section of the Witte Nete for chub, dace 
and burbot. 
- Evaluation of potentially suitable sites for the construction of artificial spawning riffles for 
chub, dace and brown trout in five rivers. 

To evaluate past reintroductions, 21 river sections were electrofished. Target species were 
caught in all investigated rivers, except in the Molenbeek-Bollaak. Compared to 2011, total 
numbers of chub declined in the Grote Nete, Molenbeek-Bollaak, IJse and Vleterbeek. The 
number of dace only declined in the Bosbeek. The number of burbot declined in all rivers, 
except in the Abeek. The numbers of chub, dace and burbot were compared with the 
expected numbers, which were determined in previous studies using habitat suitability 
models. Expected numbers for chub were only achieved in the Vleterbeek. For dace, 
expected numbers were achieved in the Abeek and Grote Nete. Only in the river IJse the 
expected number of burbot was achieved, despite a sharp decline after the reduction of the 
stocking effort in 2011. Multiple age classes of the target species were found in most rivers. 
However, evidence for the occurrence of natural reproduction is scarce. Only in the Grote 
Nete age 0+ chub and dace have been captured every year, including 2012. In all other 
rivers no juvenile chub and dace were caught in 2012. Electrofishing in the main rivers and 
the tributaries to the Grote Nete and the IJse yielded no evidence that burbot successfully 
reproduced in the winter of 2011-2012. Low numbers and the lack of natural reproduction 
can sometimes be attributed to a low reintroduction effort. However, in several rivers water 
quality or (spawning) habitat is not optimal and migration barriers are still present. Because 
the expected numbers have not been achieved in all river sections, there is still room for 
additional stocking campaigns in most rivers. However, stocking of burbot should not be 
resumed in the IJse until the causes for the lack of natural recruitement are known. The 
presence of suitable spawning habitat should be investigated in other rivers as well. Future 
research should focus mainly on reproduction. 

Of the nine rivers that were electrofished in the context of protection plans for Habitat 
Directive species, only the Maarkebeek yielded a target species: bullhead (Cottus 
perifretum). 

Water quality proved to be sufficient for chub, dace and burbot in the evaluated trajectory 
in the Witte Nete. It provides suitable habitat for age 0+ dace. However, the habitat is not 
suitable for adult chub and burbot, because hollow banks are lacking. 

Optimal water depths at artificial spawning riffles should range between 20 and 40 cm and 
flow velocities between 20 and 50 cm/s. Heterogeneous gravel substrate should be applied, 
with an average grain size of 40 mm, a lower limit of 5 mm and an upper limit of 80 mm. 
The shape of the gravel should preferably be rounded. At the upstream and downstream 
ends of the riffle, a number of larger stones can be applied, which can help prevent smaller 
gravel fractions from getting scoured out during peak discharge. The flow velocities between 
the large stones and above the artificial spawning riffle should not be too high, to prevent 
migration barriers for weak swimmers. The extent to which the gravel is embedded should 
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be minimal. The supply of fine sediment should therefore be minimized in rivers sections 
with construction sites for artificial spawning riffles. The added gravel layer should be 35 cm 
thick for salmonids such as brown trout. A gravel layer of at least 10 to 15 cm thick is 
suggested for chub and dace. To prevent the added gravel layers from sinking into muddy 
riverbeds, a base layer consisting of larger stones could be applied. Existing (artificial) riffles 
consisting of large rip-rap may serve as a base layer. The spawning substrate should be 
free of perilithon. Therefore, for the construction of artificial spawning riffles, rivers sections 
should be selected that do not receive domestic wastewater, nutrient-rich sediment or 
runoff from fields. The length and surface area of artificial spawning riffles should be as 
large as possible, to prevent inter-and intraspecific competition for suitable spawning 
locations and to prevent eggs from drifting to unfavorable substrate. A total length of at 
least three times the width of the river is suggested. 

Existing (artificial) riffles consisting of large rip-rap could be used as a basis for the 
construction of artificial spawning locations with optimal gravel size. Suggestions for 
construction sites in several rivers, including the Maarkebeek, Zwalm and Grote Nete, are 
given. 
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1 Inleiding 

1.1 Motivatie 
Een aantal zeldzame vissoorten is reeds geruime tijd plaatselijk of volledig verdwenen uit de 
waterlopen van het Vlaamse Gewest. Aan de basis hiervan ligt meestal het onbereikbaar 
worden van typische paaigronden en een verslechterde water- en habitatkwaliteit. In het 
kader van natuurontwikkeling en integraal waterbeheer, werd door verschillende overheden 
werk gemaakt van structureel herstel van een aantal prioritaire waterlopen. Daarnaast is 
door de uitbouw van de waterzuiveringsinfrastructuur ook de waterkwaliteit van tal van 
waterlopen verbeterd. 

Voor kopvoorn, kwabaal en serpeling werden door het INBO, in opdracht van ANB, 
gedurende de voorbije jaren soortherstelprojecten uitgewerkt die via habitatmodellering de 
haalbaarheid van het herstel van populaties van deze soorten in een aantal Vlaamse 
waterlopen nagaan (Dillen et al., 2005a,b; 2006; Van den Neucker et al., 2009; 2010a,b; 
2012). Op basis van de resultaten en aanbevelingen van het onderzoek, werden in 
verschillende waterlopen in het Vlaamse Gewest herintroducties met deze soorten 
uitgevoerd. 

Om de gevolgde herintroductiestrategie te evalueren en eventueel bij te sturen is een 
opvolging van de overleving van de uitgezette dieren noodzakelijk. Daarnaast dienen 
nieuwe waterlopen geëvalueerd te worden met betrekking tot hun geschiktheid voor het 
herstel van populaties van deze doelsoorten. 

1.2 Doelstellingen 
Het doel van de voorliggende studie is de w etenschappelijke opvolging van de 
soortherstelprogramma’s voor kopvoorn, serpeling, kwabaal en beekforel. De studie-
resultaten worden weergegeven in verschillende luiken: 

a) Evaluatie van de reeds uitgevoerde herintroducties van kwabaal, kopvoorn, serpeling en 
beekforel in 21 waterlooptrajecten. 

• Kan overleving van de uitgezette doelsoorten worden vastgesteld in de 
geselecteerde waterlooptrajecten? 

• Zijn er gezonde populaties aanwezig waarin verschillende leeftijdsklassen 
vertegenwoordigd zijn? 

• Zijn er aanwijzingen dat er natuurlijke reproductie plaatsvindt in de onderzochte 
waterlopen? 

b) Evaluatiebevissingen in negen waterlopen in het kader van de soortbeschermingsplannen 
voor vissoorten die opgenomen zijn in de Habitatrichtlijn. 

• Zijn er gezonde populaties aanwezig waarin verschillende leeftijdsklassen 
vertegenwoordigd zijn? 

• Zijn er aanwijzingen dat er natuurlijke reproductie plaatsvindt in de onderzochte 
waterlopen? 
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c) Aanduiden van potentieel geschikte plaatsen voor de aanleg van kunstmatige paairiffles 
voor stroomminnende vissoorten in vijf waterlopen. 

• Zijn er in de geselecteerde waterlopen locaties waar kunstmatige paairiffles 
aangelegd kunnen worden? 

• Hoe moeten kunstmatige paairiffles aangelegd worden? 

d) Overzicht van de gekende riffles in Vlaamse laaglandbeken. 

• Waar zijn riffles aanwezig en zijn ze geschikt als paaiplaats voor stroomminnende 
vissoorten? 

e) Onderzoek naar de habitatgeschiktheid van een traject in de Witte Nete voor kopvoorn, 
serpeling en kwabaal. 

• Is het habitat in het geselecteerde traject in de Witte Nete geschikt voor de 
verschillende leeftijdsklassen van kopvoorn, serpeling en kwabaal? 

f) Onderzoek naar het voortplantingssucces van kwabaal in de stroomgebieden van de 
Grote Nete en de IJse. 

• Hebben kwabalen zich voortgeplant in de stroomgebieden van de Grote Nete en de 
IJse? 

g) Formuleren van concrete aanbevelingen naar het beleid, met betrekking tot de 
uitgevoerde herintroducties en de aanleg van kunstmatige paairiffles. Deze aanbevelingen 
hebben betrekking op het visstandbeheer, de inrichting van waterlopen en het 
waterloopbeheer. Daarnaast worden suggesties gegeven voor toekomstig onderzoek, om 
kennisleemten op te vullen. 
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2 Evaluatie van de uitgevoerde herintroducties van 
kopvoorn, serpeling, kwabaal en beekforel 

2.1 Doelstellingen 
In dit onderzoeksluik worden de uitgevoerde herintroducties van kopvoorn, serpeling, 
kwabaal en beekforel geëvalueerd in 21 waterlooptrajecten. Telkens is er aandacht voor de 
overleving en voortplantingssucces. 

2.2 Materiaal en methode 
Beviste waterlopen 

In acht verschillende waterlopen werden in totaal 21 trajecten (Tabel 1) elektrisch bevist 
volgens de methode besproken door Coeck (1996). De trajecten waren 500 m lang, behalve 
die in de Molenbeek-Bollaak (250 m) en de Maarkebeek (200 m). In Figuren 1 tot 8 wordt 
de ligging van de beviste trajecten weergegeven.  

Tabel 1. Overzicht per provincie van de beviste waterlopen en trajecten ter evaluatie van uitgevoerde herintroducties. 

Provincie Bekken Waterloop Traject 
        Limburg Maas Abeek 1) Reppelmolen 

Limburg Maas Abeek 2) Hoogmolen  

Limburg Maas Abeek 3) autoweg N73 

Limburg Maas Bosbeek 1) Neermolen 
Limburg Maas Bosbeek 2) Schanskasteel 

Limburg Maas Bosbeek 3) Wilhelm Tell 

Limburg Maas Bosbeek 4) Volmolen 

Antwerpen Nete Grote Nete 1) Meerhout 
Antwerpen Nete Grote Nete 2) Straalmolen 

Antwerpen Nete Grote Nete 3) Hoolstmolen 

Antwerpen Nete Grote Nete 4) monding Hanskenselsloop 

Antwerpen Nete Molenbeek-Bollaak 1) Galgevoortse brug 
Antwerpen Nete Molenbeek-Bollaak 2) Pulsebaan RWZI 

Vlaams-Brabant Dijle Laan 1) molen Terlanen 

Vlaams-Brabant Dijle IJse 1) Margijsbos 
Vlaams-Brabant Dijle IJse 2) Beekstraat 

Vlaams-Brabant Dijle IJse 3) stroomafwaarts E411 

Oost-Vlaanderen Schelde Maarkebeek 1) Groenstraat 
Oost-Vlaanderen Schelde Maarkebeek 2) Tiegstraat 

West-Vlaanderen IJzer Vleterbeek 1) Abele 
West-Vlaanderen IJzer Vleterbeek 2) Rood Kruis 



 

 
www.inbo.be Wetenschappelijke ondersteuning herstelprogramma’s kopvoorn, 

serpeling, kwabaal en beekforel in 2012. 
15 

 

 

Figuur 1. Ligging van de beviste trajecten in de Abeek (rood). 

 

Figuur 2. Ligging van de beviste trajecten in de Bosbeek (rood). 
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Figuur 3. Ligging van de beviste trajecten in de Grote Nete (rood). 

 

Figuur 4. Ligging van de beviste trajecten in de Molenbeek-Bollaak (rood). 
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Figuur 5. Ligging van het beviste traject in de Laan (rood). 

 

Figuur 6. Ligging van de beviste trajecten in de IJse (rood). 
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Figuur 7. Ligging van het beviste traject in de Maarkebeek (rood). 

 

Figuur 8. Ligging van de beviste trajecten in de Vleterbeek (rood). 
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Omdat de meest stroomafwaarts gelegen 200 m in het traject stroomafwaarts van de 
Hoolstmolen (Grote Nete) al meermaals te diep bleek om efficiënt elektrisch te bevissen, 
werden fuiken gebruikt. De fuiken waren dezelfde als gebruikt voor het onderzoek naar de 
paaimigratie (Van den Neucker et al., 2009; 2010a). Er werden zes fuiken ingezet, die 
voorzien werden van aas, een voorwaarde om kwabalen met fuiken te kunnen vangen 
buiten het voortplantingsseizoen (Bernard et al., 1991). Het aas bestond in elke fuik uit een 
mengsel van 130 g dode baars en blankvoorn. De locatie van elke fuik en de zin van de 
fuikopening worden weergegeven in Figuur 9. De fuiken werden geplaatst op 6 augustus 
2012 en verwijderd op 9 augustus 2012. 

 

Figuur 9. Locaties van fuiken in het traject Hoolstmolen (Grote Nete). Drie fuiken werden opgesteld met de opening in 
stroomopwaartse zin (SO) en drie met de opening in stroomafwaartse zin (SA). 

Aantallen 

Ter evaluatie van de uitgevoerde herintroducties werden de gevangen aantallen kopvoorns, 
serpelingen, kwabalen en beekforellen per traject vergeleken met de aantallen die verwacht 
werden op basis van habitatgeschiktheidsmodellen (Dillen et al., 2005a,b; 2006; Van den 
Neucker et al., 2009; 2010a,b; 2012). Daarnaast werden ook de 
lengtefrequentieverdelingen besproken. 

De doelsoorten (kopvoorn, serpeling, kwabaal en beekforel) werden niet allemaal in elk van 
de genoemde waterlopen uitgezet (zie Bijlagen 1 tot 4), zodat het aantal evaluaties per 
soort verschilt. 

Voor een overzicht van het aantal gevangen en verwachte kopvoorns, serpelingen en 
kwabalen per deeltraject, wordt verwezen naar Bijlagen 5 tot 7.  
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2.3 Evaluatie van de uitgevoerde herintroducties in de Abeek 

2.3.1 Vangstaantallen 
In totaal werden 40 kopvoorns, 76 serpelingen en 62 kwabalen gevangen in de Abeek. Ter 
hoogte van de Hoogmolen werden meer 1+ en oudere kopvoorns aangetroffen dan kon 
verwacht worden op basis van het habitatgeschiktheidsmodel. Voor 1+ en oudere 
serpelingen werd dezelfde vaststelling gedaan in het traject Hoogmolen en in het beviste 
traject stroomafwaarts van de Reppelmolen. Het aantal gevangen kwabalen benadere de 
streefcijfers gebaseerd op het habitatgeschiktheidsmodel in de trajecten Hoogmolen en 
Reppelmolen en stroomafwaarts van autoweg N73 werden de verwachte aantallen kwabelen 
overtroffen. De streefcijfers voor kopvoorn werden niet gehaald stroomafwaarts van de 
Reppelmolen, waar de soort zelfs helemaal ontbrak in de vangst, en stroomafwaarts van de 
autoweg N73 werden minder serpelingen gevangen dan verwacht op basis van de 
habitatgeschiktheidsmodellen (Figuren 8, 10 en 12). 

2.3.2 Leeftijdsverdeling 
Op basis van de lengtefrequentieverdeling kunnen minstens vier leeftijdsklassen van 
kopvoorn onderscheiden worden, minstens drie leeftijdsklassen van serpeling en drie of vier 
leeftijdsklassen van kwabaal. Veruit de meeste kwabalen behoorden tot de 1+ en 2+ 
leeftijdsklassen. Van geen enkele doelsoort werden individuen behorende tot de 
leeftijdsklasse 0+ aangetroffen (Figuren 9, 11 en 13). 

2.3.3 Bespreking 
De totale aantallen van alle doelsoorten waren sterk toegenomen ten opzichte van de 
aantallen in 2011 (Van den Neucker et al., 2012). Er werd bijna het dubbele aantal 
kopvoorns aangetroffen (40 t.o.v. 22 in 2011), een derde meer serpelingen (76 t.o.v. 56 in 
2011) en drie keer meer kwabalen (62 t.o.v. 20 i n 2011). Op basis van de 
lengtefrequentieverdeling werden geen aanwijzingen gevonden dat de doelsoorten zich 
hebben voortgeplant in 2011. Nochtans werden van alle doelsoorten individuen gevangen 
die een leeftijd bereikt hadden waarop ze zich kunnen voortplanten. Het aantal oudere, 
geslachtsrijpe dieren was wel steeds klein. Wegens het uitblijven van natuurlijke 
reproductie en de kleine aantallen oudere, geslachtsrijpe individuen, is er nog ruimte voor 
bijkomende uitzettingen van de verschillende doelsoorten, ondanks de vaststelling dat de 
streefcijfers op de verschillende locaties vaak benaderd of overtroffen werden. Omdat de 
voortplanting van serpeling ook bij voorgaande evaluatiebevissingen beperkt bleek (Van 
den Neucker et al., 2012) en die van kopvoorn nog geheel ontbreekt, kan overwogen 
worden om kunstmatige paairiffles aan te leggen. Tegelijk kan worden nagegaan of 
bestaande kunstmatige riffles kunnen verbeterd worden, zodat ze voldoen aan de eisen van 
kopvoorn en serpeling. Het lijkt ook nuttig om te onderzoeken of het nog zinvol is om de 
uitzettingen van kwabaal verder te zetten in de Abeek. Sinds de start van de herintroductie 
van kwabaal in de Abeek waren er nog geen aanwijzingen dat de soort zich voortplant. 
Wellicht moeten eerst habitatherstelwerken worden uitgevoerd, waarbij 
overstromingsgebieden worden aangelegd en migratieknelpunten worden weggenomen. 



 

 
www.inbo.be Wetenschappelijke ondersteuning herstelprogramma’s kopvoorn, 

serpeling, kwabaal en beekforel in 2012. 
21 

 

0
5

10
15
20
25
30
35
40
45
50

Hoogmolen autoweg N73 Reppelmolen

Aa
nt

al
 k

op
vo

or
ns

Traject

gevangen verwacht

 

Figuur 8. Gevangen aantal en verwacht aantal 1+ en oudere kopvoorns op 
basis van het HGI-model (Dillen et al., 2005b) per deeltraject in de Abeek. 
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Figuur 9. Lengtefrequentieverdeling van kopvoorns gevangen ter hoogte van 
de Hoogmolen, autoweg N73 en de Reppelmolen. 
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Figuur 10. Gevangen aantal en verwacht aantal 1+ en oudere serpelingen op 
basis van het HGI-model (Dillen et al., 2006) per deeltraject in de Abeek. 
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Figuur 11. Lengtefrequentieverdeling van serpelingen gevangen ter hoogte 
van de Hoogmolen, autoweg N73 en de Reppelmolen. 
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Figuur 12. Gevangen aantal en verwacht aantal 1+ en oudere kwabalen op 
basis van het HGI-model (Dillen et al., 2005a) per deeltraject in de Abeek. 
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Figuur 13. Lengtefrequentieverdeling van kwabalen gevangen ter hoogte van 
de Hoogmolen, autoweg N73 en de Reppelmolen. 
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2.4 Evaluatie van de uitgevoerde herintroducties in de 
Bosbeek 

2.4.1 Vangstaantallen 
Er werden in totaal 27 kopvoorns, 60 serpelingen en 38 kwabalen gevangen in de Bosbeek. 
Nergens werden de streefcijfers op basis van het habitatgeschiktheidsmodel gehaald voor 
kopvoorn. Wat serpeling betreft, werden verwachte aantallen enkel stroomafwaarts van de 
Volmolen bereikt en zelfs overtroffen. De verwachte aantallen kwabaal werden overtroffen 
ter hoogte van de Neermolen, hoewel zowel de verwachtingen als de gevangen aantallen 
hier laag waren. Op alle andere beviste locaties bleef het aantal kwabelen onder de 
verwachtingen op basis van het habitatgeschiktheidsmodel. Ter hoogte van camping 
Wilhelm Tell werd geen enkele doelsoort aangetroffen (Figuren 14, 16 en 18).  

2.4.2 Leeftijdsverdeling 
Er werden minstens drie leeftijdsklassen van kopvoorn en minstens vijf leeftijdsklassen van 
serpeling gevangen in de Bosbeek. Ook kwabalen werden vertegenwoordigd door 
verschillende leeftijdsklassen, hoewel de leeftijdsklasse 2+ wellicht ontbrak. Op basis van 
de lengtefrequentieverdelingen waren er geen aanwijzingen voor natuurlijke reproductie 
(Figuren 15, 17 en 19).  

2.4.3 Bespreking 
Het totale aantal kopvoorns verdubbelde ten opzichte van vorig jaar (27 t.o.v. 14 in 2011) 
en het aantal kwabalen werd bijna geëvenaard (38 t.o.v. 42 in 2011). Dit is echter geheel 
te wijten aan uitzettingen, want er werd geen natuurlijke reproductie van kopvoorn en 
kwabaal vastgesteld. Van beide soorten waren wel al individuen aanwezig die een leeftijd 
bereikt hadden waarop ze zich konden voortplanten. Met name voor kopvoorn was het 
aantal volwassen individuen echter klein. Mogelijk verplaatsen grotere kopvoorns zich 
stroomafwaarts tot in de Maas en kunnen ze de beviste trajecten daarna niet meer bereiken 
door de aanwezigheid van migratieknelpunten. Het totale aantal serpelingen viel iets terug 
(60 t.o.v. 84 in 2011). Bovendien waren er in 2012 geen aanwijzingen voor natuurlijke 
reproductie van serpeling, terwijl de drie voorgaande jaren telkens wel individuen 
behorende tot de leeftijdsklasse 0+ werden aangetroffen (Van den Neucker et al., 2012). 
De kleinste serpeling die in 2012 gevangen werd, mat meer dan 6 cm en was daarmee iets 
te groot om aan de leeftijdsklasse 0+ toegewezen te worden. Voor alle doelsoorten is er 
nog ruimte voor bijkomende uitzettingen in de Bosbeek, omdat de streefcijfers gebaseerd 
op de habitatgeschiktheidsmodellen op de meeste beviste locaties niet gehaald worden en 
in 2012 geen natuurlijke reproductie werd vastgesteld. Er kan overwogen worden om 
kunstmatige paairiffles aan te leggen en na te gaan of bestaande kunstmatige riffles 
voldoen aan de eisen van kopvoorn en serpeling, zodat ze indien nodig kunnen worden 
verbeterd. Het lijkt ook nuttig om te onderzoeken of het nog zinvol is om de uitzettingen 
van kwabaal verder te zetten in de Bosbeek. Sinds de start van de herintroductie van 
kwabaal waren er nog geen aanwijzingen dat de soort zich voortplant. Wellicht moeten 
eerst habitatherstelwerken worden uitgevoerd, waarbij overstromingsgebieden worden 
aangelegd en migratieknelpunten worden weggenomen. Toekomstig onderzoek kan best 
worden toegespitst op de voortplanting van de verschillende doelsoorten. In de eerste 
plaats moet worden onderzocht welke factoren een succesvolle voortplanting van de 
verschillende doelsoorten verhinderen, zodat mitigerende maatregelen kunnen worden 
uitgewerkt. 
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Figuur 14. Gevangen aantal en verwacht aantal 1+ en oudere kopvoorns op 
basis van het HGI-model (Dillen et al., 2005b) per deeltraject in de Bosbeek. 
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Figuur 15. Lengtefrequentieverdeling van kopvoorns gevangen ter hoogte van 
de Neermolen, het Schanskasteel, Wilhelm Tell en de Volmolen in 2012. 
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Figuur 16. Gevangen aantal en verwacht aantal 1+ en oudere serpelingen op 
basis van het HGI-model (Dillen et al., 2006) per deeltraject in de Bosbeek. 
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Figuur 17. Lengtefrequentieverdeling van serpelingen gevangen ter hoogte van 
de Neermolen, Schanskasteel, Wilhelm Tell en de Volmolen in 2012. 
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Figuur 18. Gevangen aantal en verwacht aantal 1+ en oudere kwabalen op 
basis van het HGI-model (Dillen et al., 2005a) per deeltraject in de Bosbeek. 
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Figuur 19. Lengtefrequentieverdeling van kwabalen gevangen ter hoogte van 
de Neermolen, Schanskasteel, Wilhelm Tell en de Volmolen in 2012. 
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2.5 Evaluatie van de uitgevoerde herintroducties in de Grote 
Nete 

2.5.1 Vangstaantallen 
In totaal werden 14 kopvoorns, 38 serpelingen en 6 kwabalen gevangen in de Grote Nete. 
Enkel ter hoogte van de Hoolstmolen werden de streefcijfers gehaald en zelfs overtroffen 
voor kopvoorn. Ter hoogte van de Straalmolen en de monding van de Hanskenselsloop 
werden helemaal geen kopvoorns gevangen. Serpelingen waren veel talrijker aanwezig dan 
verwacht op basis van het habitatgeschiktheidsmodel in het traject Hoolstmolen. In de 
andere trajecten was de soort aanwezig, maar werden de streefcijfers niet gehaald. 
Kwabaal werd enkel in het traject Hoolstmolen gevangen en ze waren er talrijker dan 
verwacht op basis van het habitatgeschiktheidsmodel (Figuren 20, 22 en 24).  

De fuikvangsten in het meest stroomafwaartse deeltraject ter hoogte van de Hoolstmolen 
leverden geen enkele doelsoort op. 

2.5.2 Leeftijdsverdeling 
Er werd een zestal leeftijdsklassen van kopvoorn aangetroffen in de Grote Nete, waaronder 
twee juvenielen behorende tot de leeftijdsklasse 0+, allebei ter hoogte van de Hoolstmolen. 
Ook serpelingen werden vertegenwoordigd door minstens 5 leeftijdsklassen, inclusief twee 
juvenielen behorende tot de leeftijdsklasse 0+. Oudere serpelingen werden bijna uitsluitend 
in de meest stroomopwaartse 300 m van het traject Hoolstmolen gevangen. De juveniele 
serpelingen werden gevangen in de trajecten Hoolstmolen en Meerhout. Vermoedelijk 
waren er twee leeftijdsklassen van kwabaal aanwezig in het traject Hoolstmolen (Figuren 
21, 23 en 25). 

2.5.3 Bespreking 
Het aantal kopvoorns dat gevangen werd in de Grote Nete was drie keer kleiner dan vorig 
jaar (14 tegenover 45 in 2011), het aantal serpelingen bleef ongeveer gelijk (38 tegenover 
33 in 2011) en het aantal kwabalen slechts een derde (6 tegenover 17 in 2011). Hierbij 
dient echter wel opgemerkt te worden dat van de trajecten monding Hanskenselsloop, 
Hoolstmolen en Straalmolen telkens slechts een deeltraject kon bevist worden, omdat de 
waterdiepte te groot was. Bij de vergelijking van de gevangen en verwachte aantallen, in 
Figuren 20, 22 en 24, werd hier echter rekening mee gehouden. Serpeling was de enige 
doelsoort die in elk traject werd gevangen, maar in de trajecten Hoolstmolen en 
Straalmolen ging het telkens slechts over één individu. Het aantal kopvoorns en kwabalen 
per leeftijdsklasse was klein. De kopvoornpopulatie houdt zichzelf al meerdere jaren in 
stand, zonder bijkomende uitzettingen, maar de kleine aantallen kunnen erop wijzen dat 
het aantal geschikte paairiffles beperkt is. In tegenstelling tot in de vier voorgaande jaren 
(Van den Neucker et al., 2009; 2010a,b, 2012), werden geen juveniele kopvoorns 
gevangen in het traject Meerhout. Er was geen aanwijzing dat kwabaal zich succesvol heeft 
voortgeplant in het stroomgebied van de Grote Nete.   
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Figuur 20. Gevangen aantal en verwacht aantal 1+ en oudere kopvoorns op 
basis van het HGI-model (Dillen et al., 2005b) per deeltraject in de Grote 
Nete. 
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Figuur 21. Lengtefrequentieverdeling van kopvoorns gevangen ter hoogte van 
de monding van de Hanskenselsloop, de Hoolstmolen, de Straalmolen en 
Meerhout. 
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Figuur 22. Gevangen aantal en verwacht aantal 1+ en oudere serpelingen op 
basis van het HGI-model (Dillen et al., 2006) per deeltraject in de Grote Nete. 
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Figuur 23. Lengtefrequentieverdeling van serpelingen gevangen ter hoogte van 
de monding van de Hanskenselsloop, de Hoolstmolen, de Straalmolen en 
Meerhout. 
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Figuur 24. Gevangen aantal en verwacht aantal 1+ en oudere kwabalen op 
basis van het HGI-model (Dillen et al., 2005a) per deeltraject in de Grote 
Nete. 
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Figuur 25. Lengtefrequentieverdeling van kwabalen gevangen ter hoogte van 
de monding van de Hanskenselsloop, de Hoolstmolen, de Straalmolen en 
Meerhout. 
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2.6 Evaluatie van de uitgevoerde herintroducties in de 
Molenbeek-Bollaak 

2.6.1 Vangstaantallen 
Er werden geen kopvoorns gevangen in de Molenbeek-Bollaak (Figuur 26). 

2.6.2 Bespreking 
Het is moeilijk om een mogelijke verklaring te geven voor het ontbreken van kopvoorns in 
de beviste trajecten, want de habitatgeschiktheid is er zeer goed (Van den Neucker et al., 
2009). In 2011 werden nog 19 kopvoorns behorende tot vier leeftijdsklassen gevangen in 
het traject stroomafwaarts van de Pulsebaan (Van den Neucker et al., 2012). In het traject 
stroomafwaarts van de Pulsebaan werd wel een serpeling gevangen. Verder 
stroomafwaarts, in de Klein Beek (een zijbeek van de Molenbeek-Bollaak), werden eerder 
ook al serpelingen gevangen (Baeyens et al., 2010). De Klein Beek is via de Molenbeek-
Bollaak vrij opzwembaar vanuit de Kleine Nete. Het traject Pulsebaan in de Molenbeek-
Bollaak is echter moeilijker bereikbaar voor vissen, omdat een migratieknelpunt aanwezig is 
ter hoogte van de watermolen 240 m stroomopwaarts van het Albertkanaal 
(www.vismigratie.be). Voor vissen met een sterk zwemvermogen, zoals serpeling, is het 
traject Pulsebaan in de Molenbeek-Bollaak bij uitzonderlijk hoge waterstanden wel 
bereikbaar. Bij hoge afwaartse waterstanden raakt het schot ter hoogte van de watermolen 
namelijk verdronken, zodat sterke zwemmers er voorbij kunnen. In oktober 2012 werd het 
schot weggenomen, waardoor de watermolen passeerbaar is voor een deel van de 
aanwezige vissoorten. De Vlaamse Milieumaatschappij start in de zomer van 2013 met de 
aanleg van een bekkenvistrap, zodat dit migratieknelpunt volledig verdwijnt voor alle 
vissoorten. Naast de uitzonderlijke passeerbaarheid van het migratieknelpunt ter hoogte 
van de watermolen bij hoge waterstanden, is er bij overstromingen op enkele plaatsen ook 
uitwisseling mogelijk tussen de Klein Beek en de Molenbeek-Bollaak, zodat serpeling het 
traject Pulsebaan kan bereiken (mededeling Maarten Van Aert). 
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Figuur 26. Gevangen aantal en verwacht aantal 1+ en oudere kopvoorns op basis van het HGI-model (Dillen et al., 
2005b) per deeltraject in de Molenbeek-Bollaak. 
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2.7 Evaluatie van de uitgevoerde herintroducties in de Laan 

2.7.1 Vangstaantallen 
Er werden in totaal twee kopvoorns en vier serpelingen gevangen in de Laan. Daarmee 
bleven de gevangen aantallen ver beneden de streefcijfers (Figuren 27 en 29). 

2.7.2 Leeftijdsverdeling 
De kopvoorns behoorden tot één, mogelijk twee, leeftijdsklassen. Van serpeling werd 
slechts één leeftijdsklasse aangetroffen. Er waren geen aanwijzingen voor natuurlijke 
reproductie (Figuren 28 en 30). 

2.7.3 Bespreking 
In vergelijking met vorig jaar, werden meer kopvoorns (2 tegenover 0 i n 2011) en 
serpelingen (4 tegenover 2 i n 2011) gevangen, maar de totale aantallen bleven ver 
beneden de aantallen die konden verwacht worden op basis van de 
habitatgeschiktheidsmodellen. Dezelfde vaststelling werd gedaan bij vorige 
evaluatiebevissingen (Van den Neucker et al, 2009; 2010a,b; 2012). Dit is moeilijk te 
verklaren. Van den Neucker et al. (2010a) stelden wel vast dat de waterkwaliteit niet altijd 
optimaal is in de Laan, hoewel dit niet onmiddellijk bleek uit de analyseresultaten van de 
Vlaamse Milieumaatschappij. De herintroductie-inspanningen in het Dijlebekken kunnen 
daarom best gefocust worden naar andere waterlopen, zoals de IJse. De kwabaal die in 
2011 werd gevangen in de Laan (Van den Neucker et al., 2012) werd niet meer 
aangetroffen. 
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Figuur 27. Gevangen aantal en verwacht aantal 1+ en oudere kopvoorns op 
basis van het HGI-model (Dillen et al., 2005b) per deeltraject in de Laan. 
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Figuur 28. Lengtefrequentieverdeling van kopvoorns gevangen ter hoogte van 
de molen van Terlanen. 
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Figuur 29. Gevangen aantal en verwacht aantal 1+ en oudere serpelingen op 
basis van het HGI-model (Dillen et al., 2006) per deeltraject in de Laan. 
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Figuur 30. Lengtefrequentieverdeling van serpelingen gevangen ter hoogte van 
de molen van Terlanen. 
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2.8 Evaluatie van de uitgevoerde herintroducties in de IJse 

2.8.1 Vangstaantallen 
In totaal werden 45 kopvoorns, 37 serpelingen en 49 kwabalen gevangen in de IJse. Alle 
doelsoorten werden in elk traject gevangen. Kopvoorn en serpeling overtreffen de 
streefcijfers in het Margijsbos, maar in het traject stroomopwaarts van de Beekstraat 
bleven de aantallen beneden de verwachtingen op basis van de 
habitatgeschiktheidsmodellen. Het aantal kwabalen overtrof de streefcijfers stroomopwaarts 
van de Beekstraat. Voor het traject stroomafwaarts van de E411 zijn geen verwachte 
aantallen beschikbaar, omdat het habitat er nooit werd geëvalueerd (Figuren 31, 33 en 35).  

2.8.2 Leeftijdsverdeling 
De kopvoorns, serpelingen en kwabalen behoorden vermoedelijk tot drie of vier 
leeftijdsklassen. Heel oude individuen waren schaars en beperkten zich tot het traject 
Margijsbos wat kopvoorn en serpeling betreft en bijna uitsluitend tot het traject Beekstraat 
wat kwabaal betreft. Van geen enkele doelsoort werden individuen gevangen die tot de 
leeftijdsklasse 0+ behoorden, zodat er vermoedelijk geen natuurlijke reproductie was in 
2012 (Figuren 32, 34 en 36).  

2.8.3 Bespreking 
Er werden iets minder kopvoorns aangetroffen dan vorig jaar (45 tegenover 56 in 2011), 
terwijl het aantal serpelingen meer dan drie keer hoger lag (37 tegenover 11 in 2011). 7 
van de 11 serpelingen die in 2011 gevangen werden waren juveniele exemplaren afkomstig 
van natuurlijke reproductie. Er waren evenveel leeftijdsklassen van kopvoorn en serpeling 
vertegenwoordigd als in 2011, hoewel in 2012 geen serpelingen behorende tot de 
leeftijdsklasse 0+ werden gevangen. Zowel voor kopvoorn als serpeling werden dus geen 
aanwijzingen gevonden dat ze zich succesvol hebben voortgeplant in 2012, ondanks het feit 
dat in de IJse inmiddels ook kopvoorns aanwezig moeten zijn die een leeftijd bereikten 
waarop ze zich kunnen voortplanten. Er kan onderzocht worden of de aanwezige 
kunstmatige riffles aangepast kunnen worden, zodat ze beter voldoen aan de 
paaihabitatvereisten van kopvoorn en serpeling. Het aantal kopvoorns en serpelingen 
overtroffen de verwachtingen in het Margijsbos, maar in het traject Beekstraat werden de 
streefcijfers niet gehaald. Stroomafwaarts van de E411 werden enkele kopvoorns en 
serpelingen gevangen, terwijl ze in 2011 ontbraken in dit traject. Het aantal kwabalen ging 
sterk achteruit (49 tegenover 160 in 2011). Enkel in het traject Beekstraat werden de 
verwachte aantallen gehaald en overtroffen. Stroomafwaarts van de E411 bleef het aantal 
kwabalen ongeveer gelijk ten opzichte van 2011. In 2011 werd voor het laatst kwabaal 
uitgezet in het stroomgebied van de IJse, afgezien van 15 exemplaren in 2012. Het aantal 
uitgezette individuen bedroeg 6061 in 2010 en 816 i n 2011. Het lijkt er dus op dat de 
vangstaantallen sterk achteruit gaan na een drastische afname van het aantal uitgezette 
kwabalen. Uit de lengtefrequentieverdeling van de vangsten in de hoofdloop en uit de 
bevissingen van de zijbeken (zie paragraaf 3) blijkt dat er geen natuurlijke reproductie 
plaatsvindt. Ook bij eerdere bevissingen in de hoofdloop werden geen aanwijzingen 
gevonden dat de uitgezette kwabalen zich voortplanten (Van den Neucker et al., 2010a,b; 
2012). Daarom is het weinig zinvol om de uitzettingen te hervatten alvorens meer in detail 
onderzocht wordt welke de achterliggende oorzaken zijn van het uitblijven van natuurlijke 
reproductie. Wellicht spelen de kwaliteit van het paaihabitat en de bereikbaarheid van de 
zijbeken een belangrijke rol. De onderzochte trajecten in de zijbeken van de IJse bevatten 
slechts weinig geschikt paai- en opgroeihabitat voor kwabalen (zie paragraaf 7) en het is 
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niet bekend in hoeverre overstromingsgebieden aanwezig zijn langs de zijbeken. Er kan 
onderzocht worden of er mogelijkheden zijn om overstromingsgebieden aan te leggen langs 
de zijbeken. In de hoofdloop zijn nog verschillende migratieknelpunten aanwezig 
(www.vismigratie.be). Van de drie zijbeken die geëvalueerd werden (zie paragraaf 7), is 
enkel de Langegracht bereikbaar voor kwabalen die zich in het traject stroomafwaarts van 
het eerste migratieknelpunt in Huldenberg en in de Dijle bevinden. Er kan onderzocht 
worden of de recent aangetakte leigracht nabij de monding van de IJse in de Dijle geschikt 
is als paai- en opgroeihabitat voor kwabaal. De recent geplaatste hevelvistrap kan een 
mogelijkheid vormen om de (paai)migratie van kwabalen te onderzoeken met behulp van 
PIT-stations. 
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Figuur 31. Gevangen aantal en verwacht aantal 1+ en oudere kopvoorns op 
basis van het HGI-model (Dillen et al., 2005b) per deeltraject in de IJse. 
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Figuur 32. Lengtefrequentieverdeling van kopvoorns gevangen ter hoogte van 
de Beekstraat, Margijsbos en stroomafwaarts van de E411. 
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Figuur 33. Gevangen aantal en verwacht aantal 1+ en oudere serpelingen op 
basis van het HGI-model (Dillen et al., 2006) per deeltraject in de IJse. 
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Figuur 34. Lengtefrequentieverdeling van serpelingen gevangen ter hoogte van 
de Beekstraat, Margijsbos en stroomafwaarts van de E411. 
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Figuur 35. Gevangen aantal en verwacht aantal 1+ en oudere kwabalen op 
basis van het HGI-model (Dillen et al., 2005a) per deeltraject in de IJse. 
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Figuur 36. Lengtefrequentieverdeling van kwabalen gevangen ter hoogte van de 
Beekstraat, Margijsbos en stroomafwaarts van de E411. 
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2.9 Evaluatie van de uitgevoerde herintroducties in de 
Maarkebeek 

2.9.1 Vangstaantallen 
In totaal werden 53 kopvoorns gevangen in de Maarkebeek, waarvan twee in het traject 
Tiegstraat en 51 in het traject Groenstraat (Figuren 37 en 39). De enige serpeling werd 
aangetroffen in het traject Tiegstraat. In geen van beide trajecten werd kwabaal gevangen. 
In de beviste trajecten werden nooit habitatopmetingen uitgevoerd, zodat de gevangen 
aantallen niet konden vergeleken worden met verwachte aantallen berekend op basis van 
de habitatgeschiktheidsmodellen. 

2.9.2 Leeftijdsverdeling 
Er waren wellicht een drietal leeftijdsklassen van kopvoorn aanwezig in het traject 
Groenstraat. In het traject Tiegstraat werd telkens één leeftijdsklasse van zowel kopvoorn 
als serpeling aangetroffen. Er werden geen kopvoorns of serpelingen behorende tot de 
leeftijdsklasse 0+ gevangen (Figuren 38 en 40).  

2.9.3 Bespreking 
In de beviste trajecten werden nooit habitatopmetingen uitgevoerd, zodat de gevangen 
aantallen niet konden vergeleken worden met verwachte aantallen berekend op basis van 
de habitatgeschiktheidsmodellen. Toch kan op basis van de hoge aantallen en verschillende 
leeftijdsklassen gesteld worden dat de overleving van kopvoorn goed is in het traject ter 
hoogte van de Groenstraat. De aantallen kopvoorns in de Tiegstraat en serpelingen in beide 
trajecten waren klein, maar er kan niet met zekerheid worden aangegeven of dit te wijten is 
aan een ondermaatse habitatgeschiktheid of aan een te beperkte herintroductie-inspanning. 
Er waren geen aanwijzingen voor natuurlijke reproductie, terwijl Samsoen & Dillen (2012) 
wel juveniele serpelingen aantroffen. Er werden geen kwabalen aangetroffen in de 
Maarkebeek. Samsoen & Dillen (2012) beschouwen de herintroductie van kwabaal als 
mislukt. Uit de inspectie van de waterloop voor de aanleg van kunstmatige paairiffles blijkt 
dat de habitatkwaliteit ondermaats is, door de aanwezigheid van stuwen en 
oeververdediging. Bovendien was ook de waterkwaliteit soms merkbaar slecht (zie 
paragraaf 8.2.2.4). De herintroductie van kwabaal kan eventueel hervat worden nadat 
herstelprojecten werden uitgevoerd, die niet alleen de structuur van de waterloop moeten 
verbeteren en migratieknelpunten moeten wegnemen, maar ook bodemerosie moeten 
tegengaan. Ook de waterkwaliteit kan wellicht sterk verbeterd worden als afvalwater niet 
langer ongezuiverd wordt geloosd. Samsoen & Dillen (2012) rapporteerden sterfte van 
serpeling, die met grote waarschijnlijkheid te wijten was aan vervuiling. 
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Figuur 37. Gevangen aantal en verwacht aantal 1+ en oudere kopvoorns op 
basis van het HGI-model (Dillen et al., 2005b) per deeltraject in de Maarkebeek. 
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Figuur 38. Lengtefrequentieverdeling van kopvoorns gevangen ter hoogte van 
de Groenstraat en de Tiegstraat. 
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Figuur 39. Gevangen aantal en verwacht aantal 1+ en oudere serpelingen op 
basis van het HGI-model (Dillen et al., 2006) per deeltraject in de Maarkebeek. 
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Figuur 40. Lengtefrequentieverdeling van serpelingen gevangen ter hoogte van 
de Groenstraat en de Tiegstraat. 
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2.10 Evaluatie van de uitgevoerde herintroducties in de 
Vleterbeek 

2.10.1 Vangstaantallen 
In totaal werden 13 kopvoorns gevangen in de Vleterbeek, waarvan twee in het traject 
Abele. Hiermee werden de verwachte aantallen niet gehaald in Abele. In het traject Rood 
Kruis werden 11 kopvoorns gevangen, terwijl het habitat er volgens het 
habitatgeschiktheidsmodel geheel ongeschikt is voor deze soort (Figuur 41). 

2.10.2 Leeftijdsverdeling 
In beide trajecten waren wellicht twee leeftijdsklassen aanwezig (Figuur 42). 

2.10.3 Bespreking 
Er werden veel minder kopvoorns gevangen dan vorig jaar in de Vleterbeek (13 tegenover 
68 in 2011). In 2011 werden de verwachte aantallen in beide trajecten ruim overtroffen en 
waren drie leeftijdsklassen vertegenwoordigd. Het is moeilijk om deze terugval te verklaren, 
omdat eerdere evaluatiebevissingen in het kader van de soortherstelprogramma’s en 
bevissingen in het kader van het VIS-meetnet al aangaven dat de vangstaantallen sterk 
kunnen fluctueren (Van den Neucker et al., 2012). Mogelijk verplaatsen de kopvoorns zich 
stroomop- of stroomafwaarts naargelang de waterkwaliteit. De waterkwaliteit blijkt 
stroomopwaarts, ter hoogte van Abele, minder goed dan stroomafwaarts (Van den Neucker 
et al., 2010a). Het habitat in de geëvalueerde trajecten is weinig tot helemaal niet geschikt 
voor kopvoorn en er werden nog geen aanwijzingen gevonden dat de uitgezette kopvoorns 
zich voortplanten. Het valt daarom te bekijken of de populatie duurzaam is. Er kan 
onderzocht worden of de aanwezige kunstmatige riffles kunnen verbeterd worden, zodat ze 
voldoen aan de paaihabitatvereisten van kopvoorn. Daarnaast moet ook het leefhabitat voor 
juveniele en adulte kopvoorns verbeterd worden. Migratieknelpunten moeten zo snel 
mogelijk worden weggenomen. 
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Figuur 41. Gevangen aantal en verwacht aantal 1+ en oudere kopvoorns op 
basis van het HGI-model (Dillen et al., 2005b) per deeltraject in de Vleterbeek. 
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Figuur 42. Lengtefrequentieverdeling van kopvoorns gevangen in de 
Vleterbeek in 2012. 
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2.11 Algemene bespreking evaluatiebevissingen 
Het aantal gevangen kopvoorns ging er ten opzichte van 2011 op achteruit in vier van de 
acht beviste waterlopen waarin ze werden uitgezet: de Grote Nete, Molenbeek-Bollaak, IJse 
en Vleterbeek. In de Maarkebeek werden kopvoorns gevangen, maar de aantallen konden 
niet vergeleken worden met voorgaande jaren, omdat de trajecten voor het eerst bevist 
werden. In de Laan werden kleine aantallen kopvoorns aangetroffen en werd geen 
noemenswaardige toename vastgesteld. Serpeling werd uitgezet in vijf beviste waterlopen: 
Abeek, Bosbeek, Laan, IJse en Maarkebeek. Daarnaast is een geheel natuurlijke 
serpelingpopulatie aanwezig in de Grote Nete. In de Abeek werd een natuurlijke 
serpelingpopulatie aangevuld met gekweekte exemplaren. Ten opzichte van 2011 nam het 
aantal serpelingen alleen af in de Bosbeek. In de Abeek en de IJse werd een toename 
vastgesteld, terwijl het aantal serpelingen in de Grote Nete en de Laan ongeveer status quo 
bleef. In de Laan en de Maarkebeek was het aantal serpelingen zeer klein. De aantallen in 
de Maarkebeek konden weerom niet vergeleken worden met voorgaande jaren, omdat de 
trajecten voor het eerst bevist werden. In de Molenbeek-Bollaak werd een serpeling 
gevangen stroomafwaarts van de Pulsebaan, hoewel de soort er nooit doelbewust werd 
uitgezet. Dit traject is enkel bij uitzonderlijk hoge waterstanden te bereiken vanuit de Kleine 
Nete, door de aanwezigheid van een migratieknelpunt ter hoogte van de watermolen 240 m 
stroomopwaarts van het Albertkanaal. Bij overstromingen is er ook uitwisseling mogelijk 
tussen de Klein Beek en de Molenbeek-Bollaak. Het aantal kwabalen nam af in drie van de 
vijf beviste waterlopen waar de soort werd uitgezet: de Bosbeek, Grote Nete en IJse. Enkel 
in de Abeek nam het aantal toe. In de IJse werden voorlopig voor het laatst kwabalen 
uitgezet in 2011. De herintroductiepoging in de Maarkebeek werd eerder al als mislukt 
beschouwd (Samsoen & Dillen, 2012). 

Als de aantallen berekend op basis van het habitatgeschiktheidsmodel als ruwe schatting 
van de draagkracht kunnen beschouwd worden, dan werden de streefcijfers voor kopvoorn 
niet bereikt in de Abeek, Bosbeek, Grote Nete, Molenbeek-Bollaak, Laan en IJse. Voor de 
Maarkebeek konden geen streefcijfers berekend worden, omdat het habitatgeschiktheid van 
de beviste trajecten nooit werd onderzocht. In de Vleterbeek werden wel meer kopvoorns 
gevangen dan verwacht, maar de habitatgeschiktheid is beperkt in deze waterloop, zodat al 
met kleine vangstaantallen aan de verwachtingen wordt voldaan. De streefcijfers voor 
serpeling werden niet gehaald in de Bosbeek, Laan en IJse. Voor de Maarkebeek kon het 
habitatgeschiktheidsmodel niet worden toegepast, zodat geen verwachte aantallen 
beschikbaar zijn, maar er werd slechts één serpeling gevangen. De streefcijfers werden wel 
gehaald in de Abeek en de Grote Nete. De streefcijfers voor kwabaal werden niet gehaald in 
de Abeek, Bosbeek en Grote Nete. In de Abeek werden ze wel dicht benaderd. In de IJse 
werd het aantal kwabalen dat verwacht werd op basis van het habitatgeschiktheidsmodel 
wel nog steeds gehaald, ondanks de sterke terugval van de aantallen na de laatste 
uitzettingen in 2011. Bij de vergelijking van de gevangen aantallen met de streefcijfers voor 
kopvoorn, serpeling en kwabaal, werd hier steeds de som gemaakt van de gevangen 
aantallen en streefcijfers van alle beviste trajecten per waterloop. Als beviste 
waterlooptrajecten afzonderlijk worden beschouwd, dan wordt vaak vastgesteld dat 
streefcijfers in het ene traject niet gehaald worden, terwijl ze in een ander traject ruim 
worden overtroffen. 

Uit de reeks jaarlijkse evaluatiebevissingen (Coeck et al., 2006; Van den Neucker et al., 
2009; 2010a,b; 2012) blijkt dat er sterke fluctuaties tussen de verschillende jaren zijn wat 
aantallen betreft. Deze fluctuaties kunnen niet alleen verklaard worden door variaties in 
herintroductie-inspanning of overleving. De grote mobiliteit van vissen en de 
vangstefficiëntie spelen zonder twijfel een grote rol bij de wisselende vangstaantallen. De 
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vangstaantallen in de Vleterbeek vormen een goed voorbeeld. Evaluatiebevissingen in het 
traject Abele in de Vleterbeek in 2008 en 2009 leverden geen kopvoorns op (Van den 
Neucker et al., 2009; 2010b). Bij een controlebevissing op 4 mei 2010 werden echter wel 
20 kopvoorns gevangen nabij de grens in Abele (VIS-databank). Kort daarna, op 30 
september 2010, werden echter geen kopvoorns meer waargenomen ter hoogte van Abele 
en in 2011 werden er 30 kopvoorns behorende tot drie leeftijdsklassen aangetroffen (Van 
den Neucker et al., 2012). In 2012 viel het vangstaantal in Abele terug tot twee exemplaren 
behorende tot twee leeftijdsklassen. Een mogelijke verklaring is dat de kopvoorns zich 
stroomop- of stroomafwaarts verplaatsen naargelang de kwaliteit van het water dat de 
Vleterbeek ontvangt op Frans grondgebied. De waterkwaliteit in de Vleterbeek blijkt minder 
goed stroomopwaarts, nabij de grens met Frankrijk, dan verder stroomafwaarts 
(www.vmm.be). Vergelijkbare fluctuaties in aantal kopvoorns worden vastgesteld in de 
Molenbeek-Bollaak. In de Molenbeek-Bollaak worden jaarlijks twee korte trajecten, met een 
lengte van 250 m, bevist. Omdat vissen mobiel zijn, wordt de kans om de doelsoorten te 
missen tijdens een evaluatiebevissing groter als er weinig en korte trajecten worden bevist. 
Er kan dus overwogen worden om in de toekomst evaluatiebevissingen uit te voeren in 
minder waterlopen, maar tegelijk het aantal trajecten per waterloop te vergroten. Eventueel 
kan ook de lengte van de evaluatietrajecten toenemen. In de Grote Nete, waar de 
streefcijfers voor kopvoorn en kwabaal niet worden gehaald, speelt de afnemende 
vangsteffiëntie wellicht een belangrijke rol. Verschillende (deel)trajecten zijn nauwelijks of 
niet meer doorwaadbaar. De natuurlijke dynamiek van de rivier heeft de waterdiepte in de 
evaluatietrajecten doen toenemen. Het stopzetten van kruidruimingen in de meest 
stroomopwaartse delen van de Grote Nete hebben een positief effect op de habitatkwaliteit 
voor vissen en mogen daarom in geen geval hernomen worden, maar heeft wellicht wel 
bijgedragen tot een toename van de waterdiepte, omdat oever- en moerasplanten het 
water door een steeds nauwere geul dwingen, zodat de rivier plaatselijk dieper wordt 
uitgeschuurd. Er wordt daarom voorgesteld om te zoeken naar nieuwe methoden of nieuwe 
waterlooptrajecten om de herintroducties in de Grote Nete te evalueren. Wat kwabaal 
betreft, werd in het traject Hoolstmolen een test uitgevoerd met fuiken die voorzien waren 
van aas. Dit leverde echter geen kwabalen op. In de toekomst kan een bijkomende test 
worden uitgevoerd met een andere type van fuiken. Om het herintroductiesucces van 
kwabaal in te schatten, kunnen jaarlijks tijdens de paaimigratieperiode ook een aantal 
zijbeken volledig worden afgezet met een fuikconstructie. Het aantal migrerende adulten en 
hun lengtefrequentie kunnen hiermee opgevolgd worden. Een nadeel hierbij is echter dat 
jongere leeftijdsklassen gemist zullen worden met deze methode. 

Door de genoemde wisselende vangstefficiëntie en vangstinspanning, zijn de 
vangstaantallen op zich zijn niet de beste manier om het succes van de herintroducties te 
beoordelen. Ze kunnen dus altijd best in combinatie met de lengtefrequentieverdeling 
worden bekeken. Om een volledig beeld te krijgen van de aanwezige lengte- en 
leeftijdsklassen van de doelsoorten, is het echter weerom van belang dat de 
vangstinspanning per waterloop voldoende groot is. In de Abeek, Bosbeek, Grote Nete, 
Laan, IJse, Maarkebeek en Vleterbeek werden meerdere leeftijdsklassen van kopvoorn 
aangetroffen. Zoals eerder vermeld, werden in de Laan echter slechts een klein aantal 
kopvoorns gevangen. In de Vleterbeek werden twee leeftijdsklassen aangetroffen, 
tegenover drie in 2011 (Van den Neucker et al., 2012) en in de Molenbeek-Bollaak werden 
geen kopvoorns gevangen. Meerdere leeftijdsklassen van serpeling werden aangetroffen in 
de Abeek, Bosbeek, Grote Nete en IJse. In de Laan en de Maarkebeek werd telkens slechts 
één leeftijdsklasse van serpeling aangetroffen, maar de vangstaantallen waren klein in deze 
waterlopen. In de Abeek, Bosbeek, Grote Nete en IJse werden meerdere leeftijdsklassen 
van kwabaal aangetroffen. Ondanks de aanwezigheid van verschillende leeftijdsklassen, kan 
op basis van de vangstgegevens nergens sprake zijn van gezonde populaties van de 
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geherintroduceerde soorten, omdat natuurlijke reproductie uitblijft of te beperkt is. In alle 
waterlopen waar de doelsoorten werden uitgezet, hebben de oudste individuen inmiddels de 
leeftijd bereikt waarop ze zich kunnen voortplanten. De oorzaak van de beperkte natuurlijke 
reproductie of het volledig uitblijven ervan moet dus gezocht worden bij de 
habitatgeschiktheid. Voldoende geschikte paaihabitat blijft meer dan waarschijnlijk de 
voornaamste flessenhals. De Grote Nete blijft voorlopig de enige waterloop waarin elk jaar 
consequent natuurlijke reproductie van kopvoorn en serpeling wordt waargenomen en waar 
eenmalig natuurlijke reproductie van kwabaal werd vastgesteld (Van den Neucker et al., 
2009, 2010a,b; 2012). Ook in de Grote Nete mag echter nog niet van een gezonde 
kopvoornpopulatie gesproken worden, omdat er altijd minder 1+ en oudere individuen 
worden gevangen dan het habitat volgens het model (Dillen et al., 2005b) toelaat. De 
aantallen kunnen echter wel enigszins onderschat worden, door de niet optimale 
vangstefficiëntie in de Grote Nete. Enkel de natuurlijke serpelingpopulatie in de Grote Nete 
lijkt gezond, omdat de verwachte aantallen gehaald worden, verschillende leeftijdsklassen 
worden gevangen en natuurlijke reproductie wordt vastgesteld. 

Omdat de streefcijfers niet in alle afzonderlijke evaluatietrajecten gehaald worden, is er nog 
ruimte voor bijkomende uitzettingen in de meeste waterlopen. Enkel in de Grote Nete 
worden jaarlijks juveniele kopvoorns en serpelingen afkomstig van natuurlijke reproductie 
gevangen. In de Bosbeek, IJse en Maarkebeek werd intussen al natuurlijke reproductie van 
serpeling waargenomen, maar de aantallen bleven klein en niet elk jaar werden er juveniele 
exemplaren gevangen. In de Abeek is een deels natuurlijke serpelingpopulatie aanwezig, 
maar ook in deze waterloop werden niet bij elke bevissing juveniele individuen aangetroffen 
(Samsoen & Dillen, 2012; Van den Neucker et al., 2010a,b; 2012). In de Zwalm kon op 
basis van de lengtefrequentieverdeling worden afgeleid dat er natuurlijke reproductie van 
kopvoorn plaatsvindt (Van den Neucker et al., 2009), maar weerom waren geen 
aanwijzingen dat de voortplanting elk jaar even succesvol is. In de Itterbeek werd eveneens 
natuurlijke reproductie van kopvoorn vastgesteld (Van den Neucker et al., 2009), maar het 
is niet bekend of de voortplanting hier optimaal is, omdat de waterloop niet jaarlijks werd 
bevist. De aanwezigheid van kwabaal in Vlaamse waterlopen blijft louter toe te schrijven 
aan uitzettingen, ook in de waterlooptrajecten waar de streefcijfers worden gehaald of 
overtroffen. Sinds de start van de herintroductiecampagnes leverden de 
evaluatiebevissingen nooit een aanwijzing dat de uitgezette kwabalen zich voortplanten. De 
vangst van een enkele juveniele kwabaal in de Asbeek in 2010 vormt de enige uitzondering 
(Van den Neucker et al., 2010b). Uit de vangstresultaten blijkt dat het aantal kwabalen snel 
sterk achteruit na laatste uitzettingen in de IJse. Aangezien uit de lengtefrequentieverdeling 
van de vangsten in de hoofdloop en uit de bevissingen van de zijbeken (zie paragraaf 3) 
blijkt dat er geen natuurlijke reproductie plaatsvindt, kan best eerst in detail onderzocht 
worden welke hiervan de achterliggende oorzaken zijn en of er herstelmaatregelen 
genomen kunnen worden om het habitat te verbeteren, alvorens de uitzettingen te 
hervatten. De onderzochte trajecten in de zijbeken van de IJse bevatten slechts weinig 
geschikt paai- en opgroeihabitat voor kwabalen (zie paragraaf 7) en het is niet bekend in 
hoeverre overstromingsgebieden aanwezig zijn langs de zijbeken. In de hoofdloop zijn ook 
nog verschillende migratieknelpunten aanwezig (www.vismigratie.be). Gelijkaardige 
problemen doen zich voor in de Abeek en de Bosbeek en ook in deze waterlopen werden 
nog geen aanwijzingen gevonden dat kwabalen zich voortplanten. Het valt aan te bevelen 
om ook in de zijbeken van de Abeek en de Bosbeek bevissingen uit te voeren om het 
voortplantingssucces van kwabaal na te gaan en bijkomende gegevens te verzamelen over 
de geschiktheid van het paai- en opgroeihabitat. Vervolgens kan beter worden ingeschat of 
het zinvol is om de herintroductie-inspanning in de Abeek en de Bosbeek nog verder te 
zetten alvorens het habitat wordt hersteld en migratieknelpunten worden verwijderd. De 
uitzettingen kunnen worden verdergezet in de Grote Nete, maar ook hier moeten 
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migratieknelpunten zo snel mogelijk worden verwijderd en moet worden nagegaan in 
hoeverre meer overstromingsgebieden kunnen gerealiseerd worden langs de zijbeken. 

Het uiteindelijke doel van de soortherstelprogramma’s is het bekomen van zichzelf in stand 
houdende populaties, zodat de streefcijfers niet door uitzettingen, maar door natuurlijke 
reproductie en maximale overleving van embryo tot adult worden bekomen. Dit kan enkel 
als het habitat optimaal is voor elke doelsoort. Uit de habitatevaluaties (Dillen et al., 
2005a,b; 2006; Van den Neucker et al., 2009; 2010a,b; 2012) en de visuele inspectie van 
waterlooptrajecten (zie paragraaf 8), blijkt dat niet overal geschikt habitat aanwezig is en 
dat vooral geschikt paaihabitat schaars is voor de verschillende doelsoorten. Om 
(paai)habitat te verbeteren kunnen de aanbevelingen uit de voorgaande rapporten 
hernomen worden. Om de structuur van waterlopen te verbeteren moet in de eerste plaats 
gedacht worden aan herstelmaatregelen, zoals hermeandering, herstel van 
overstromingsgebieden door het contact tussen de rivier en haar vallei te herstellen en 
wegnemen van oeververdediging. Daarnaast kan ook door het aanbrengen van dood hout 
en door de ontwikkeling van water- en oeverplanten toe te laten, gezorgd worden voor het 
ontstaan van stroomversnellingen en stroomkommen. Aangezien geen natuurlijke aanvoer 
van stenig substraat meer mogelijk is in de Vlaamse laaglandrivieren door de aanwezigheid 
van stuwen, is het noodzakelijk om grind in te brengen dat kan dienen als paaisubstraat 
voor kopvoorn en serpeling. De waterkwaliteit kan verbeterd worden door te beletten dat 
ongezuiverd afvalwater in de waterlopen wordt geloosd en door erosie van omliggende 
akkers te bestrijden, zodat geen nutriëntenrijk slib in de waterlopen terecht komt. 
Migratieknelpunten moeten worden weggenomen. Visdoorgangen moeten zorgen voor 
permanente migratiemogelijkheden, omdat niet alleen verplaatsingen worden gemaakt 
tijdens de voortplantingsperiode, maar ook om voedsel te zoeken, om te ontsnappen aan 
predatoren of calamiteiten, om nieuw leefgebied in te nemen of omdat het optimale habitat 
verschilt tussen seizoenen of tussen dag en nacht. 
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3 Onderzoek naar het voortplantingssucces van 
kwabaal (2012) 

3.1 Doelstelling 
In dit onderzoeksluik wordt nagegaan of kwabaal zich in de winter van 2011 – 2012 
succesvol heeft kunnen voortplanten in de stroomgebieden van de Grote Nete (Antwerpen) 
en de IJse (Vlaams-Brabant). 

3.2 Methode 
In het stroomgebied van de Grote Nete werden zes zijbeken elektrisch bevist: 
Scherpenbergloop, Zeeploop, Heiloop, Asbeek, Hanskenselsloop en Balengracht. Ook in de 
hoofdloop werd een traject elektrisch bevist (Figuur 43). Elk traject was 300 m lang, 
behalve in de Hanskenselsloop, waar slechts 150 m kon bevist worden, door een te grote 
waterdiepte of ondoordringbare begroeiing. Er werd gekozen voor trajecten nabij de 
monding van elke zijbeek, omdat eerder uitgevoerd onderzoek (Van den Neucker et al., 
2012) heeft uitgewezen dat zich daar het best geschikte opgroeihabitat voor 
kwabaaljuvenielen bevindt. In het stroomgebied van de IJse werden vijf trajecten bevist: 
telkens twee trajecten van 100 m in de Langegracht en de Nellebeek en één traject van 200 
m in de Paardenbeek (Figuur 44). De elektrische bevissingen vonden plaats in mei en juni 
2012.  

 

Figuur 43. Ligging van de 7 beviste trajecten (rood) in het stroomgebied van de Grote Nete. 
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Figuur 44. Ligging van de 5 beviste trajecten (rood) in het stroomgebied van de IJse. 

3.3 Resultaten 
In het stroomgebied van de Grote Nete werden 21 vissoorten gevangen. De Asbeek was 
met 15 soorten het soortenrijkst (Tabel 2). Er werden twee soorten gevangen die 
bescherming genieten onder Bijlage II van de habitatrichtlijn en Bijlage III van de conventie 
van Bern, namelijk beekprik en kleine modderkruiper. Drie doelsoorten van dit 
onderzoeksproject werden meermaals aangetroffen: kopvoorn, serpeling en (adulte) 
kwabaal. Nergens werden kwabalen behorende tot de 0+ leeftijdsklasse aangetroffen. 

In de z ijbeken van de IJse werden slechts vier vissoorten gevonden (Tabel 3). In de 
Paardenbeek werd geen vis gevangen. Ook in het stroomgebied van de IJse werden geen 
juveniele kwabalen aangetroffen.  
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Tabel 2. Vissoorten gevangen bij het onderzoek naar het voorkomen van juveniele kwabaal in het stroomgebied van de 
Grote Nete. 
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bermpje x x x 
 

x x x 
blankvoorn x x x x x 

 
x 

blauwbandgrondel x x   
 

  x x 
blauwwinde x 
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  x   x x 
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  x   
kopvoorn x 

 
x 

 
x 

 
x 
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paling x x x 

 
x x   

riviergrondel x x x 
 

x x x 
serpeling   x x 

 
x 

 
  

snoek x x   x x x   
snoekbaars   

 
  

 
  x   

tiendoornige stekelbaars   
 

  
 

x x x 
zeelt   

 
  

 
  x x 

zonnebaars x x x x x   x 
 

Tabel 3. Vissoorten gevangen bij het onderzoek naar het voorkomen van juveniele kwabaal in het stroomgebied van de 
IJse. 

Vissoort Langegracht Nellebeek Paardenbeek 
beekforel   x   
bermpje x 

 
  

driedoornige stekelbaars   x   
paling x     



 

 
42 Wetenschappelijke ondersteuning herstelprogramma’s kopvoorn, 

serpeling, kwabaal en beekforel in 2012. 
www.inbo.be 

 

3.4 Bespreking 
Er waren geen aanwijzingen dat kwabalen zich in de winter van 2011-2012 hebben 
voortgeplant in de stroomgebieden van de Grote Nete en de IJse. De vangst van de 
juveniele kwabaal in de Asbeek in 2010 blijft voorlopig de enige waarneming van natuurlijke 
reproductie (Van den Neucker et al., 2010b). Mogelijke verklaringen voor het uitblijven van 
natuurlijke reproductie in het stroomgebied van de Grote Nete kunnen grotendeels 
hernomen worden uit voorgaande rapporten (Van den Neucker et al., 2010b; 2012). 

De belangrijkste oorzaak voor het uitblijven van natuurlijke reproductie van kwabaal is 
zonder twijfel een gebrek aan geschikt paai- en opgroeigebied. In het stroomgebied van de 
Grote Nete bleek na toepassing van het habitatgeschiktheidsmodel (Dillen et al., 2005a) dat 
vooral in de meest stroomafwaarts gelegen trajecten van de Scherpenbergloop, de Asbeek 
en de Balengracht geschikt opgroeihabitat voor juveniele kwabalen te vinden is. Verder 
stroomopwaarts van de mondingen is de hoeveelheid geschikt opgroeihabitat schaars of 
afwezig (Van den Neucker et al., 2012). In het stroomgebied van de IJse was meer dan de 
helft van de geëvalueerde deeltrajecten ongeschikt als paai- en opgroeigebied voor 
kwabaal.  De meeste goed geschikte deeltrajecten werden aangetroffen in de Paardenbeek 
en de minste in de Nellebeek (zie paragraaf 7). Vermoedelijk wordt de habitatkwaliteit in de 
zijbeken zelfs nog overschat als ze enkel beoordeeld wordt aan de hand van het 
habitatgeschiktheidsmodel van Dillen et al. (2005a). De beoordeling van de geschiktheid 
van waterlooptrajecten voor het opgroeien van juveniele kwabaal is namelijk uitsluitend 
gebaseerd op gegevens over de waterdiepte, stroomsnelheid en de aanwezigheid van 
aquatische en overhangende vegetatie (Dillen et al., 2005a). Als ook het belang van 
overstromingsgebieden in rekening wordt gebracht, dan moet de geschiktheid van de 
zijbeken in de stroomgebieden van de Grote Nete en de IJse wellicht nog somberder 
worden ingezien. Het belang van overstromingsgebieden voor larvale en jonge kwabalen die 
het larvale stadium net voorbij zijn, was tot voor kort louter anekdotisch en gebaseerd op 
de vangst van enkele individuen (Bunzel-Drüke et al., 2004). Koporikov & Bogdanov (2011) 
stelden recent echter vast dat de d ensiteiten aan juveniele kwabalen fluctueren met de 
omvang van overstromingen, zodat het belang van overstromingsgebieden nu ook 
kwantitatief werd aangetoond. Overstromingsgebieden in het stroomgebied van de Grote 
Nete zijn schaars en wellicht zijn ze enkel in de omgeving van de Asbeek voldoende 
omvangrijk. Het is echter niet bekend of de overstromingen er lang genoeg aanhouden en 
of ze elk jaar dezelfde omvang hebben. In het stroomgebied van de Grote Nete worden 
projecten uitgewerkt die overstromingsgebieden voorzien langs de hoofdloop, 
stroomafwaarts van het Zammelsbroek (Adriaensen et al., 2005a,b). Deze 
overstromingsgebieden zullen mogelijk echter te ver stroomafwaarts liggen om nuttig te 
zijn voor de voortplanting van kwabaal, aangezien kwabalen zich in de zijbeken 
voortplanten (Bunzel-Drüke et al., 2004; Dillen et al., 2005a). Overstromingsgebieden zijn 
voor zover bekend onbestaande langs de IJse en haar zijbeken. Langs de Dijle, waarvan de 
IJse een zijrivier is, bevinden zich wel overstromingsgebieden ter hoogte van de Doode 
Bemde. Net als voor de geplande overstromingsgebieden stroomafwaarts van het 
Zammelsbroek langs de Grote Nete, geldt ook hier dat ze wellicht te ver stroomafwaarts 
gelegen zijn om te kunnen dienen als opgroeihabitat voor kwabaal. Om de kans op een 
succesvolle herintroductie van kwabaal te maximaliseren, is het dus van belang dat er 
wordt nagegaan of er herstelprojecten kunnen uitgewerkt worden, die zorgen voor 
voldoende waterretentie in en langs de zijbeken. In het stroomgebied van de IJse vormt de 
recent aangetakte leigracht nabij de monding mogelijk geschikt paaihabitat voor kwabaal, 
maar dit werd nog niet onderzocht. 

De onbereikbaarheid van het schaarse geschikte paaihabitat voor een deel van de 
uitgezette kwabalen vormt een andere factor die de kans op succesvolle reproductie 
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beperkt. In de stroomgebieden van de Grote Nete en de IJse zijn nog steeds heel wat 
migratieknelpunten aanwezig (www.vismigratie.be). Zo is de monding van de Asbeek in het 
stroomgebied van de Grote Nete niet bereikbaar voor kwabalen die zich stroomopwaarts 
van de Hoolstmolen bevinden, door het aanwezige verval. Om dezelfde reden is de Asbeek 
onbereikbaar voor kwabalen die zich stroomafwaarts van de Straalmolen bevinden. Het 
aantal kwabalen dat de Asbeek kan opzwemmen via de monding is dus beperkt. In het 
stroomgebied van de IJse zijn niet alleen migratieknelpunten aanwezig in de hoofdloop. In 
de Paardenbeek, een zijbeek van de IJse, werden verschillende drempels aangetroffen die 
stroomopwaartse migratie lastig kunnen maken. De noodzaak om migratieknelpunten zo 
snel mogelijk te verwijderen moet daarom opnieuw onderstreept worden. 

Lage densiteiten geslachtsrijpe kwabalen en kruidruimingen werden eerder aangehaald als 
mogelijke oorzaken voor het uitblijven van natuurlijke reproductie (Van den Neucker et al., 
2009; 2010b). Inmiddels werd het aantal uitgezette individuen sterk verhoogd in de Grote 
Nete (zie Bijlage 3), zodat er vermoedelijk een vrij omvangrijke populatie werd opgebouwd 
(hoewel uit de evaluatiebevissingen in de hoofdloop blijkt dat er nog ruimte is voor 
bijkomende uitzettingen). In de IJse werden in 2011 zeer grote aantallen gevangen, die de 
verwachtingen gebaseerd op de habitatgeschiktheidsmodellen ruim overtroffen (Van den 
Neucker et al., 2012). In de IJse kon daarom, tenminste in 2011, geen sprake meer zijn 
van te lage densiteiten geslachtsrijpe individuen. Kruidruimingen worden sinds enkele jaren 
tot een minimum beperkt in de zijbeken van de Grote Nete, zodat er ook geen gebrek aan 
waterplanten kan zijn voor juveniele kwabalen. In de zijbeken van de IJse werden echter 
weinig waterplanten aangetroffen en ook de waterkwaliteit vormt er meer dan waarschijnlijk 
een probleem voor de habitatgeschiktheid. De zijbeken van de IJse bevatten afvoerbuizen. 
Het is niet altijd duidelijk of de buizen dienen voor het lozen van huishoudelijk afvalwater of 
voor drainage, maar ook drainagebuizen kunnen een negatieve invloed hebben op de 
waterkwaliteit, wanneer ze fijn sediment in het water brengen. De beperkte soortenrijkdom 
aan vissen in de zijbeken van de IJse vormen een aanwijzing dat de kwaliteit of 
bereikbaarheid niet optimaal is (zie paragraaf 7). Er moet dus op worden toegezien dat 
geen ongezuiverd huishoudelijk afvalwater meer wordt geloosd. Zowel in het stroomgebied 
van de Grote Nete als in dat van de IJse kan erosiebestrijding bijdragen aan het 
verminderen van de aanvoer van fijn sediment. Door een kleinere hoeveelheid fijn sediment 
in de waterkolom kan zonlicht beter doordringen, zodat waterplanten meer kansen krijgen 
om zich te ontwikkelen. Minder fijn slib kan tevens zorgen voor beter geschikte 
paaiplaatsen, omdat kwabalen grof substraat verkiezen op de paailocaties (Fabricius, 1954).  

Aangezien de voortplanting van kwabaal voorlopig uitblijft in de Vlaamse waterlopen, moet 
toekomstig onderzoek zich hierop toespitsen. Slechts weinig herintroducties waarbij de 
oorzaken die de doelsoort eerder deden verdwijnen niet geheel ongedaan gemaakt werden, 
zijn ooit succesvol gebleken (Fischer & Lindenmayer, 2000).  

Om na te gaan hoeveel kwabalen er precies de Asbeek (en eventueel andere zijbeken van 
de Grote Nete) optrekken, kan ter hoogte van de monding een fuikconstructie geplaatst 
worden die de gehele breedte van de waterloop afzet, waardoor alle stroomopwaarts 
migrerende kwabalen worden gevangen. De eerder toegepaste methode, waarbij enkel 
centraal in de waterlopen fuiken geplaatst werden, leverde telkens weinig kwabalen op. 
Vermoedelijk zwemmen de meeste migrerende kwabalen langs de fuiken. Met een 
fuikconstructie die de hele waterloop afzet, kan er ook beter inzicht verworven worden over 
hoe synchroon de paaimigratie verloopt. Het is namelijk van belang dat een voldoende 
aantal paairijpe kwabalen tegelijk aanwezig is op de paailocaties, omdat kwabalen in 
groepen paaien (Cahn, 1936). Om te onderzoeken of de waterkwaliteit in de zijbeken 
volstaat voor een succesvol uitsluipen van de larven en de verdere ontwikkeling, kunnen 
experimenten worden uitgevoerd met eieren en larven afkomstig van de kwekerij in 
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Linkebeek. Eieren en larven kunnen in water doorlatende bakjes geplaatst worden in de 
zijbeken, waarna hun ontwikkeling wordt opgevolgd.  
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4 Evaluatiebevissingen in het kader van de 
beschermingsplannen voor Habitatrichtlijnsoorten 

4.1 Doel 
In dit onderzoeksluik werd nagegaan of er in een selectie van 11 waterlopen gezonde 
populaties aanwezig zijn van vissoorten die bescherming genieten onder de Habitatrichtlijn. 
De selectie van waterlopen en waterlooptrajecten gebeurde in onderling overleg met de 
provinciale visserijbiologen van het Agentschap voor Natuur en Bos. 

4.2 Methode 
In 11 verschillende waterlopen werden in totaal 14 trajecten bezocht (Tabel 4). 11 trajecten 
werden elektrisch bevist volgens de methode besproken door Coeck (1996). Drie trajecten 
konden niet worden bevist, omdat ze geen water bevatten, dicht begroeid waren met 
moerasplanten (Walebeek) of, in het geval van de naamloze beek bij het Ingelbos, omdat 
ze te smal en te diep ingesneden was voor de anode. De trajecten waren 250 m lang, 
behalve die in de Vaanbuikbeek (150 m). In Figuren 45 tot 50 wordt de ligging van de 
bezochte trajecten weergegeven. De trajecten werden onderzocht in de periode augustus-
september 2012. 

Tabel 4. Overzicht per provincie van de waterlopen en trajecten die onderzocht werden in het kader van de 
beschermingsplannen voor Habitatrichtlijnsoorten. 

Provincie Bekken Waterloop Traject Lengte traject 
Antwerpen Schelde Looiendse Nete* Hoevendijk Retie 250 m 
Antwerpen Schelde Klein Neetje Pontfortsedijk Retie 250 m 
Oost-Vlaanderen Schelde Molenbeek Kapoenstraat Zulzeke 250 m 
Oost-Vlaanderen Schelde Molenbeek Beiaardstraat Zulzeke 250 m 
Oost-Vlaanderen Schelde Kuitholbeek monding 250 m 
Oost-Vlaanderen Schelde Beiaardbeek Fonteinbos 250 m 
Oost-Vlaanderen Schelde Naamloze beek Ingelbos niet bevist 
Oost-Vlaanderen Schelde Molenbeek Beekstraat Melsen 250 m 
Oost-Vlaanderen Schelde Klaasbeek Makegemse bossen 250 m 
Oost-Vlaanderen Schelde Vaanbuikbeek Riebeke Opbrakel 150 m 
Oost-Vlaanderen Schelde Maarkebeek Groenstraat Maarkedal 250 m 
Oost-Vlaanderen Schelde Maarkebeek Tiegstraat Maarkedal 250 m 
West-Vlaanderen IJzer Walebeek Vloethemveldstraat Zedelgem niet bevist 
West-Vlaanderen IJzer Walebeek Vloetemveld Zedelgem niet bevist 

* De provincie Antwerpen loste in het voorjaar van 2012 de laatste vismigratieknelpunten in 
de Looiendse Nete (Loeijens Neetje) op, met cofinanciering vanuit het Visserijfonds. De 
Looiendse Nete is nu volledig vrij optrekbaar voor vissen (mededeling Bianca Veraart).  
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Figuur 45. Ligging van de beviste trajecten (rood) in de Looiendse Nete en het Klein Neetje. 

 

Figuur 46. Ligging van de beviste trajecten (rood) in de Molenbeek en de Klaasbeek. 
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Figuur 47. Ligging van het beviste traject (rood) in de Vaanbuikbeek. 

 

Figuur 48. Ligging van de beviste trajecten (rood) in de Maarkebeek. 
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Figuur 49. Ligging van de beviste trajecten (rood) in de Molenbeek, Kuitholbeek, Beiaardbeek en een naamloze beek. 
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Figuur 50. Ligging van de beviste trajecten (rood) in de Walebeek. 

4.3 Resultaten 
Enkel in de Maarkebeek, ter hoogte van de Tiegstraat, werd een Habitatrichtlijnsoort 
aangetroffen, namelijk rivierdonderpad. In totaal werden 18 rivierdonderpadden gevangen 
in dit traject. De lengtefrequentieverdeling wordt weergegeven in Figuur 51. Er waren 
verschillende leeftijdsklassen aanwezig, inclusief juveniele exemplaren.  
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Figuur 51. Lengtefrequentieverdeling van de rivierdonderpadden gevangen in de Maarkebeek. 
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Van de 11 beviste waterlooptrajecten was het traject in de Maarkebeek ter hoogte van de 
Tiegstraat ook het soortenrijkst. In de Beiaardbeek, de Vaanbuikbeek en in het meest 
stroomopwaartse traject in de Molenbeek (Zulzeke) werd geen vis gevangen (Tabel 5). 

Tabel 5. Gevangen vissoorten in de elf trajecten die bevist werden in het kader van de beschermingsplannen voor 
Habitatrichtlijnsoorten. 
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4.4 Bespreking 
Van de 11 beviste waterlooptrajecten in 9 verschillende waterlopen, leverde enkel het 
traject ter hoogte van de Tiegstraat in de Maarkebeek een Habitatrichtlijnsoort op, namelijk 
rivierdonderpad. Op basis van de lengtefrequentieverdeling kan gesteld worden dat er een 
reproducerende populatie rivierdonderpad aanwezig is in de Maarkebeek. Deze resultaten 
bevestigen die van Samsoen & Dillen (2012). De vangstaantallen zijn eerder laag te 
noemen en de soort blijft beperkt tot het gebied stroomopwaarts van de Kasteelmolen 
(Parkstraat). Samsoen & Dillen (2012) vingen een enkele rivierdonderpad stroomafwaarts 
van de Kasteelmolen, ter hoogte van de Groenstraat, maar onderstrepen dat het een 
afgespoeld exemplaar betrof. De Kasteelmolen (Figuur 52) vormt een belangrijk 
migratieknelpunt, dat de stroomafwaartse uitbreiding van de rivierdonderpadpopulatie 
verhindert. De molenstuw zorgt bovendien ook voor een verminderde habitatkwaliteit 
stroomopwaarts. Door opstuwing vermindert de stroomsnelheid nabij de molen, waardoor 
fijn sediment wordt afgezet op stenig substraat. Hierdoor wordt het substraat ongeschikt als 
paaisubstraat of schuilplaats voor rivierdonderpad en andere lithofiele soorten. De 
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opstuwing zorgt tevens voor een verminderde gradiënt, waardoor de natuurlijke aanvoer 
van stenig substraat verminderd is of helemaal verdween. Uitbreiding van de 
rivierdonderpad in het stroomgebied van de Maarkebeek is belangrijk om de duurzaamheid 
van de populatie op lange termijn te garanderen. Hierbij zijn migratiemogelijkheden in 
stroomopwaartse en stroomafwaartse zin absoluut noodzakelijk over de gehele lengte van 
de Maarkebeek en haar zijbeken. De mogelijkheid om een compartiment tussen twee 
opeenvolgende molens te ontvluchten bij calamiteiten en daarna te herkoloniseren lijkt 
opportuun, aangezien vervuiling door overstorten, lozing van afvalwater en piekafvoer van 
fijn sediment nog steeds worden vastgesteld in het stroomgebied van de Maarkebeek 
(Samsoen & Dillen, 2012). Daarom moet een visdoorgang voorzien worden ter hoogte van 
alle molens die migratieknelpunten vormen voor vissen, zoals voorzien in de Europese en 
Vlaamse wetgeving (Benelux-beschikking vismigratie (M (2009) 1) en Europese 
Habitatrichtlijn (92/43/EEG, 21 mei 1992), opgenomen in het Natuurdecreet). Het 
wegwerken van migratieknelpunten in waterlopen waarin Habitatrichtlijnsoorten voorkomen 
krijgt een hoge prioriteit (Stevens & C oeck, 2010). In de visdoorgangen kan stenig 
substraat aangebracht worden ter compensatie van het verlies aan stenig substraat door de 
molenstuwen. De Europese Habitatrichtlijn schrijft voor dat het habitat van 
Habitatrichtlijnsoorten beschermd moet worden. Om het habitat van rivierdonderpad en 
beekprik (een tweede Habitatrichtlijnsoort in het stroomgebied van de Maarkebeek, zie 
Samsoen & Dillen, 2012) te verbeteren, moet werk gemaakt worden van erosiebestrijding, 
het wegnemen van oeververdediging, hermeandering en het aanbrengen van stenig 
substraat. 

In de andere beviste waterlooptrajecten werden geen Habitatrichtlijnsoorten gevangen en 
ook de diversiteit aan andere vissoorten was doorgaans laag. Behalve in het traject in de 
Maarkebeek, waar de rivierdonderpadden werden aangetroffen, werden enkel in de 
Looiendse Nete meer dan drie vissoorten gevangen. Dit hoeft niet noodzakelijk te wijzen op 
een slechte water- of habitatkwaliteit, maar kan ook gewoon eigen zijn aan het feit dat de 
meeste beviste trajecten ver stroomopwaarts liggen, waar de waterlopen een beperkte 
diepte en breedte hebben. Eventueel kan worden nagegaan in hoeverre de onderzochte 
waterlopen potentie hebben voor de herintroductie of translocatie van 
Habitatrichtlijnsoorten. Translocaties van rivierdonderpad werden al uitgevoerd in enkele 
Vlaams-Brabantse waterlopen (Vught et al., 2011). Het valt echter wel sterk aan te bevelen 
om de IUCN-guidelines (IUCN, 1998) strikt te volgen bij dergelijke introducties. De beste 
aanpak is het uitvoeren van een Leefbaarheidsanalyse (Population Viability Analysis) 
alvorens een soort wordt uitgezet. Daarnaast moet ook het mogelijke effect van introductie 
op aanwezige soorten worden nagegaan. Niet alleen de mogelijke gevolgen voor aanwezige 
vissoorten moeten worden ingeschat, maar ook die voor andere watergebonden soorten, 
zoals vuursalamander, een Rode lijstsoort.  
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Figuur 52. De Kasteelmolen (Schorisse) vormt een belangrijk migratieknelpunt voor vissen in de Maarkebeek. 
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5 Habitatgeschiktheid in de omlegging van de Witte 
Nete 

5.1 Doel 
In dit onderzoeksluik worden de waterkwaliteit en de habitatgeschiktheid geëvalueerd voor 
kopvoorn, serpeling en kwabaal in de omlegging van de Witte Nete ter hoogte van de 
zandwinning in de groeve Donk (Dessel).  

5.2 Methode 
Habitatopmetingen ter evaluatie van de habitatgeschiktheid in de omlegging van de Witte 
Nete voor 1+ en oudere kopvoorn, serpeling en kwabaal werden uitgevoerd volgens de 
protocols van Dillen et al. (2005a,b; 2006). 

In de omlegging van de Witte Nete werd in totaal 500 m waterloop opgemeten, verdeeld in 
twee deeltrajecten van 250 m (Figuur 53).  

 

Figuur 53. Geëvalueerde trajecten in de omlegging van de Witte Nete (rood). 

De totale lengte van 500 m werd verdeeld in 10 trajecten van 50 m. Door afwisselend 
metingen uit te voeren over 50 m en vervolgens 50 m over te slaan, werd ervoor gezorgd 
dat geen enkel traject aan elkaar grenst. 

In een 50 m traject werden metingen uitgevoerd in 15 transecten loodrecht op de oevers. 
De afstand tussen twee transecten is dus telkens 3,33 m. Per transect loodrecht op de 
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oevers waren er drie meetpunten (Figuur 54). Om de plaats van elke rij metingen te 
bepalen werd een rolmeter langs de oever gelegd. De metingen werden uitgevoerd bij 
basisafvoer. Er werd gewerkt in stroomopwaartse zin. 

 

Figuur 54. Grafische voorstelling van transecten waarin de habitatopmetingen worden uitgevoerd. De sterrenlijnen 
stellen de transecten voor (drie transecten per 10 meter). De meetpunten worden met sterretjes weergegeven. 

Voor de evaluatie van de habitatgeschiktheid worden telkens de volgende variabelen 
opgemeten (Dillen et al., 2005a,b; 2006): 

- rivierkanaalpositie (positie van het meetpunt in de waterloop: langs de oever of centraal) 
- waterdiepte (tot op 1 cm nauwkeurig) 
- stroomsnelheid (tot op 1 cm/s nauwkeurig, gemeten op 10 cm boven de bodem) 
- aan- of afwezigheid hard substraat 
- aan- of afwezigheid holle oevers (minimale diepte 15 cm en breedte minstens 25 cm) 
- aan- of afwezigheid van debris (dood hout dat in het water ligt, gaande van 
boomstammen tot kleine takjes) 
- aan- of afwezigheid inhangende vegetatie (kruidachtige vegetatie die vanop de oever in 
het water hangt over een oeverlengte van minimaal 25 cm) 
- aan- of afwezigheid overhangende vegetatie (struiken of bomen die maximaal 50 cm 
boven het wateroppervlak hangen over een oeverlengte van minimaal 25 cm) 
- aan- of afwezigheid van schaduw 

De protocols voor de beoordeling van de habitatgeschiktheid voor 1+ en oudere kopvoorn, 
serpeling, kwabaal en beekforel worden weergegeven in Van den Neucker et al. (2012). 
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5.3 Resultaten 

5.3.1 Kopvoorn 

Waterkwaliteit 

De waterkwaliteit is geschikt voor kopvoorn (Tabel 6). Tijdens de 12 recentste metingen 
waarvoor gegevens van zowel procentuele zuurstofverzadiging, biologisch zuurtsofverbruik 
en ammoniakale stikstof beschikbaar waren, was de CI nooit hoger dan 5 (bron gegevens: 
VMM).  

Tabel 6. Beoordeling van de waterkwaliteit aan de hand van de Chemische Index (CI). De maximale waarde, het 
gemiddelde en de standaardafwijking van de CI worden weergegeven, evenals het aantal keer dat de grenswaarde 
(CI>7) werd overschreden. Beoordeling via kleurcode: groen = geschikt – rood = ongeschikt. 

Meetpunt max CI gemiddelde CI stdev CI 
aantal keer 

grenswaarde 
overschreden 

Brasel, Kleine Boeretang  5   3,8   0,6   0  
 

Habitatgeschiktheid voor 0+ en voor 1+ en oudere kopvoorns 

Uit Tabel 7 blijkt dat het habitat in de omleiding van de Witte Nete overwegend matig 
geschikt is voor 1+ en oudere kopvoorns. Voor 0+ kopvoorns is het habitat niet tot matig 
geschikt.  

Tabel 7. De verwachte aantallen 0+ en 1+ en oudere kopvoorns voor de geëvalueerde deeltrajecten in de omleiding van 
de Witte Nete. Beoordeling via kleurcode: groen = geschikt - oranje = matig - rood = ongeschikt. 

Locatie Deeltraject Verwacht aantal 0+ kopvoorns Verwacht aantal 1+ en oudere 
kopvoorns 

omleiding 0-50m  7   0  
 100-150m  5   1  
 200-250m  2   2  
 300-350m  0   0  
 400-450m  3   0  

 

5.3.2 Serpeling 

Waterkwaliteit 

De waterkwaliteit in de Witte Nete is geschikt voor serpeling (Tabel 8). De ondergrens van 
de procentuele zuurstofverzadiging werd nooit overschreden (bron gegevens: VMM). 
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Tabel 8. Beoordeling van de waterkwaliteit aan de hand van de procentuele zuurstofverzadiging (% O2). De minimale 
waarde, het gemiddelde en de standaarddeviatie van de % O2 worden weergegeven, evenals het aantal keer dat de 
grenswaarde (% O2 < 65%) werd overschreden. Beoordeling via kleurcode: groen = geschikt – rood = ongeschikt. 

Meetpunt min % O2 gemiddeld % O2 stdev % O2 
aantal keer 

grenswaarde 
overschreden 

Brasel, Kleine Boeretang  74   84,8   7,4   0  
 

Habitatgeschiktheid voor 0+ en voor 1+ en oudere serpelingen 

Uit Tabel 9 blijkt dat de habitatkwaliteit in de omleiding van de Witte Nete zeer goed 
geschikt is voor serpelingen behorende tot de 0+ leeftijdsklasse en matig geschikt voor 1+ 
en oudere serpelingen.  

Tabel 9. De verwachte aantallen 0+ en 1+ en oudere serpelingen voor de geëvalueerde deeltrajecten in de omleiding van 
de Witte Nete. Beoordeling via kleurcode: groen = geschikt - oranje = matig - rood = ongeschikt. 

Locatie Deeltraject Verwacht aantal 0+ 
serpelingen 

Verwacht aantal 1+ en oudere 
serpelingen 

omleiding 0-100m  7   3  
 100-200m  8   2  
 200-300m  36   5  
 300-400m  13   3  
 400-500m  17   3  

 

5.3.3 Kwabaal 

Waterkwaliteit 

De waterkwaliteit is geschikt voor kwabaal (Tabel 10). Tijdens de 12 recentste metingen 
waarvoor gegevens van zowel procentuele zuurstofverzadiging, biologisch zuurtsofverbruik 
en ammoniakale stikstof beschikbaar waren, was de CI nooit hoger dan 5 (bron gegevens: 
VMM).  

Tabel 10. Beoordeling van de waterkwaliteit aan de hand van de Chemische Index (CI). De maximale waarde, het 
gemiddelde en de standaardafwijking van de CI worden weergegeven, evenals het aantal keer dat de grenswaarde 
(CI>7) werd overschreden. Beoordeling via kleurcode: groen = geschikt – rood = ongeschikt. 

Meetpunt max CI gemiddelde CI stdev CI 
aantal keer 

grenswaarde 
overschreden 

Brasel, Kleine Boeretang  5   3,8   0,6   0  
 

Habitatgeschiktheid voor 1+ en oudere kwabalen 

De omleiding van de Witte Nete is ongeschikt voor kwabaal (Tabel 11).  
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Tabel 11. De verwachte aantallen subadulte en adulte kwabalen voor de geëvalueerde deeltrajecten in de omleiding van 
de Witte Nete. Beoordeling via kleurcode: groen = geschikt - oranje = matig - rood = ongeschikt. 

Locatie Deeltraject Verwacht aantal 1+ en oudere 
kwabalen 

omleiding 0-100m  0  
 100-200m  0  
 200-300m  0  
 300-400m  0  
 400-500m  0  

 

5.4 Bespreking 
De waterkwaliteit in de Witte Nete volstaat voor kopvoorn, serpeling en kwabaal. In het 
stroomgebied van de Kleine Nete, waartoe de Witte Nete behoort, is een natuurlijke 
serpelingpopulatie aanwezig. Het valt daarom af te raden om serpeling uit te zetten in de 
Kleine Nete en haar zijrivieren. De aanwezige serpelingpopulatie kan gebruik maken van het 
nieuw gecreëerde habitat in de omleiding van de Witte Nete. Als opgroeihabitat voor 
serpelingen behorende tot de 0+ leeftijdsklasse biedt de omleiding een belangrijke 
meerwaarde. Het habitat is er uitermate geschikt voor deze leeftijdsklasse. Inhangende 
vegetatie is talrijk aanwezig en overhangende vegetatie ontbreekt, wat gunstig is voor 
juveniele serpeling (Dillen et al., 2006). Ook de waterdiepte is er ideaal voor 0+ 
serpelingen. Enkel de stroomsnelheid lag meestal iets te laag. Voor 1+ en oudere 
serpelingen is het habitat slechts matig geschikt, door een te geringe waterdiepte en 
stroomsnelheid. Kopvoorn werd in het stroomgebied van de Kleine Nete geherintroduceerd 
in 1989. Daarna volgden nog negen bijkomende uitzettingen tot en met 2006 (Van den 
Neucker et al., 2012). Inmiddels houdt de populatie zichzelf in stand, zodat geen 
bijkomende uitzettingen nodig zijn. Het habitat in de omleiding van de Witte Nete is 
overwegend matig geschikt voor kopvoorns behorende tot de 0+ leeftijdsklasse. De 
stroomsnelheid is optimaal voor 0+ kopvoorns, maar de waterdiepte langs de oevers is 
meestal te klein. Ook het ontbreken van debris, zoals boomstammen en takken, maakt dat 
het habitat slechts matig geschikt is voor deze leeftijdsklasse. Voor 1+ en oudere kopvoorns 
biedt de omleiding van de Witte Nete weinig geschikt habitat. Het geëvalueerde traject is 
meestal ongeschikt, wegens te ondiep water, een te lage stroomsnelheid en het ontbreken 
van schuilgelegenheden zoals holle oevers en debris. Voor kwabaal is het habitat in de 
omleiding ongeschikt, door het ontbreken van holle oevers (Dillen et al., 2005a). 
Uitzettingen van kwabaal in het stroomgebied van de Kleine Nete kunnen daarom voorlopig 
best achterwege gelaten worden, tot kan worden aangetoond dat er elders in het 
stroomgebied wel geschikt habitat aanwezig is. Mogelijk verbetert de habitatgeschiktheid 
voor kwabaal in de omleiding van de Witte Nete in de toekomst, als er holle oevers worden 
uitgeschuurd, naarmate het recent aangelegde waterlooptraject zich verder ontwikkelt. 
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6 Onderzoek naar de geschiktheid van paairiffles 

6.1 Inleiding 
Een herintroductie kan alleen slagen als de uitgezette soorten zich kunnen voortplanten. 
Kopvoorn en serpeling zijn lithofiele soorten, die afhankelijk zijn van stenig substraat ter 
hoogte van riffles, waar de stroomsnelheid hoger ligt dan gemiddeld. Dillen et al. (2005b; 
2006) ontwikkelden een methode voor de beoordeling van de geschiktheid van riffles voor 
de voortplanting van kopvoorn en serpeling, gebaseerd op informatie over optimale 
waterdiepte, stroomsnelheid en substraattype uit wetenschappelijke literatuur. In totaal 
werden 81 riffles in Vlaamse waterlopen beoordeeld volgens de protocols van Dillen et al. 
(2005b; 2006) (Figuur 55). Hierna wordt de geschiktheid voor de v oortplanting van 
kopvoorn en serpeling van nog zeven extra riffles beoordeeld. 

 

Figuur 55. Locatie van riffles in Vlaamse waterlopen waarvan de geschiktheid voor kopvoorn en serpeling werd nagegaan 
(geel) en locaties waar habitatvariabelen werden opgemeten (rood). 

6.2 Methode 
Voor de evaluatie van de geschiktheid van paairiffles voor kopvoorn en serpeling, zijn de 
volgende variabelen van belang (Dillen et al., 2005b; 2006): 

- substraat (zacht/hard) 
- lengte van de riffle (cm) 
- breedte van de riffle (cm) 
- waterdiepte (tot op 1 cm nauwkeurig) 
- stroomsnelheid (tot op 1 cm/s nauwkeurig) 
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Metingen werden uitgevoerd ter hoogte van zeven riffles in de IJse (Figuur 56). De 
metingen en beoordeling gebeurden volgens de protocols van Dillen et al. (2005b; 2006). 
 

 
Figuur 56. Locatie van de riffles in de IJse waarvan de geschiktheid voor kopvoorn en serpeling werd nagegaan. 

 

6.3 Resultaten 
Van de geëvalueerde riffles blijkt enkel riffle 1 ter hoogte van de Beekstraat in Neerijse 
slechts matig geschikt, omdat de gemiddelde stroomsnelheid iets beneden het optimale ligt. 
De zes andere riffles zijn goed geschikt bevonden na beoordeling volgens de protocols van 
Dillen et al. (2005b; 2006) (Tabel 12). Al de geëvalueerde riffles zijn kunstmatig. Ze 
bestaan voornamelijk uit grote breuksteen die in de waterloop werd gestort. 

Tabel 12. Lengte, breedte, stroomsnelheid, diepte en substraattype van de aangetroffen paaiplaatsen in het geëvalueerde 
traject in de IJse. Beoordeling via kleurcode: groen = geschikt - oranje = matig - rood = ongeschikt. 

Locatie lengte breedte 
stroomsnelh. 

(cm/s) diepte (cm) substraat 

  (m)   (m)   gem.  stdev   gem.  stdev     
1  102   4 tot 5   28,1  43,3   26,4  11,0   hard  
2  107   5   62,0  33,4   31,2  32,6   hard  
3  4,5   4   57,9  38,4   28,6  16,4   hard  
4  50   4   60,4  33,7   22,5  9,0   hard  
5  50   4   72,0  16,7   17,0  4,4   hard  
6  60   4   67,2  33,7   20,6  9,3   hard  
7  48   4   79,6  45,0   17,6  4,1   hard  
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6.4 Bespreking 
De riffle ter hoogte van de Beekstraat in Neerijse werd als matig geschikt beoordeeld, 
omdat de gemiddelde stroomsnelheid iets onder de optimale ligt. De gemiddelde 
stroomsnelheid en waterdiepte van de zes andere riffles lagen wel binnen de optimale 
grenzen. Een belangrijke kanttekening is evenwel dat bij de beoordeling volgens de 
methode beschreven door Dillen et al. (2005b; 2006) slechts een onderscheid gemaakt 
wordt tussen hard en zacht substraat, waarbij dominerend hard substraat als optimaal 
wordt gezien. Grind, keien en grote breuksteen worden hierbij als even waardevol 
beschouwd. Uit de literatuurstudie (zie paragraaf 8.3.1) blijkt echter dat grote breuksteen 
minder geschikt is als paaisubstraat voor kopvoorn en serpeling. Enkel grind en kleine 
keien, met afmetingen kleiner dan 8 cm zijn optimaal voor beide soorten. Als met dit 
onderscheid rekening wordt gehouden, dan blijkt geen enkele van de geëvalueerde riffles 
goed geschikt voor kopvoorn en serpeling, omdat grote breukstenen dominant aanwezig 
zijn. Het aantal riffles dat kan dienen als paailocatie voor kopvoorn en serpeling is dus 
beperkt in de IJse. Mogelijk kan de geschiktheid van de meeste riffles verbeterd worden, 
door toevoegen van stenen met optimale vorm en afmetingen, zoals aangegeven in 
paragraaf 8.4. Riffle 1 (ter hoogte van de Beekstraat) en een deel van riffle 2 
(stroomafwaarts van de Elsenstraat) werden meer uitgebreid opgemeten (zie paragraaf 
8.3.4). Deze bijkomende studie bevestigde niet alleen dat de afmetingen van de aanwezige 
breuksteen te groot zijn, maar dat respectievelijk 89 en 61% ervan begroeid is met 
perilithon (algen of een microbenfilm). De aanwezigheid van perilithon op de stenen is 
vermoedelijk nadelig, omdat het kleefvermogen van de eieren van kopvoorn en serpeling 
hierop wellicht niet optimaal is (De Voght et al., 2003). 
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7 Geschiktheid van paai- en opgroeihabitat voor 
kwabaal in het stroomgebied van de IJse  

7.1 Doel 
Voor drie zijbeken van de IJse (Langegracht, Paardenbeek en Nellebeek) werd nagegaan of 
ze kunnen dienen als paai- en opgroeihabitat voor kwabaal. 

7.2 Methode 
In drie zijbeken van de IJse (Langegracht, Paardenbeek en Nellebeek) werden metingen 
uitgevoerd ter evaluatie van de habitatgeschiktheid voor juveniele kwabaal (tevens het 
paaihabitat). Volgende variabelen zijn hiervoor van belang (Dillen et al., 2005a): 

- waterdiepte (tot op 1 cm nauwkeurig) 
- stroomsnelheid (tot op 1 cm/s nauwkeurig) 
- overhangende vegetatie (% oppervlakte) 
- moerasvegetatie (% oppervlakte) 
- ondergedoken waterplanten (% oppervlakte) 

Metingen werden uitgevoerd in de trajecten die tevens bevist werden om na te gaan of er 
natuurlijke reproductie van kwabaal plaatsvond in 2012 (Figuur 44, paragraaf 3). De 
metingen en beoordeling gebeurden volgens het protocol van Dillen et al. (2005a). 

7.3 Resultaten 
In elk van de waterlopen was meer dan de helft van de geëvalueerde deeltrajecten 
ongeschikt als paai- en opgroeihabitat voor kwabaal. De meeste goed geschikte 
deeltrajecten werden aangetroffen in de Paardenbeek en de minste in de Nellebeek (Figuur 
57). In de Nellebeek was het traject van 100 m vanaf de monding helemaal ongeschikt, 
terwijl in de Langegracht de meest stroomopwaartse 100 m over de volledige lengte 
ongeschikt bleek. 
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Figuur 57. Aantal ongeschikte, matig geschikte en goed geschikte deeltrajecten voor de voortplanting en het opgroeien 
van kwabaal in de Langegracht, de Paardenbeek en de Nellebeek. 

7.4 Bespreking 
De ongeschiktheid of matige geschiktheid van de opgemeten deeltrajecten van 10 m was 
grotendeels te wijten aan het ontbreken van ondergedoken waterplanten of moerasplanten. 
In de matig geschikte deeltrajecten werd het ontbreken van water- of moerasplanten wel 
deels gecompenseerd door overhangende vegetatie. De ongeschiktheid van het meest 
stroomafwaartse traject van 100 m in de Nellebeek was over 80% van de lengte te wijten 
aan een te kleine waterdiepte. Een randvoorwaarde bij toepassing van het 
habitatgeschiktheidsmodel voor evaluatie van het paai- en opgroeihabitat van kwabaal, is 
namelijk dat er ook buiten de paaiperiode minimaal 10 cm water aanwezig is (Dillen et al., 
2005a). De Nellebeek kwam als geheel het slechtst uit de beoordeling. Zelfs de kwaliteit 
van het enige goed geschikte deeltraject van 10 m in de Nellebeek wordt in twijfel 
getrokken, omdat één van de metingen een stroomsnelheid van 109 cm/s aangaf. Het lijkt 
dus onwaarschijnlijk dat larvale kwabalen zich hier kunnen handhaven, omdat zelfs adulte 
kwabalen met een lengte van 50 cm niet langer dan 10 minuten kunnen standhouden in 
water met een stroomsnelheid van 20 cm/s (Jones et al., 1974). In de Langegracht was de 
ongeschiktheid van het meest stroomopwaartse traject van 100 m vooral te zoeken bij het 
gebrek aan water- en moerasplanten en bij de schaarste aan overhangende vegetatie. Ook 
hier werden echter deeltrajecten aangetroffen met te kleine waterdiepte en stroomopwaarts 
van de Biezenstraat bevatte de Langegracht zelfs helemaal geen water meer (Figuur 58). 
De Paardenbeek kreeg de beste beoordeling, hoewel echte waterplanten ook hier eerder 
schaars waren. De meeste waterplanten werden aangetroffen net stroomopwaarts van de J. 
Van der Vorstlaan (Figuur 59). In de Paardenbeek werden in het traject bij de monding 
echter een aantal drempels aangetroffen die mogelijk migratieknelpunten vormen voor 
migrerende kwabalen. Ter hoogte van de monding in de IJse is een drempel aanwezig met 
een hoogteverschil van ongeveer 30 cm ten opzichte van het waterniveau in de IJse op het 
ogenblik dat de h abitatopmeting werd uitgevoerd (Figuur 60). Het is niet duidelijk of de 
Paardenbeek wel optrekbaar is voor migrerende kwabalen bij toegenomen debiet tijdens de 
paaiperiode in de winter. Net stroomopwaarts van de J. Van der Vorstlaan zijn nog twee 
drempels van een 10-tal cm hoogte aanwezig. Het valt ook op te merken dat tijdens de 
bevissingen om na te gaan of kwabalen zich met succes hadden voortgeplant in het 
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stroomgebied van de IJse geen enkele vis werd gevangen in de Paardenbeek (zie paragraaf 
3). De waterkwaliteit in de drie geëvalueerde zijbeken van de IJse is wellicht ook niet 
optimaal. Er werden namelijk geregeld afvoerbuizen aangetroffen (Figuur 59). Het was niet 
altijd duidelijk of het buizen voor afvoer van huishoudelijk afval betrof, maar ook 
drainagebuizen kunnen een nadelige invloed hebben op de habitatgeschiktheid door de 
aanvoer van fijn sediment. 

  

Figuur 58. De Langegracht ter hoogte van de Biezenstraat (Loonbeek).  
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Figuur 59. De Paardenbeek, net stroomopwaarts van de J. Van der Vorstlaan (Huldenberg). 

 

Figuur 60. Drempel ter hoogte van de monding van de Paardenbeek (Huldenberg). 
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8 Aanduiden van geschikte plaatsen voor de aanleg 
van kunstmatige paairiffles 

8.1 Inleiding 

8.1.1 Verantwoording 
In veruit de meeste waterlopen waar één of meerdere lithofiele doelsoorten (kopvoorn, 
serpeling en beekforel) werden uitgezet, werd een goede overleving vastgesteld. In de 
Grote Nete (Antwerpen) en de Zwalm (Oost-Vlaanderen) houden de geherintroduceerde 
populaties kopvoorn inmiddels stand door natuurlijke reproductie, zonder bijkomende 
uitzettingen. Sinds kort wordt ook natuurlijke reproductie van kopvoorn of serpeling 
waargenomen in de Bosbeek (Limburg), de IJse (Vlaams-Brabant) en de Maarkebeek (Oost-
Vlaanderen). Dit succes is echter bescheiden te noemen, want de aantallen kopvoorns of 
serpelingen behorende tot de 0+ leeftijdsklasse blijven beneden de verwachtingen en zijn 
meer dan waarschijnlijk onvoldoende om de populaties in stand te houden. In de meeste 
waterlopen blijft voortplanting zelfs volledig uit (Van den Neucker et al., 2009; 2010a,b; 
2012). Een succesvolle voortplanting is echter de belangrijkste voorwaarde om een 
duurzame populatie tot stand te brengen en de herintroductie als geslaagd te kunnen 
beschouwen. In onze waterlopen vormt de voortplanting van de lithofiele doelsoorten dus 
de grootste flessenhals. Lithofiele soorten zijn afhankelijk van riffles met stenig substraat 
voor hun voortplanting. In de Vlaamse laaglandrivieren is stenig substraat meestal van 
nature schaars. Op plaatsen waar wel stenig substraat aanwezig is in de bodem, is dit vaak 
bedekt door een laag slib. Bovendien is het natuurlijke pool-riffle patroon vrijwel overal 
verdwenen door homogenisering van de rivierbeddingen als gevolg van menselijk ingrijpen. 
Door kanalisering is de sedimentbalans verstoord en vaak is de bedding ook nog aangetast 
door slib- en kruidruimingen of uitdiepingen. Het verdwijnen van het natuurlijke pool-riffle 
patroon en stenig substraat heeft niet alleen negatieve gevolgen voor lithofiele vissen. Ook 
andere watergebonden fauna en flora ondervindt hierdoor schadelijke effecten. Zo wordt de 
grootste diversiteit en productie van bodemdieren gevonden op stenig substraat bestaande 
uit middelgrote keien en grind, ter hoogte van riffles (Henderson, 1986; Smith et al., 1990). 
Een veel toegepaste methode om de kwaliteit en de structuurvariatie van het habitat in 
rivieren te verbeteren en om het aanbod geschikte paaiplaatsen te verhogen voor lithofiele 
vissoorten, is de aanleg van kunstmatige riffles en pools (Edwards et al., 1984; Elliot & 
Mason, 1985; Mesick, 1995; Barlaup et al., 2008; Pulg et al., 2011). In deze verkennende 
studie wordt nagegaan of het mogelijk is om het aantal geschikte paailocaties voor 
kopvoorn, serpeling en/of beekforel in Vlaamse laaglandrivieren te verhogen door de aanleg 
van kunstmatige paairiffles. 

8.1.2 Doelstelling en onderzoeksvragen 
In vijf waterlopen, die in onderling overleg met de opdrachtgever werden gekozen, wordt 
gezocht naar potentieel geschikte locaties voor de aanleg van kunstmatige paairiffles voor 
kopvoorn, serpeling en/of beekforel. Volgende onderzoeksvragen zijn hierbij van belang:  

• Zijn er in de geselecteerde waterlopen locaties waar kunstmatige paairiffles 
aangelegd kunnen worden? 

• Hoe moeten kunstmatige paairiffles aangelegd worden? 
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8.2 Methode 

8.2.1 Selectie van de waterlopen 
Het aanduiden van potentiële locaties voor de aanleg van kunstmatige paairiffles voor 
kopvoorn, serpeling en beekforel gebeurde in vijf waterlopen, die in onderling overleg met 
de waterbeheerders werden gekozen: 

- Grote Nete (Scheldebekken, provincie Antwerpen) 
- Molenbeek-Bollaak (Scheldebekken, provincie Antwerpen) 
- IJse (Scheldebekken, provincie Vlaams-Brabant) 
- Maarkebeek (Scheldebekken, provincie Oost-Vlaanderen) 
- Itterbeek (Maasbekken, provincie Limburg) 

De selectie van deze waterlopen gebeurde (1) op basis van expertkennis van de provinciale 
visserijbiologen (PVC-ANB) en (2) op basis van de aanwezigheid van één of meerdere 
lithofiele doelsoorten. 

8.2.2 Beschrijving van de geselecteerde waterlopen 
Hieronder wordt een bondige beschrijving gegeven van de vijf waterlopen waarin gezocht 
werd naar geschikte locaties voor de aanleg van kunstmatige paairiffles. Telkens werd 
informatie opgenomen over de aanwezigheid van lithofiele doelsoorten, de lengte en het 
verval van de waterloop en de bodemsamenstelling. Deze informatie moet de 
waterbeheerders helpen bij de beslissing of de aanleg van kunstmatige paairiffles zinvol is. 
De aanwezigheid van uitgezette of natuurlijke populaties van één of meerdere lithofiele 
doelsoorten, die zich al dan niet weten te handhaven via natuurlijke reproductie, kan hierbij 
doorslaggevend zijn. Ook de informatie over het verval van de waterloop en de 
bodemsamenstelling van de rivier en haar vallei, moet de waterbeheerder helpen om een 
idee te vormen over de zin van het inbrengen van stenig substraat. Er kan immers pas 
sprake zijn van duurzame kunstmatige paairiffles als de ingebrachte stenen niet bedekt 
worden met een laag fijn sediment. Voor de aanleg van kunstmatige paairiffles is het dus 
van belang om te kiezen voor waterlooptrajecten met voldoende verval, die bovendien niet 
te veel fijn sediment ontvangen. Bij de beschrijving van de bodemsamenstelling wordt 
telkens een overzichtskaart gegeven van de bodem aan het oppervlak van de vallei, beperkt 
tot het waterlooptraject waarin gezocht werd naar geschikte locaties voor de aanleg van 
kunstmatige paairiffles (zie paragraaf 8.3.3). Daarnaast wordt de bodemsamenstelling 
weergegeven van 500 m trajecten waarin habitatopmetingen werden uitgevoerd ter 
evaluatie van de habitatgeschiktheid voor kopvoorn, serpeling en kwabaal. De 
nauwkeurigheid waarmee de bodemsamenstelling werd bepaald in deze 500 m trajecten 
varieert. In de meeste gevallen werd enkel onderscheid gemaakt tussen zacht (organisch 
materiaal, klei, slib en zand) en hard (grind, keien, stenen) substraat, omdat dit volstaat 
voor toepassing van de habitatgeschiktheidsmodellen (Dillen et al., 2005b; 2006). In de 
Molenbeek-Bollaak werd wel een verdere opdeling gemaakt in klassen van klei tot stenen. 
In de trajecten Meerhout en Hoolstmolen in de Grote Nete en in het traject tussen de 
Rooiermolen en Pollismolen in de Itterbeek werd de bodemsamenstelling gedetailleerd 
opgemeten en is het oppervlaktepercentage gekend per substraattype. 
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8.2.2.1 Grote Nete 

Lithofiele doelsoorten: 

- Kopvoorn werd jaarlijks uitgezet in de Grote Nete vanaf 1989 tot 1996. In 2004 volgede 
nog een eenmalige uitzetting. Inmiddels houdt de geh erintroduceerde kopvoornpopulatie 
stand via natuurlijke reproductie, zonder bijkomende uitzettingen. Tijdens de jaarlijkse 
evaluatiebevissingen worden telkens juveniele kopvoorns aangetroffen. De meeste 
waarnemingen van juveniele kopvoorns zijn afkomstig van het traject Meerhout en ook de 
grootste aantallen werden daar gevangen (Van den Neucker et al., 2009; 2010a,b; 2012). 

- Er is een natuurlijke serpelingpopulatie aanwezig in het stroomgebied van de Grote Nete. 
Serpeling werd nooit uitgezet in de Grote Nete (Van den Neucker et al., 2009; 2010a,b; 
2012).  

Beschrijving waterloop: 

De Grote Nete ontspringt nabij Hechtel-Eksel, op het Kempens Plateau. Vanaf Lier stroomt 
ze samen met de Kleine Nete en vormt ze de Nete of Beneden Nete. De Grote Nete is bij 
benadering 85 km lang en heeft een verval van ongeveer 59,5 m (~ 0,07 %) 
(http://nl.wikipedia.org; Baten & Huybrechts, 2002). 

Bodemsamenstelling: 

Aan de oppervlakte bestaat de bodem in het stroomgebied van de Grote Nete uit zand en 
kleiig zand. De Tertiaire lagen bestaan uit zand en klei (AMINAL, 2003b). Op de bodem van 
de Grote Nete wordt ook ijzerhoudende zandsteen aangetroffen, die gevormd wordt door 
een chemische reactie. De bodemsamenstelling in het stroomgebied van de Grote Nete 
wordt weergegeven in Figuur 61. Het zandige karakter van de bodem wordt bevestigd door 
de opmetingen die werden uitgevoerd ter bepaling van de habitatgeschiktheid voor 
kopvoorn, serpeling en kwabaal (Figuur 62). In de trajecten Meerhout en Hoolstmolen werd 
niet alleen het dominante substraat per opgemeten cel genoteerd, maar zijn ook gegevens 
over het percentage oppervlakte beschikbaar. In het traject Meerhout bestond de bodem op 
het ogenblik van de habitatopmeting voor 0,4 % uit organisch materiaal, 25,3 % slib, 40,7 
% zand en 33,6 % steen. Ter hoogte van de Hoolstmolen was de bodem samengesteld uit 
1,8 % organisch materiaal, 35,9 % slib, 41,6 % zand, 4,1 % grind en 16,7 % steen. Het 
grind en de stenen omvatten zowel natuurlijke ijzerhoudende zandsteen als breuksteen van 
antropogene oorsprong. 
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Figuur 61. Bodemsamenstelling in het deel van het stroomgebied van de Grote Nete waarin gezocht werd naar geschikte 
locaties voor de aanleg van kunstmatige paairiffles voor kopvoorn en serpeling. De bodem aan het oppervlak bestaat 
vooral uit zandleem (donker groen) en zandgrond en lemige zandgrond (blauw). 
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Figuur 62. Percentages zacht (organisch materiaal, klei, slib, zand) en hard (grind, keien, stenen) substraat in trajecten 
van 500 m t.h.v. de Straalmolen, de monding van de Hanskenselsloop, de Hoolstmolen en in Meerhout. 



 

 
www.inbo.be Wetenschappelijke ondersteuning herstelprogramma’s kopvoorn, 

serpeling, kwabaal en beekforel in 2012. 
69 

 

8.2.2.2 Molenbeek-Bollaak 

Lithofiele doelsoorten: 

- Kopvoorn wordt sinds 2008 jaarlijks uitgezet in de Molenbeek-Bollaak (Van den Neucker et 
al., 2012). 

- Serpeling werd nooit uitgezet in de Molenbeek-Bollaak. Baeyens et al. (2010) melden de 
vangst van een serpeling in de Klein Beek, een zijbeek van de Molenbeek-Bollaak. De 
Molenbeek-Bollaak is bereikbaar vanuit de Kleine Nete, waar nog een natuurlijke 
serpelingpopulatie aanwezig is. In 2012 werd ook stroomopwaarts van het Albertkanaal een 
serpeling gevangen, die dit traject vrijwel onmogelijk kon bereiken vanuit de Kleine Nete 
door de aanwezigheid van migratieknelpunten. Mogelijk betreft het een serpeling die per 
ongeluk is meegekomen met een levering kopvoorn. 

Beschrijving waterloop: 

De Molenbeek-Bollaak heeft verschillende bovenlopen op het grondgebied van de 
gemeenten Malle, Rijkevorsel, Beerse en Lille (http://nl.wikipedia.org). De waterloop mondt 
uit in de Kleine Nete, ten noorden van Lier. Het hoogste punt ligt in Malle op de Brechtse 
Heide, op 32 m boven de zeespiegel en het laagste punt in de Netevallei ligt op 4 m boven 
zeeniveau (AMINAL, 2003a). 

Bodemsamenstelling: 

De hoofdtextuur van de bodem in het stroomgebied van de Molenbeek-Bollaak bestaat 
voornamelijk uit zand en lemig zand. Nabij de Nete bevindt zich een kleizone. De onderste 
(Tertiaire) lagen bestaan uit zand (AMINAL, 2003a). De bodemsamenstelling aan het 
oppervlak wordt weergegeven in Figuur 63. Het zandige karakter van de bo dem wordt 
bevestigd door de opmetingen die werden uitgevoerd ter bepaling van de 
habitatgeschiktheid voor kopvoorn, serpeling en kwabaal (Figuur 64). Het schaarse stenige 
substraat is vermoedelijk uitsluitend van antropogene oorsprong en bestaan vooral uit 
breuksteen en gestort grind ter hoogte van de RWZI stroomopwaarts van de Pulsebaan. 



 

 
70 Wetenschappelijke ondersteuning herstelprogramma’s kopvoorn, 

serpeling, kwabaal en beekforel in 2012. 
www.inbo.be 

 

 

Figuur 63. Bodemsamenstelling in het deel van het stroomgebied van de Molenbeek-Bollaak waarin gezocht werd naar 
geschikte locaties voor de aanleg van kunstmatige paairiffles voor kopvoorn en serpeling. De bodem aan het oppervlak 
bestaat vooral uit zandleem (donker groen) en zandgrond en lemige zandgrond (blauw). 
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Figuur 64. klei, slib, zand, grind en steen in trajecten van 500 m  ter hoogte van Galgevoortse brug, de RWZI 
stroomafwaarts van de Pulsebaan, de gemeentelijke visvijver (Viersel) en ‘visput Bergen’ in de Molenbeek-Bollaak. 

8.2.2.3 IJse 

Lithofiele doelsoorten: 

- Kopvoorn werd in 2004 voor het eerst uitgezet in de IJse. Sinds 2008 wordt de populatie 
jaarlijks aangevuld met nieuwe uitzettingen (Van den Neucker et al., 2012). 

- Serpeling wordt sinds 2006 jaarlijks uitgezet in de IJse (Van den Neucker et al., 2012). 

- Beekforel wordt ten behoeve van de hengelsport uitgezet in de IJse. 

Beschrijving waterloop: 

De IJse ontspringt in het Zoniënwoud in Sint-Genesius-Rode en mondt uit in de Dijle in 
Neerijse. Ze heeft een lengte van 21,75 km en een verval van 100 m (~ 0,46 %) (AMINAL, 
2002).  

Bodemsamenstelling: 

De diepste en oudste gesteenten in het IJsegebied behoren tot het Massief van Brabant. 
Daarop rusten kalklagen en aan het oppervlak bestaat de bodem voornamelijk uit zand en 
leem (AMINAL, 2002). De bodemsamenstelling in het deel van het stroomgebied van de 
IJse waarin gezocht werd naar geschikte locaties voor de aanleg van kunstmatige paairiffles 
voor kopvoorn en serpeling, wordt weergegeven in Figuur 65. De bodemsamenstelling in de 
500 m trajecten waarin habitatopmetingen werden uitgevoerd ter bepaling van de 
habitatgeschiktheid voor kopvoorn, serpeling en kwabaal wordt weergegeven in Figuur 66. 
In het traject stroomopwaarts van de Beekstraat bestaat de bodem voor ongeveer de helft 
uit hard substraat. Dit harde substraat is van antropogene oorsprong en bestaat 
voornamelijk uit breuksteen en hier en daar ook uit steenpuin. Het traject in het Margijsbos 
bestaat voor meer dan 80 % uit zacht substraat. Het harde substraat in het Margijsbos is 
eveneens bijna uitsluitend van antropogene oorsprong. Op enkele plaatsen kunnen kleine 
hoeveelheden silexknolletjes en kalkzandsteenconcreties worden aangetroffen (mededeling 
Maarten Van Aert). 
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Figuur 65. Bodemsamenstelling in het deel van het stroomgebied van de IJse waarin gezocht werd naar geschikte 
locaties voor de aanleg van kunstmatige paairiffles voor kopvoorn en serpeling. De bodem aan het oppervlak bestaat 
vooral uit zandlemige of lemige substraatgronden op zand (geel) en zandleem (donker groen). 
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Figuur 66. Percentages zacht (organisch materiaal, klei, slib, zand) en hard (grind, keien, stenen) substraat in trajecten 
van 500 m stroomopwaarts van de Beekstraat (Neerijse) en in het Margijsbos. 
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8.2.2.4 Maarkebeek 

Lithofiele doelsoorten: 

- Kopvoorn wordt sinds 2007 uitgezet in de Maarkebeek. Jaarlijks wordt de uitgezette 
populatie aangevuld met gekweekte dieren (Van den Neucker et al., 2012).  

- Serpeling wordt sinds 2006 uitgezet in de Maarkebeek en ook deze populatie wordt 
jaarlijks aangevuld (Van den Neucker et al., 2012).  

Beschrijving waterloop: 

De bron van de Molenbeek-Maarkebeek bevindt zich in de gemeenten Ellezelles en Flobecq 
(Waals Gewest). In Oudenaarde mondt de Maarkebeek uit in de Schelde. De totale lengte 
van de Maarkebeek bedraagt 13,4 km en ze kent een verval van 112 m (~ 0,84 %) 
(AMINAL, 2003c). 

Bodemsamenstelling: 

De bodem in het stroomgebied van de Maarkebeek bestaat aan het oppervlak voornamelijk 
uit leem. In de diepst gelegen valleigronden bestaat de dagzomende laag uit grof slib, tot 
fijn zand met klei (AMINAL, 2003c). De bodemsamenstelling in het deel van het 
stroomgebied van de Maarkebeek waarin gezocht werd naar geschikte locaties voor de 
aanleg van kunstmatige paairiffles voor kopvoorn en serpeling, wordt weergegeven in 
Figuur 67. De dominantie van leem wordt bevestigd door gegevens verzameld ter hoogte 
van Geitenhoek en stroomafwaarts van de Borgtmolen (Figuur 68). In de gehanteerde 
indeling (Dillen et al., 2005a,b; 2006) komt klei overeen met vast slib of leem. Het harde 
substraat (grind en steen) in de onderzochte trajecten is vermoedelijk van antropogene 
oorsprong. 
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Figuur 67. Bodemsamenstelling in het deel van het stroomgebied van de Maarkebeek waarin gezocht werd naar 
geschikte locaties voor de aanleg van kunstmatige paairiffles voor kopvoorn en serpeling. De bodem aan het oppervlak 
bestaat vooral uit zandleem (donker bruin), leem tot zandleem (licht bruin) en leem (oranje). 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Geitenhoek Borgtmolen

Ce
lle

n 
ha

bi
ta

to
pm

et
in

g

klei slib zand grind steen

 

Figuur 68. Percentages klei, slib, zand, grind en steen in trajecten van 500 m ter hoogte van Geitenhoek en 
stroomafwaarts van de Borgtmolen in de Maarkebeek. 
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8.2.2.5 Itterbeek 

Lithofiele doelsoorten: 

- Kopvoorn wordt uitgezet in de Itterbeek sinds 2005. Jaarlijks (behalve in 2006) werden 
bijkomende uitzettingen uitgevoerd (Van den Neucker et al., 2012). De uitzettingen moeten 
beschouwd worden als aanvullingen op een aanwezige populatie. Op Nederlands 
grondgebied was een migratieknelpunten aanwezig, ter hoogte van de Schouwsmolen in 
Ittervoort. Dit knelpunt was wellicht overbrugbaar voor kopvoorn bij hoge waterstand, want 
in 2008 werden ter hoogte van het Vijverbroek enkele grote exemplaren gevangen, die niet 
afkomstig konden zijn van de uitzettingen (Van den Neucker et al., 2009). Inmiddels werd 
een visdoorgang aangelegd rond de Schouwsmolen, die ongeveer 100 dagen per jaar vrije 
vismigratie mogelijk maakt (Kranenbarg et al., 2011). Naast de zeer grote kopvoorns die 
niet tot de uitgezette dieren konden behoren, werden in 2008 ook twee juveniele kopvoorns 
gevangen, behorende tot de leeftijdsklasse 0+, terwijl de oudste uitgezette kopvoorns in 
2008 vrijwel zeker nog niet de leeftijd bereikt hadden waarop ze zich konden voortplanten 
(Van den Neucker et al., 2009). 

- Serpeling wordt eveneens jaarlijks uitgezet in de Itterbeek, sinds 2005 (Van den Neucker 
et al., 2009; 2012). Ook deze uitzettingen vormen een aanvulling op een natuurlijke 
serpelingpopulatie. 

Beschrijving waterloop: 

De Itterbeek ontspringt in de gemeente Gruitrode, op het Kempens Plateau. Ze loopt deels 
op Nederlands grondgebied, waar ze ook wel de Thornerbeek genoemd wordt. Ze mondt uit 
in de Maas in de gemeente Wessem (Nederland). De beek is 27,5 km lang en heeft een 
verval van bijna 50 m  (~ 0,18 %). De Itterbeek is gemiddeld zo’n vier meter breed 
(http://nl.wikipedia.org; Kranenbarg et al., 2011).   

Bodemsamenstelling: 

In het noordelijk deel van het Kempens Plateau bestaat de bodem voornamelijk uit zand 
(http://nl.wikipedia.org). De bodemsamenstelling in het deel van het stroomgebied van de 
Itterbeek waarin gezocht werd naar geschikte locaties voor de aanleg van kunstmatige 
paairiffles voor kopvoorn en serpeling, wordt weergegeven in Figuur 69. Volgens 
Kranenbarg et al. (2011) bestaat het substraat in de smallere, sneller stromende delen van 
de Itterbeek uit zand en plaatselijk uit grind. De dominante aanwezigheid van zacht 
substraat wordt bevestigd door gegevens die verzameld werden in drie trajecten van 500 m 
ter hoogte van het Vijverbroek, stroomafwaarts van de Galdermansmolen en tussen de 
Rooiermolen en Pollismolen, voor analyse van de habitatgeschiktheid voor kopvoorn, 
serpeling en kwabaal (Dillen et al., 2005a,b; 2006; Van den Neucker et al., 2010a). Zacht 
substraat domineert, behalve in het traject stroomafwaarts van de Galdermansmolen 
(Figuur 70). Er werd niet genoteerd of het aangetroffen grind mogelijk van natuurlijke 
oorsprong was. In het traject tussen de Rooiermolen en Pollismolen werden niet alleen het 
dominante substraat per opgemeten cel genoteerd, maar zijn ook gegevens over het 
percentage oppervlakte beschikbaar. De bodem in dit traject bestond tijdens de 
habitatopmeting uit 3,1 % organisch materiaal (bladeren, takjes,…), 41,3 % klei, 13,2 % 
slib, 15,3 % zand, 17,3 % fijn grind, 4,3 % grof grind en 5,6 % stenen. Het totale 
percentage fijn grind, grof grind en stenen is hoger dan het percentage hard substraat 
weergegeven in Figuur 70, omdat hard substraat enkel in rekening werd gebracht als het 
dominant aanwezig was in de meetcel (meer dan 50 % van de cel). De stenen zijn vrijwel 
zeker van antropogene oorsprong. 
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Figuur 69. Bodemsamenstelling in het deel van het stroomgebied van de Itterbeek waarin gezocht werd naar geschikte 
locaties voor de aanleg van kunstmatige paairiffles voor kopvoorn en serpeling. De bodem aan het oppervlak bestaat 
vooral uit zand en lemig zand of zandleem (grijs) en zandleem (donker groen). 
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Figuur 70. Percentages zacht (organisch materiaal, klei, slib, zand) en hard (grind, keien, stenen) substraat in trajecten 
van 500 m tussen de Rooiermolen en Pollismolen, stroomafwaarts van de Galdermansmolen en ter hoogte van het 
Vijverbroek in de Itterbeek. 
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8.2.3 Literatuurstudie en wetenschappersbevraging 
Er werd een literatuurstudie uitgevoerd op basis waarvan volgende informatie moest 
verkregen worden: 

1) criteria waaraan een riffle moet voldoen om te kunnen fungeren als paailocatie 
voor de lithofiele doelsoorten kopvoorn, serpeling en beekforel; 
2) aanleidingen, probleemstellingen en doelstellingen in buitenlandse studies over 
de aanleg van kunstmatige paairiffles; 
3) welke variabelen van belang zijn bij het kiezen van locaties voor de aanleg van 
kunstmatige paairiffles en voor de aanleg zelf; 
4) werkwijzen die in het buitenland werden aangewend bij de aanleg van 
kunstmatige paairiffles;  
5) voorwaarden waaraan moet voldaan worden om kunstmatige paairiffles op een 
duurzame manier aan te leggen. 

Relevante literatuur werd opgezocht door één of meerdere van volgende zoektermen in te 
voeren in Web of Knowledge en Google: European dace, Leuciscus leuciscus, European 
chub, Leuciscus cephalus, Squalius cephalus, brown trout, Salmo trutta, gravel, gravel 
augmentation, gravel addition, gravel replenishment, gravel mitigation, gravel placement, 
siltation, riffle stability, artificial riffle, artificial spawning grounds, spawning riffle, spawning 
substratum, spawning habitat, spawning bed rehabilitation, spawning bed enhancement, 
spawning bed improvement en salmonid habitat restoration. Daarnaast werden boeken over 
hydrologie en over de ecologie van vissen geraadpleegd die beschikbaar zijn in de 
bibliotheek van het INBO (Stumm & Morgan, 1981; Gordon et al., 1992; Kammerad & 
Wüstemann, 1995; Van Emmerik & de Nie, 2006). 

Literatuur over de paailocaties van kopvoorn en serpeling bleek schaars, vermoedelijk 
omdat deze soorten algemeen zijn in hun verspreidingsgebied en voor hengelaars minder 
belangrijk zijn dan beekforel. Op de Europese Rode lijst worden kopvoorn en serpeling 
allebei ingedeeld in de categorie niet bedreigd (least concern) (Freyhof & Kottelat, 2008; 
Freyhof, 2011). Ter ondersteuning van de literatuurstudie, werden daarom wetenschappers 
uit binnen- en buitenland bevraagd over hun kennis van de paaihabitatvereisten van 
kopvoorn en serpeling. In totaal werden 22 wetenschappers via e-mail aangeschreven die 
recent onderzoek verrichtten over de habitatvereisten, populatiestructuur, voortplanting, 
groei of conditie van kopvoorn en/of serpeling of van vissen die dezelfde (barbeel)zone van 
waterlopen bewonen. Hun contactgegevens werden opgezocht met de zoekfunctie op Web 
of Knowledge. Er werd gepeild naar hun kennis over de volgende variabelen, die volgens de 
literatuurstudie de geschiktheid van de paairiffles zouden kunnen beïnvloeden: 

- waterdiepte 
- stroomsnelheid 
- lengte en breedte van de paairiffle 
- korrelgrootte bodemsubstraat 
- mate van ingebedheid van het bodemsubstraat 
- vorm van de stenen die deel uitmaken van de riffle 
- beschaduwing 
- waterplantenbedekking 
- het belang van naburige stroomkommen (pools) 

Deze lijst mocht worden aangevuld met andere relevante variabelen. Er werd verzocht om 
de e-mail verder te verspreiden naar collega’s die niet in de oorspronkelijke maillijst werden 
opgenomen, maar vermoedelijk wel nuttige informatie konden leveren, onder de vorm van 
expertkennis of (grijze) literatuur. Een aantal wetenschappers (J.M. Hellawell, R.H.K. Mann 
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en D. Mills) die in het verleden onderzoek verrichtten over de ecologie van kopvoorn en/of 
serpeling bleken niet meer actief en konden daarom niet worden aangeschreven. 

Er werd geen bijkomende informatie gevraagd over de paaihabitatvereisten van beekforel, 
omdat het literatuuronderzoek al voldoende opleverde. Inspectie voor de aanleg van 
kunstmatige paairiffles 

In de vijf geselecteerde waterlopen werden trajecten van minstens 10 km lengte 
geïnspecteerd op de aanwezigheid van ondiepe zones. Er werd gekozen voor een 
pragmatische aanpak, waarbij uitsluitend zones met een waterdiepte van maximaal 50 cm 
gecategoriseerd werden als verder te onderzoeken met het oog op de aanleg van 
kunstmatige paairiffles. De motivatie om enkel zones met een waterdiepte kleiner dan 50 
cm in beschouwing te nemen kan als volgt worden samengevat: 

- Riffles met een gemiddelde waterdiepte van minder dan 50 cm vallen volgens de 
literatuurstudie binnen het optimale bereik van zowel kopvoorn, serpeling als 
beekforel.  

- Voor de aanleg van kunstmatige paairiffles in ondiepe zones is minder materiaal 
nodig voor ophoging of vernauwing, zodat de optimale stroomsnelheden makkelijker 
kunnen verwezenlijkt worden. Dit komt de kostenefficiëntie ten goede. 

- Riffles met een waterdiepte van minder dan 50 cm zijn beter op te volgen dan riffles 
op grotere waterdiepte, omdat visuele inspecties van aangebracht stenig substraat, 
Pebble Counts en het bepalen van de mate van ingebedheid uitsluitend mogelijk zijn 
op locaties met ondiep water. 

De inspectie gebeurde wadend of vanaf de oever (indien de helderheid van het water een 
visuele inspectie toeliet). Voor de meting van de waterdiepte werd een peilstok gebruikt 
waarop een markering werd aangebracht op een hoogte van 50 cm (Figuur 71). De 
waterdiepte werd centraal in de waterloop gemeten. Het aantal meetpunten varieerde 
naargelang de waterloop meer of minder structuurvariatie vertoonde. De zones met een 
waterdiepte kleiner dan 50 cm werden gearceerd op een kaart en locaties waar reeds 
(kunstmatige) riffles aanwezig waren, werden omcirkeld. De kartering werd achteraf 
gedigitaliseerd in een Geografisch Informatiesysteem (ArcGIS 10). De inspectie liet tevens 
toe om een beeld te krijgen van de natuurlijkheid van de oevers, de aanwezigheid van 
afvoerbuizen, het aanwezige bodemsubstraat en het omliggend grondgebruik.  
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Figuur 71. Kartering van waterlooptrajecten met een waterdiepte kleiner dan 50 cm. 
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8.2.4 Beschrijving riffles 
In drie van de vijf geïnspecteerde waterlopen, namelijk in de Grote Nete, de IJse en de 
Maarkebeek, werd telkens een selectie van twee riffles nauwkeurig opgemeten. Daarnaast 
werd ook een riffle in de Zwalm opgemeten:  

- In de Grote Nete werd gekozen om de riffles op te meten waarvan op basis van 
radiotelemetrieonderzoek kon worden vastgesteld dat ze door kopvoorn gebruikt 
worden als paailocatie (Coeck et al., 2000). De eerste riffle bevindt zich net 
stroomafwaarts van de Meerhoutseweg en de andere ligt ongeveer centraal tussen 
de Smissestraat en Hoevendijk (Meerhout).  

- In de IJse werd gekozen voor twee riffles in het traject stroomafwaarts van het 
eerste migratieknelpunt in Huldenberg op te meten: één ter hoogte van de 
Beekstraat en één stroomafwaarts van de Elsenstraat in Neerijse, dicht bij de 
monding. Het traject staat in open verbinding met de Dijle, zodat vrije vismigratie 
mogelijk is tussen beide rivieren.  

- In de Maarkebeek werd de riffle ter hoogte van de monding van de Pauwelsbeek en 
de riffle net stroomafwaarts van de Romansmolen opgemeten.  

- In de Zwalm werd de riffle net stroomafwaarts van het brugje dat de Krekelstraat 
met het Molenpad verbindt (Munkzwalm) opgemeten. Op basis van visuele 
waarnemingen werd vastgesteld dat de r iffle door kopvoorn gebruikt wordt als 
voortplantingslocatie (ongepubliceerde gegevens INBO). 

In al deze waterlopen is minstens één van de doelsoorten aanwezig (Samsoen & Dillen, 
2012; Van den Neucker et al., 2009; 2010a,b; 2012). Al de geselecteerde riffles (behalve 
de riffle tussen de Smissestraat en Hoevendijk in de Grote Nete) liggen in trajecten waar de 
waterdiepte minder dan 50 cm bedraagt. Volgens de literatuurstudie voldoen ze daarmee 
wat de waterdiepte betreft aan de vereisten van alle doelsoorten. De nauwkeurige opmeting 
van de gekende paairiffles van kopvoorn in de Grote Nete en de Zwalm kan gezien worden 
als ondersteuning van de literatuurstudie en de wetenschappersbevraging. 

Er werd gebruik gemaakt van een eenvoudige definitie om riffles af te lijnen, gebaseerd op 
die van Keller (1992):  

Riffles zijn ondiepe zones in de waterloop, die gekenmerkt worden door een hogere 
stroomsnelheid en substraat met een grotere korrelgrootte. Ze komen meestal voor in 
rechtere trajecten van meanderende waterlopen. In natuurlijke rivieren worden riffles 
afgewisseld met pools (stroomkommen). Pools zijn diepere zones met relatief lagere 
stroomsnelheid en fijner substraat. 

Wiskundige beschrijvingen van pool-riffle patronen (zie bijvoorbeeld Richards, 1976 en Lisle, 
1987) zijn in de voorliggende studie overbodig, want de vijf geselecteerde waterlopen 
hebben een bedding die voornamelijk uit fijn sediment bestaat (zie beschrijving paragraaf 
8.2.2). Riffles zullen in deze waterlopen dus worden afgelijnd door een min of meer 
duidelijke overgang van stenig naar fijn substraat en van een turbulente naar een eerder 
laminaire stroming, hoewel de exacte grens altijd enigszins subjectief is. 
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Volgende variabelen werden gemeten (eenheden tussen haakjes) bij basisafvoer: 

- totale lengte van de riffle (cm) 
- breedte van de riffle (cm) 
- korrelgrootte substraat (mm) 
- aanwezigheid perilithon (algenbedekking) substraat (aan/afwezigheid) 
- waterdiepte (cm) 
- stroomsnelheid (cm/s) 
- mate van ingebedheid stenig substraat (Schälchli-klassen) 
- beschaduwing (%) 
- bedekking waterplanten (%) 

Om te beletten dat de bodem te veel verstoord werd alvorens de mate van ingebedheid te 
bepalen, werden de metingen uitgevoerd in deze volgorde: (1) meting totale lengte van de 
riffle, (2) meting breedte van de riffle, (3) bepaling van de mate van ingebedheid van stenig 
substraat, (4) bepaling van de korrelgrootteverdeling, (5) bepaling van de algenbedekking 
op het stenig substraat, (6) meting van de stroomsnelheid, (7) meting van de waterdiepte, 
(8) schatten van de waterplantenbedekking en (9) schatten van het percentage 
beschaduwing. 

De totale lengte van de riffle werd gemeten met een lintmeter. De stroomaf- en 
stroomopwaartse grenzen van een riffle zijn enigszins subjectief. De grenzen werden 
gekozen op basis van (1) een duidelijke overgang van hard substraat (grind, keien, stenen) 
naar zacht substraat (klei, slib, zand), in combinatie met (2) een stroming die turbulent is in 
vergelijking met een eerder laminaire stroming stroomaf- en stroomopwaarts van de riffle. 

Voor het meten van de breedte van de riffle, de waterdiepte, de stroomsnelheid, de mate 
van ingebedheid van het stenig substraat, het percentage beschaduwing en de 
waterplantenbedekking, werd de riffle verdeeld in cellen. Er werden vijf cellen in de lengte 
en vijf cellen in de breedte genomen (dus 5 x 5 = 25 cellen in totaal), zoals weergegeven in 
Figuur 72. Om de lengte van de afzonderlijke cellen te bepalen, werd de totale lengte van 
de riffle gedeeld door 5. De lengte en breedte van de afzonderlijke cellen was hierdoor voor 
elke riffle anders, afhankelijk van de totale lengte en breedte van de riffle. De lengte van de 
zijden van elke cel kon variëren, wanneer de riffle in een bocht lag. Het begin en einde van 
elke cel werd langs beide oevers gemarkeerd met verf of met een paaltje. 

Langs een lijn loodrecht op de oever die door het midden van elke cel loopt (in Figuur 72 
weergegeven met rode stippellijnen), werd de breedte van de riffle gemeten (5 metingen). 
De breedte werd gemeten met een lintmeter. Aan de hand van de rifflebreedte centraal 
doorheen elke rij van cellen, werd het midden van elke cel bepaald, waar de waterdiepte, 
de stroomsnelheid en de mate van ingebedheid van het stenig substraat werden gemeten. 
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Figuur 72. Schematische voorstelling van de verdeling van de riffle in cellen voor het meten van de breedte van de riffle, 
de waterdiepte, de stroomsnelheid, de mate van ingebedheid van het stenig substraat, het percentage beschaduwing en 
de waterplantenbedekking. De rode stippellijnen geven aan waar de breedte van de riffle wordt gemeten en waarlangs 
het midden van elke cel wordt bepaald. 

De mate van ingebedheid van het stenig substraat werd bepaald volgens de procedure 
uitgewerkt door Eastman (2004), in het midden van vijf willekeurig gekozen cellen.  

Een kwantitatieve beschrijving van het substraat werd bekomen door middel van een 
Wolman (1954) Pebble Count. De procedure was gebaseerd op die van Harrelson et al. 
(1994). 

• Voor de Pebble Count werd geen gebruik gemaakt van de verdeling in cellen. De 
Pebble Count werd uitgevoerd langs willekeurig gekozen transecten, loodrecht van 
de ene naar de andere oever. Om zoveel mogelijk te garanderen dat het 
bemonsterde substraat effectief bij de riffle hoort en niet bij de overgangszone 
tussen riffle en stroomkom, werd een afstand van 10 % van de totale lengte aan 
zowel het stroomaf- als stroomopwaartse uiteinde van de riffle niet bemonsterd. De 
Pebble Count werd dus uitgevoerd binnen de resterende 80 % van de totale lengte 
van de riffle. 

• Er werd gewerkt met een “step-toe” procedure. Hierbij werd gestart aan één van 
beide oevers t.h.v. het willekeurig gekozen startpunt. Terwijl de blik werd 
afgewend, werd het eerste substraatpartikel opgepakt dat ter hoogte van de tip van 
de voet werd aanraakt met de wijsvinger (ook al was het slechts een zandkorrel). 
Na het meten van het partikel, werd een volgende stap gezet langs het transect, in 
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de richting van de andere oever, en werd de procedure herhaald. Zodra de andere 
oever bereikt was, werd gestart langs een volgend willekeurig gekozen transect. 

• Enkel de intermediaire as (Figuur 73) van het opgeraapte substraatpartikel werd 
gemeten (de langste en kortste as werden dus niet gemeten). Diep ingebedde 
stenen of stenen die te groot en te zwaar waren om op te heffen, werden gemeten 
zonder ze te verplaatsen. Van de diep ingebedde of te zware stenen werd de kortste 
van de blootliggende assen gemeten. Metingen gebeurden met een schuifpasser tot 
op 1 mm nauwkeurig. Deeltjes kleiner dan 2 mm werden genoteerd als “<2 mm”. 
Voor een geldige Pebble Count moesten minstens 100 partikels gemeten worden. 

intermediaire as

langste as

kortste as

 

Figuur 73. Bij een Pebble Count wordt enkel de intermediaire as (rood) van het opgeraapte partikel gemeten. De langste 
(paars) en kortste as (groen) worden niet gemeten. 

Van elk substraatpartikel dat werd opgeraapt voor de Pebble Count, werd de kant die 
blootgesteld was aan de waterkolom geïnspecteerd op de a anwezigheid van perilithon 
(algen). Indien er perilithon aanwezig was, dan werd dit genoteerd naast de meting van de 
intermediaire as van het partikel. 

De stroomsnelheid (gemeten 10 cm boven de bodem, tot op 1 cm/s nauwkeurig) en de 
waterdiepte (gemeten vanaf de bodem tot wateroppervlak, tot om 1 cm nauwkeurig) 
werden centraal in elke cel gemeten met een draagbare Marsh McBirney FlowMate™ (model 
2000) stroomsnelheidsmeter en bijhorende peilstok. 

Per cel werd het percentage bedekking door waterplanten en het percentage beschaduwing 
door struiken of bomen geschat. De schatting van het percentage beschaduwing gebeurde 
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door naar boven te kijken en te schatten hoeveel percent de cel zou beschaduwd worden 
door struiken of bomen indien de zon loodrecht boven de cel zou staan. 

8.3 Resultaten 

8.3.1 Paaihabitatvereisten kopvoorn, serpeling en beekforel 
Veruit de meeste literatuur over de autecologie van kopvoorn en serpeling handelt over de 
populatiestructuur (Hellawell, 1974; Philippart, 1981; Mann & Mills, 1986) of over de groei, 
de conditie en het dieet (Cragg-Hine & Jones, 1969; Mann, 1976; Cowx, 1988, 1989; Vlach 
et al., 2005; Copp et al., 2007; Nunn et al., 2008). Andere artikels handelen over de 
fecunditeit (Hellawell, 1971), het (micro)habitatgebruik van juvenielen of adulten buiten de 
paaiperiode (Copp, 1992; Allouche et al., 1999; Baras & Nindaba, 1999; Bolland et al., 
2008) of de paaimigratie (de Leeuw & Winter, 2008), maar worden hooguit vage 
beschrijvingen van de paaiplaatsen opgenomen. De schaarse informatie over de paairiffles 
van kopvoorn en serpeling die wel beschikbaar is, inclusief die van de 
wetenschappersbevraging, werd hieronder gebundeld. Over de paairiffles van beekforel was 
veel meer informatie te vinden. In het overzicht beperken we ons daarom tot de 
paaihabitatvoorkeur van residente beekforel. Het paaihabitat van de anadrome vorm van 
beekforel, de zeeforel, wordt buiten beschouwing gelaten. 

8.3.1.1 Waterdiepte 

Kopvoorn 
Volgens Cowx & Welcomme (1998) verkiezen kopvoorns een waterdiepte van 10 tot 30 cm 
ter hoogte van de paailocaties, terwijl Habashy (1974) en Baruš & Oliva (1995) een 
waterdiepte van 20 à 25 cm melden. Coeck et al. (2000) geven een bereik van 20 à 40 cm. 
De Voght et al. (2003) vonden waterdiepten van 21,4 ± 1,7 cm tot 30,1 ± 2,0 cm tijdens 
metingen op 12 paairiffles in de Maas en concludeerden dat ideale waterdiepten tussen 20 
en 30 cm moeten liggen. Fredrich et al. (2003) maten waterdiepten tussen 10 en 100 cm 
op de paailocaties. Arlinghaus & Wolter (2003) vermelden een maximale diepte van 128 cm 
in het Oder-Havel kanaal (Duitsland).  

Serpeling 
Zowel Kennedy (1969) als Cowx & Welcomme (1998) vermelden een voorkeursdiepte van 
25 tot 40 cm boven de riffles die door serpeling gebruikt worden als paailocatie. 

Beekforel 
De kleinste ondergrens (6,4 cm) van de waterdiepte op paailocaties van beekforel werd 
opgetekend door Reiser & Wesche (1977) en het grootste maximum (91,4 cm) door Waters 
(1973). Deze laatste geeft naast een tolerantiebereik ook nog een optimaal dieptebereik 
van 24,4 cm tot 45,7 cm. Verschillende onderzoekers (het merendeel geciteerd in de 
literatuurstudie van Raleigh et al., 1986) geven enkel een gemiddelde waterdiepte ter 
hoogte van de paairiffles van beekforel: 45,7 cm (O’Donnel & Churchill, 1943), 42,6 cm 
(Smith, 1973), 31,7 cm (Shirvell & Dungey, 1983) en 51 ± 13 cm (Svensson, 2012). 
Volgens Reiser & Wesche (1977) zou een minimale waterdiepte van 15 cm nodig zijn voor 
beekforel om te garanderen dat er geen negatieve invloed is op de keuze van nestplaatsen 
of overleving van de embryo’s. 

Minimale en maximale waterdiepten ter hoogte van paairiffles van kopvoorn, serpeling en 
beekforel worden samengevat in Figuur 74. 
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Figuur 74. Het bereik van waterdiepten ter hoogte van de paairiffles van kopvoorn, serpeling en beekforel volgens 
verschillende auteurs. 

8.3.1.2 Stroomsnelheid 

Kopvoorn 
Cowx & Welcomme (1998) rapporteren stroomsnelheden van 20 tot 50 cm/s boven de 
paairiffles van kopvoorn, terwijl Fredrich et al. (2003) stroomsnelheden tussen 15 en 35 
cm/s vaststelden. In Belgische waterlopen werden hogere stroomsnelheden gemeten ter 
hoogte van de paailocaties. Coeck et al. (2000) melden 40 tot 100 cm/s. De Voght et al. 
(2003) rapporteerden 77 ± 9 cm/s tot 98 ± 6 cm/s na onderzoek van 13 paairiffles in de 
Maas en besloten dat de optimale stroomsnelheden tussen 70 tot 100 c m/s liggen. 
Arlinghaus & Wolter (2003) maten dan weer stroomsnelheden van minder dan 5 cm/s ter 
hoogte van de paailocatie in het Oder-Havel kanaal (Duitsland).  

Serpeling 
Volgens Cowx & Welcomme (1998) zouden serpelingen dezelfde stroomsnelheden verkiezen 
als kopvoorns op de paailocaties, namelijk 20 tot 50 cm/s. 

Beekforel 
Het kleinste minimum (13,7 cm/s) van de s troomsnelheid op paailocaties van beekforel 
wordt gegeven door Reiser & Wesche (1977) en het grootste maximum (91,4 cm/s) door 
Waters (1976). Twee auteurs geven naast een onder- en bovengrens ook nog een optimaal 
bereik. Volgens Waters (1976) liggen optimale stroomsnelheden tussen 53,3 en 68,6 cm/s 
en volgens Hooper (1973) tussen 39,6 en 51,8 cm/s. Twee bronnen geven enkel 
gemiddelde stroomsnelheden gemeten ter hoogte van de paailocaties van beekforel: 39,4 
cm/s (Shirvell & Dungey, 1983) en 50 ± 13 cm/s (Svensson, 2012). In het 
habitatgeschiktheidsmodel van Raleigh et al. (1986) werd een tolerantiebereik van 15 tot 90 
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cm/s en een optimaal bereik van 40 tot 70 cm/s verondersteld boven de paairiffles van 
beekforel. 

Minimale en maximale stroomsnelheden ter hoogte van paairiffles van kopvoorn, serpeling 
en beekforel worden samengevat in Figuur 75. 
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Figuur 75. Het bereik van stroomsnelheden ter hoogte van de paairiffles van kopvoorn, serpeling en beekforel volgens 
verschillende auteurs. Een zwarte lijn duidt het gemiddelde aan. 

8.3.1.3 Korrelgrootte 

Kopvoorn 
Volgens Cowx & Welcomme (1998) moet de korrelgrootte van het substraat ter hoogte van 
de riffles groter zijn dan 5 mm om te kunnen dienen als paaisubstraat voor kopvoorn. De 
Voght et al. (2003) melden korrelgrootten die variëren van 50 tot 200 mm. Arlinghaus & 
Wolter (2003) vonden een korrelgroottebereik van 2 tot 80 mm en een gemiddelde 
korrelgrootte van 39 ± 16 mm te r hoogte van de paailocatie in het Oder-Havel kanaal 
(Duitsland). 

Serpeling 
Cowx & Welcomme (1998) rapporteren stenig substraat met een korrelgrootte van 30 tot 
250 mm op de paairiffles van serpeling. 

Beekforel 
Baglinière & Maisse (2002) en Louhi et al. (2008) geven een korrelgroottebereik dat sterk 
overlapt, met een minimum van 16 en een maximum van 64 mm. Volgens Grost et al. 
(1990) zou de optimale korrelgrootteklasse ter hoogte van de paailocaties echter tussen 26 
en 75 mm liggen, terwijl Shirvell & Dungey (1983) een gemiddelde korrelgrootte van 14 
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mm melden. In een Duits project werd grind met een diameter van 16 tot 32 mm 
ingebracht om de paailocaties van beekforel te verbeteren (Pulg et al., 2011). Barlaup et al. 
(2008) schrijven een toegenomen aantal nestkuilen toe aan de toevoeging van grind en 
keien van 16 tot 64 mm in de waterloop, nadat eerder toegevoegd substraat van 64 tot 124 
mm te grof bevonden werd om te kunnen dienen als paaisubstraat voor beekforel.  

Minimale en maximale korrelgrootten ter hoogte van paairiffles van kopvoorn, serpeling en 
beekforel worden samengevat in Figuur 76. 
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Figuur 76. Het bereik van de korrelgrootte ter hoogte van de paairiffles van kopvoorn, serpeling en beekforel volgens 
verschillende auteurs. Een zwarte lijn duidt het gemiddelde aan. 

8.3.1.4 Mate van ingebedheid stenig substraat 

Kopvoorn en serpeling 

Er werd geen informatie gevonden over de mate van ingebedheid van stenig substraat ter 
hoogte van de paairiffles van kopvoorn en serpeling.  

Beekforel 

De grindlaag op de paairiffles van beekforel mag niet ingebed zijn, want beekforellen graven 
nestkuilen, waarin de eieren worden afgezet. De grindlaag moet voldoende dik zijn, omdat 
de diepte van de nestkuilen gewoonlijk 7 à 8 cm is (Frost & Brown, 1967) en soms meer 
dan 30 cm (McKay, 1957). De fractie fijn sediment met een diameter kleiner dan 1 à 2 mm 
is bij voorkeur kleiner dan 5 % (Raleigh et al., 1986).  

8.3.1.5 Vorm van het stenig substraat 

Kopvoorn en serpeling 

Het is niet bekend of kopvoorn en serpeling een voorkeur hebben voor rond of hoekig grind 
ter hoogte van de paairiffles.  
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Beekforel 

In publicaties over het paaihabitat van zalmachtigen wordt geen melding gemaakt over de 
vorm van de stenen ter hoogte van de paairiffles.  

8.3.1.6 Aanwezigheid perilithon en hogere planten 

Kopvoorn 

Volgens De Voght et al. (2003) moet het paaisubstraat van kopvoorn vrij zijn van perilithon 
(algen en microbenfilm op vast substraat). Slechts op één van de 15 onderzochte paairiffles 
in de Maas vonden zij perilithon. Cowx & Welcomme (1998) vermelden een slechts 
occasionele aanwezigheid van wortelende waterplanten op de paailocaties. 

Serpeling 

Kennedy (1969) vond ter hoogte van de paailocaties van serpeling slechts een kleine 
hoeveelheid draadalgen op platte stenen bij de oever. Nergens waren stenen bedekt met 
mos en er waren ook geen wortelende planten aanwezig. Cowx & W elcomme (1998) 
vermelden wel een occasionele aanwezigheid van wortelende waterplanten op de 
paailocaties. 

Beekforel 

In de geraadpleegde literatuur werd geen informatie gevonden over de aan- of afwezigheid 
van algen of hogere planten ter hoogte van de paailocaties van beekforel.  

8.3.1.7 Oppervlakte 

Kopvoorn 

De oppervlakten van de paailocaties (die niet noodzakelijk overeen komen met de totale 
oppervlakten van de paairiffles) van kopvoorn in de Maas variëren van 1 tot 258 m² (De 
Voght et al., 2003). Habashy (1974) nam paaiactiviteit van kopvoorn waar op een riffle met 
een oppervlakte van ongeveer 20 m².  

Serpeling en beekforel 

Voor serpeling en beekforel werd geen informatie gevonden over de dimensies van 
natuurlijke paairiffles. 

8.3.1.8 Beschaduwing  

Er werd geen informatie gevonden over de optimale mate van beschaduwing van de 
paairiffles van kopvoorn, serpeling en beekforel.  

8.3.2 Aanleidingen, onderzoeksvragen en werkwijze bij gelijkaardige 
studies in het buitenland 

8.3.2.1 Aanleiding voor aanleg kunstmatige paairiffles als mitigerende maatregel 

Door menselijk ingrijpen is de kwaliteit van natuurlijke paairiffles voor lithofiele vissoorten in 
verschillende Europese en Noord-Amerikaanse rivieren afgenomen en soms zijn de riffles 
zelfs helemaal verdwenen. Dit vormt de aanleiding voor de aanleg van kunstmatige 
paairiffles als mitigerende maatregel. De aanleg van kunstmatige paairiffles vormt de 
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Response component van een DPSIR keten, waarin Drivers (menselijke beslaglegging op 
het riviersysteem) en Pressures (de activiteiten die leiden tot veranderingen in het 
riviersysteem) resulteren in een veranderde toestand of State van de natuurlijke situatie. 
Deze wijzigingen van de natuurlijke toestand van het riviersysteem hebben een Impact op 
de aanwezige fauna, die een Response vereist om deze negatieve effecten te reduceren, 
mitigeren of compenseren (Elliot et al., 2007). Gebaseerd op de geraadpleegde literatuur 
(Zeh & Dönni, 1994; Fuselier & Edds, 1995; Merz & Setka, 2004; Rubin et al., 2004; 
Barlaup et al., 2008; Pedersen et al., 2009; McManamay et al., 2010; Pulg et al., 2011; 
Zinke et al., 2012), kon volgende informatie die relevant is voor lithofiele vissoorten worden 
ingepast in de DPSIR-keten: 

Driving forces: 
Verschillende menselijke behoeften liggen aan de basis van veranderingen in 
riviersystemen: 
- vraag naar energie (hydroëlektriciteit, aandrijving watermolens voor malen van graan) 
- vraag naar ruimte voor landbouw en wonen 
- vraag naar bouwmateriaal (grindwinning) 
- irrigatie, drainage, verkleinen overstromingsrisico 

Pressures: 
- reguleren van de waterloop door kanaliseren en aanleg van (molen)stuwen, drempels en 
oeververdediging 
- aanleg van dammen voor het opwekken van hydroëlektriciteit 
- vormen van landgebruik die erosie in de hand werken 

States: 
- verminderde riviergradiënt 
- verminderde stroomsnelheid 
- verminderde schuifspanning 
- vernauwen rivierkanaal door aangroei oeverplanten 
- verminderde of geen aanvoer van stenig substraat 
- toegenomen afzetting van fijn sediment 
- opstapeling fijn sediment in interstitiële ruimte 
- toename mate van ingebedheid stenig substraat 
- aanslibben van stenig substraat 
- toegenomen frequentie piekafvoer 
- toename gemiddelde korrelgrootte door uitspoelen grindfractie nabij verval van stuwen en 
stroomafwaarts van dammen of als gevolg van grindwinning 

Impacts: 
- verminderde kwaliteit of verdwijnen van natuurlijke paairiffles 
- verminderde of helemaal geen natuurlijke reproductie lithofiele vissen 

Responses: 
- aanleg van kunstmatige paairiffles of verbeteren van gedegradeerde natuurlijke riffles 
door toevoegen van grind 
- schoonmaken en losmaken van oorspronkelijk grind 
- aanvullen of herintroduceren van populaties lithofiele vissoorten  

In de Vlaamse waterlopen vormen verstuwing en kanalisering de voornaamste oorzaken 
van het verdwijnen of degraderen van natuurlijke en kunstmatige paairiffles. Al sinds de 
Middeleeuwen worden natuurlijke habitats in onze waterlopen aangetast door de aanleg van 
(molen)stuwen en andere drempels (www.vismigratie.be; www.molenechos.org). 
Waterlopen werden verlegd, ingekort, gekanaliseerd en voorzien van oeververdediging. 
Door de aanwezigheid van stuwen verkleint de riviergradiënt in de panden tussen twee 
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opeenvolgende stuwen, waardoor de stroomsnelheid en schuifspanning afnemen. 
Stroomopwaarts van de stuwen is de stroomsnelheid quasi nul, zodat een bezinkbak voor 
fijn sediment ontstaat, versterkt door vormen van landgebruik die erosie in de hand 
werken. De sedimentbalans is hierdoor volledig verstoord, zodat aanwezige stenen en grind 
bedekt raken met een laag fijn sediment. Op plaatsen waar wel nog dynamiek is, net 
stroomafwaarts van stuwen, kan de grindfractie bij piekafvoer worden uitgespoeld naar de 
randen van de waterloop, waar de omstandigheden minder gunstig zijn voor de 
voortplanting van lithofiele vissen. Door de stuwen en de afgenomen riviergradiënt is er 
geen natuurlijke aanvoer van stenen en grind mogelijk, zodat ook geen nieuwe riffles meer 
kunnen ontstaan. Door de afgenomen dynamiek is ook het lokaal hydraulisch uitsorteren 
van stenen en grind, op plaatsen waar ze van nature in de bodem aanwezig zijn, niet meer 
mogelijk. In het beste geval worden deze problemen aangepakt bij de bron, dus zo dicht 
mogelijk bij de Drivers in de DPSIR keten. Dit is in de praktijk echter niet altijd mogelijk, 
onder meer omdat verschillende belangengroepen beslag leggen op de Vlaamse 
waterlopen. Watermolens en het landschap er omheen zijn vaak beschermd 
(www.molenechos.org; Draye et al., 2004), waardoor de mogelijkheden om rivieren te 
herstellen beperkt zijn. Bijgevolg zijn slechts mitigerende maatregelen (Responses) 
mogelijk, die de negatieve Impact van de Drivers, Pressures en States verminderen, maar 
die de oorzaken van de problemen niet wegnemen. Visdoorgangen bieden een oplossing 
voor vismigratie, maar zolang het water niet via de hoofdloop wordt afgevoerd en zolang de 
natuurlijke gradiënt niet hersteld wordt, is er geen natuurlijke aanvoer van stenen of grind 
mogelijk. Kunstmatige paairiffles aanleggen door het aanbrengen van grind is dan de enige 
maatregel die toepasbaar is om voortplanting mogelijk te maken voor lithofiele vissoorten. 
Aanleggen van kunstmatige paairiffles als mitigerende maatregel is enkel zinvol als ze 
duurzaam kunnen worden geconstrueerd. De aangelegde riffle moet stabiel zijn en voldoen 
aan de vereisten van de verschillende doelsoorten.  

8.3.2.2 Werkwijze bij de aanleg en evaluatie van kunstmatige paairiffles in 
buitenlandse projecten 

Keuze van sites voor de aanleg kunstmatige riffles: 
McManamay et al. (2010) geven als enige een gedetailleerd overzicht van het onderzoek 
dat voorafging aan het toevoegen van grind. Overheidsinstellingen en studiebureaus 
werden ingeschakeld om afspraken te maken omtrent het wenselijke afvoerregime van 
water via een dam voor het opwekken van hydroëlektriciteit, om waterafvoer en mobiliteit 
van partikels in natuurlijke omstandigheden te modelleren, om na te gaan hoeveel grind 
mocht toegevoegd worden en om technische plannen uit te tekenen. Bij de keuze van de 
locaties voor toevoegen van grind werd rekening gehouden met landeigendom en met de 
aanwezigheid van een bedreigde moerasplant en zoetwatermossel. Merz & Setka (2004) 
baseerden de keuze van hun projectsite op de bereikbaarheid voor de doelsoort (Chinook 
zalm) en op de bereikbaarheid voor voertuigen en andere machines die paaigrind moesten 
aanvoeren en inbrengen. De auteurs gebruikten oude luchtfoto’s om een locatie te 
selecteren die vroeger ondiep was, voor er grindwinning plaatsvond. De keuze van de 
aanlegsites hangt soms af van de proefopzet, waarbij verschillende variabelen vergeleken 
worden tussen herstelde locaties en niet herstelde controlesites (Pedersen et al., 2009; Pulg 
et al., 2011). Meestal wordt er in de geraadpleegde literatuur echter geen informatie 
opgenomen over de gehanteerde methode of over de criteria waarop de keuze van de 
locaties voor de aanleg van kunstmatige paairiffles is gebaseerd. Er kan dus aangenomen 
worden dat er vaak trial and error of expertkennis te pas komt bij de keuze van de locaties. 

Aanleg van kunstmatige riffles:  
De manier waarop kunstmatige paairiffles worden aangelegd varieert, omdat ook de 
achterliggende oorzaken van degradatie of verlies van natuurlijke paairiffles variëren en 
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omdat de verschillende doelsoorten andere eisen stellen. Soms zijn er ook andere 
restricties, zoals lokale wetgeving en landeigendom. McManamay et al. (2010) voegden 
grind toe op plaatsen waar enkel grote keien en stenen waren achtergebleven door het 
uitspoelen van de fijnere grindfracties door piekafvoer. De piekafvoer werd veroorzaakt door 
een dam voor het opwekken van hydroëlektriciteit, die tevens verhindert dat fijnere 
grindfracties op een natuurlijke manier kunnen worden aangevuld. Grind werd gestort waar 
de rivier bereikbaar is met vrachtwagens, net als in de studie van Merz & Setka (2004), en 
waar de oevers steil genoeg zijn om het gedumpte grind vervolgens vlot in de rivier te 
duwen met graafmachines. Ook in andere studies werd fijner grind toegevoegd bovenop 
een rivierbedding die uit grotere stenen bestaat door uitspoelen van fijnere fracties, maar 
soms werd ook grind aangebracht op plaatsen waar oorspronkelijk grind bedekt werd door 
fijn sediment (Zeh & Dönni, 1994; Merz & Setka, 2004; Barlaup et al., 2008; Pedersen et 
al., 2009; Pulg et al., 2011). Soms worden constructies aangebracht in de rivier om de 
duurzaamheid van de kunstmatige paairiffles te verhogen. Rubin et al. (2004) gebruikten 
grote stenen (diameter 20 tot 40 cm) in een stroomafwaarts gerichte V-vormige 
configuratie om optimale stroomsnelheden te creëren voor beekforel. Aan de 
stroomafwaartse punt van de V-vormige constructie werd een boomstam (minstens 30 cm 
diameter) loodrecht op de stroomrichting geplaatst, zodat een kleine waterval ontstaat. 
Stroomopwaarts van de boomstam, in de V-vormige constructie, werd eerst een laag 
middelgrote stenen aangebracht (diameter 60 tot 100 mm) om een goede doorstroming te 
garanderen. Bovenop deze laag werd paaigrind aangebracht, met een gemiddelde diameter 
van 30,9 mm (15 tot 60 mm). Stroomafwaarts van de kunstmatige paairiffle werden rust- 
en schuilplaatsen aangelegd. Soms werd stroomopwaarts van de kunstmatige paaiplaatsen 
een sedimentvang van 2 tot 3 m diep uitgegraven, meestal in een bocht van de waterloop. 
Fuselier & Edds (1995) maakten eveneens gebruik van een V-vormige constructie 
bestaande uit grote breuksteen om een kunstmatige paaiplaats voor een Noord-
Amerikaanse lithofiele vissoort aan te leggen, maar dan met de nauwe kant in 
stroomopwaartse zin. Deze constructie moest dienen als grindvang, die ervoor moest 
zorgen dat natuurlijk aangevoerd grind zich kon opstapelen. In de rivier waar de riffle werd 
aangelegd, gingen natuurlijke paairiffles verloren door grindwinning. Diepe kuilen die waren 
ontstaan door de grindwinning, werden eerst opgevuld met grote breuksteen. Vervolgens 
werd een laag paaigrind aangebracht. De hoeveelheid en de afmetingen van het grind dat 
werd aangebracht in de verschillende studies, was afhankelijk van de dimensies van de 
aangelegde riffle en van de eisen die de doelsoorten stellen aan de dikte van de grindlaag 
(Zeh & Dönni, 1994; Fuselier & Edds, 1995; Merz & Setka, 2004; Rubin et al., 2004; 
McManamay et al., 2010). Met uitzondering van Merz & Setka (2004) en McManamay et al. 
(2010), blijven de meeste studies vaag over de manier waarop het stenig substraat in de 
waterloop werd gebracht. Er is wel afzonderlijke, grijze literatuur over te vinden, meestal 
gericht op herstelmaatregelen voor Noord-Amerikaanse zalmachtigen (Kimball, 2002; 
Bunte, 2004). Pedersen et al. (2009) melden het bestaan van een protocol (Græsbøll et al., 
1987) voor de aanleg van kunstmatige paairiffles in Deense rivieren. Dit protocol omvat 
onder meer aanbevelingen omtrent de optimale afmetingen van het grind en de dikte en 
gradiënt van de grindlaag die moet worden aangebracht. Dit document is echter weinig 
toegankelijk voor waterbeheerders die de Deense taal niet machtig zijn. De kostprijs van de 
aanleg van kunstmatige paairiffles wordt zelden gerapporteerd. Pulg et al. (2011) melden 
een kostprijs van 3 tot 7 euro per vierkante meter kunstmatige paairiffle.  

Opvolgen kunstmatige paairiffles: 
Afhankelijk van de geraadpleegde studie, werden één of meerdere van volgende 
onderzoeksvragen gesteld: 
- Zijn kunstmatige paairiffles duurzaam? 
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- Wordt er gebruik gemaakt van kunstmatige paairiffles en verschilt het van dat van 
natuurlijke paairiffles? 
- Is reproductie op kunstmatige paairiffles succesvol? 

De duurzaamheid van kunstmatige riffles werd op verschillende manieren nagegaan: 

- Verplaatsing van aangebracht grind kan kwalitatief worden onderzocht door visuele 
inspectie (Pedersen et al., 2009; McManamay et al., 2010). Dit kan echter wel alleen als het 
ingebracht grind sterk verschilt van het aanwezige substraat (McManamay et al., 2010).  

- In verschillende studies werd de stabiliteit van aangelegde riffles nagegaan aan de hand 
van bodemprofielmetingen (Merz & Setka, 2004; McManamay et al., 2010). In sommige 
gevallen kan ook een Riffle Stability Index berekend worden, door de afmetingen van 
substraatpartikels op de riffle te vergelijken met de afmetingen van partikels op een 
naburige grindbank (Kappesser, 2002). In de geraadpleegde literatuur over de aanleg van 
kunstmatige paairiffles door het inbrengen van grind werd echter nooit gebruik gemaakt 
van een Riffle Stability Index. De bodemprofielmetingen zijn ook een onrechtstreekse 
manier om de dikte van de sedimentlaag op te volgen. De dikte van de sedimentlaag is van 
belang voor zalmachtigen en andere lithofiele vissen die nestkuilen graven of hun eieren 
injecteren tussen de interstitiële ruimten van de grindlaag. Pedersen et al. (2009) 
bepaalden de dikte van de sedimentlaag rechtstreeks door een metalen staaf in het 
substraat te duwen.  

- Ook veranderingen in korrelgrootte geven informatie over de stabiliteit van een 
kunstmatige paairiffle. Een toename van de korrelgrootte wijst erop dat kleinere 
grindfracties uitspoelen, bijvoorbeeld door piekafvoer stroomafwaarts van dammen of nabij 
het verval van stuwen (Barlaup et al., 2008; McManamay et al., 2010). Een afname van de 
gemiddelde korrelgrootte kan wijzen op het opvullen van interstitiële ruimten met fijn 
sediment of het volledig bedekken van het aangebrachte grindsubstraat. Dit is nefast voor 
de overleving van eieren en larven van zalmachtigen, die een neerwaartse of opwaartse 
stroming doorheen de grindlaag vereisen om in hun zuurstofbehoefte te voorzien (Benson, 
1953). Een Pebble Count (Wolman, 1954) is een vaak gehanteerde methode bij de 
opvolging van de korrelgrootte (Merz & Setka, 2004; Levell & Chang, 2008; McManamay et 
al., 2010), maar er wordt ook gebruik gemaakt van zeven en laboanalyses voor de bepaling 
van de fijnste substraatfracties (Zeh & Dönni, 1994). Soms wordt onderzoek naar de 
substraatsamenstelling aangevuld met metingen van de interstitiële zuurstof (Zeh & Dönni, 
1994).  

- Zeh & Dönni (1994), Fuselier & Edds (1995) en Pulg et al. (2011) onderzochten ook de 
compactie van grindsubstraat door infiltratie van fijn sediment in de interstitiële ruimten van 
aangebracht grind. Infiltratie van fijn sediment heeft een negatieve invloed op de overleving 
van embryo’s en larven van zalmachtigen, omdat het een goede doorstroming van de 
grindlaag verhindert, waardoor een optimale zuurstofvoorziening en de afvoer van 
afvalstoffen onmogelijk wordt (Rubin et al., 2004). Als gevolg van de opstapeling van fijn 
sediment kan er compactie optreden, door het samenkitten van de verschillende 
sedimentfracties. Dit kan het voor zalmachtigen onmogelijk maken om nestkuilen uit te 
graven. In de geraadpleegde literatuur werd compactie steeds ingeschat op basis van 
tactiele observatie, waarbij het gemak waarmee het grindsubstraat verplaatst kon worden 
werd beoordeeld met behulp van een scoresysteem (Zeh & Dönni, 1994; Fuselier & Edds, 
1995; Pulg et al., 2011). 

In verschillende studies werd nagegaan of er gebruik gemaakt werd van het aangebrachte 
substraat. Dit gebeurde door nestkuilen in kaart te brengen (Merz & Setka, 2004; Barlaup 
et al., 2008; Pedersen et al., 2009; McManamay et al., 2010; Pulg et al., 2011). Dergelijk 
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onderzoek is uiteraard slechts mogelijk voor vissoorten die nestkuilen graven. Verschillende 
auteurs onderzochten daarnaast ook de overleving van eieren en larven op de kunstmatige 
paairiffles (Zeh & Dönni, 1994; Pedersen et al., 2009; Pulg et al., 2011). 

8.3.3 Inspectie van vijf Vlaamse waterlopen 

8.3.3.1 Grote Nete 

In de Grote Nete werd in totaal 21118 m waterloop geïnspecteerd, tussen de 
Meerhoutseweg en het Kanaal naar Beverlo (Figuur 77). Metingen met de peilstok wezen uit 
dat 20680 m hiervan dieper is dan 50 cm. De overige 438 m is ondieper dan 50 cm, 
waarvan 167 m geklasseerd werd als riffle met stenig substraat. Eén riffle, ongeveer 
centraal tussen de Smissestraat en Hoevendijk, ligt op grotere diepte dan 50 cm en is 
gekend door de telemetriestudie van Coeck et al. (2000).    

 

Figuur 77. Het traject in de Grote Nete waarin locaties gezocht werden voor de aanleg van kunstmatige paairiffles voor 
stroomminnende vissoorten. Rood = waterdiepte groter dan 50 cm, groen = waterdiepte kleiner dan 50 cm, oranje = 
waterdiepte kleiner dan 50 cm en reeds een riffle aanwezig. 

8.3.3.2 Molenbeek-Bollaak 

In de Molenbeek-Bollaak werd in totaal 13295 m aan een inspectie onderworpen. Het meest 
stroomafwaartse uiteinde van het traject lag ter hoogte van de Blauwhoef en de 
stroomopwaartse grens bevond zich aan de Oostmalsebaan. Het onderzochte traject 
omvatte ook een stukje van de Visbeek (Figuur 78). In totaal bleek 9062 m ondieper dan 50 
cm, waarvan 131 m herkend werd als riffle met stenig substraat. De overige 4233 m heeft 
een waterdiepte groter dan 50 cm bij basisafvoer. Alle riffles zijn kunstmatig en bevinden 
zich meestal bij brugjes van wegen die de waterloop kruisen. Het stenig substraat bestaat 
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bijna overal uit grote breuksteen. Bij de uitlaat van de RWZI net stroomafwaarts van de 
Pulsebaan is ook kleiner grind aanwezig. Vanaf de Beulkbeemden en verder stroomopwaarts 
werden vraagtekens gezet bij de waterkwaliteit. Ter hoogte van Bruul (Wechelerzande) was 
het water vrijwel stilstaand en was er duidelijk vervuiling. Uit eerder uitgevoerde 
habitatevaluaties (Van den Neucker et al., 2009) bleek ook de waterkwaliteit ter hoogte van 
Viersel nog niet optimaal.  

 

Figuur 78. Het traject in de Molenbeek-Bollaak waarin locaties gezocht werden voor de aanleg van kunstmatige 
paairiffles voor stroomminnende vissoorten. Rood = waterdiepte groter dan 50 cm, groen = waterdiepte kleiner dan 50 
cm, oranje = waterdiepte kleiner dan 50 cm en reeds een riffle aanwezig. 
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8.3.3.3 IJse 

In totaal werd 12736 m van de IJse geïnspecteerd, vanaf de monding tot de E411 in 
Overijse (Figuur 79). Een strook tussen de De Peuthystraat en de Elzasstraat (Huldenberg) 
werd overgeslagen, omdat geplande werkzaamheden de loop van dit traject zullen wijzigen. 
Op het ogenblik van de inspectie, was de waterdiepte in 1148 m van het geïnspecteerde 
traject groter dan 50 cm. In 11588 m was de waterdiepte kleiner dan 50 cm en hiervan 
werd in totaal 982 m geklasseerd als riffle. Alle riffles zijn kunstmatig en bestaan uit 
breuksteen of steenpuin. De waterloop is sterk gereguleerd. Het oorspronkelijk verloop 
werd bijna overal gewijzigd en op een groot aantal plaatsen is oeververdediging aanwezig. 
Ook in het Margijsbos, waar de IJse wel nog vrij sterk meandert, krijgt de waterloop weinig 
vrijheid, omdat de oevers verstevigd werden om de Margijsbosweg te beschermen. 
Verschillende stuwen vormen migratieknelpunten voor vissen. 

 

Figuur 79. Het traject in de IJse waarin locaties gezocht werden voor de aanleg van kunstmatige paairiffles voor 
stroomminnende vissoorten. Rood = waterdiepte groter dan 50 cm, groen = waterdiepte kleiner dan 50 cm, oranje = 
waterdiepte kleiner dan 50 cm en reeds een riffle aanwezig. 

8.3.3.4 Maarkebeek 

In de Maarkebeek werd een aaneengesloten waterlooptraject van 12036 m onderworpen 
aan een visuele inspectie, vanaf de monding tot Bos Terrijst (Figuur 80). Metingen met de 
peilstok wezen uit dat 8647 m van dit traject ondieper is dan 50 cm bij basisafvoer. 3389 m 
van het geïnspecteerde traject is dieper dan 50 cm. In de stukken waterloop met een 
waterdiepte van minder dan 50 cm werd bovendien een totaal van 547 m herkend als riffle 
met stenig substraat. Het stenig substraat bestaat in het onderzochte traject uitsluitend uit 
gestorte breuksteen, meestal met grote afmetingen. Ter hoogte van de oude spoorwegbrug 
stroomopwaarts van de Nonnenmolen werd ook kleinere breuksteen aangetroffen. Het 
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onderzochte traject is over vrijwel de gehele lengte voorzien van oeververdediging. 
Opstuwing door de opeenvolging van watermolens was overal merkbaar en ging gepaard 
met dieper water en/of slibafzetting. Net stroomafwaarts van de N60 was de waterkwaliteit 
duidelijk ondermaats en was een onaangename geur aanwezig in de omgeving van een 
afvoerbuis. Tussen de Groenstraat en de Varentstraat (Maarkedal) werd vastgesteld dat fijn 
sediment afspoelde van een braakliggende akker. Ter hoogte van Kabuize werden tevens 
kleine afvoerbuizen aangetroffen, die eveneens een bron van vervuiling en fijn sediment 
kunnen zijn. Eerder werden gelijkaardige vaststellingen gedaan door Samsoen & Dillen 
(2012). Stroomafwaarts van de Groenstraat werden geen of weinig ondergedoken 
waterplanten aangetroffen. De stuwen van de watermolens veroorzaken niet alleen 
habitatdegradatie, maar vormen tevens onoverbrugbare knelpunten voor vissen. Niet alleen 
de stuwen van de intacte watermolens vormen migratieknelpunten. Tussen de Varentstraat 
en Kabuize vormt ook de stuw van de verdwenen Stampkotmolen een knelpunt. Net 
stroomafwaarts van deze stuw bevindt zich bovendien nog een kleinere, maar eveneens 
onoverbrugbare drempel. Voorlopig werd enkel ter hoogte van de Nonnenmolen een 
visdoorgang aangelegd. 

 

Figuur 80. Het traject in de Maarkebeek waarin locaties gezocht werden voor de aanleg van kunstmatige paairiffles voor 
stroomminnende vissoorten. Rood = waterdiepte groter dan 50 cm, groen = waterdiepte kleiner dan 50 cm, oranje = 
waterdiepte kleiner dan 50 cm en reeds een riffle aanwezig. 
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8.3.3.5 Itterbeek 

Er werd een traject van 14795 m geïnspecteerd in de Itterbeek (Figuur 81). Hiervan was 
1822 m ondieper dan 50 cm, waarvan 141 m geklasseerd werd als riffle met stenig 
substraat. 12973 m van het traject was dieper dan 50 cm op het ogenblik van inspectie. 
Wellicht werd de totale lengte met waterdiepte groter dan 50 cm overschat, omdat de 
metingen in de Itterbeek laat op het jaar werden uitgevoerd en er niet echt meer sprake 
kon zijn van basisafvoer. Ook de totale lengte aan riffles werd mogelijk overschat, omdat 
een reeks kunstmatige micromeanders ter hoogte van hoeve Schurchthof als riffle 
genoteerd werden, terwijl hier eerder een opeenvolging van kleine drempeltjes met stenig 
substraat aanwezig is. Stroomafwaarts van de Galdermansmolen werd tijdens 
habitatopmetingen ter beoordeling van de habitatgeschiktheid voor kopvoorn, serpeling en 
kwabaal (Dillen et al., 2005a,b; 2006; Van den Neucker et al., 2010a) stenig substraat 
aangetroffen, maar dit werd tijdens de inspectie niet over de gehele lengte als riffle 
herkend. Het geïnspecteerde traject werd onderbroken waar de waterloop op Nederlands 
grondgebied stroomt. 

 

Figuur 81. Het traject in de Itterbeek waarin locaties gezocht werden voor de aanleg van kunstmatige paairiffles voor 
stroomminnende vissoorten. Rood = waterdiepte groter dan 50 cm, groen = waterdiepte kleiner dan 50 cm, oranje = 
waterdiepte kleiner dan 50 cm en reeds een riffle aanwezig. 
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8.3.4 Beschrijving riffles 

8.3.4.1 Grote Nete 

De lengte van de riffle tussen de Smissestraat en Hoevendijk (Figuur 83) bedraagt 22 m en 
de breedte is gemiddeld 6,8 m (6 tot 7,5 m), wat de totale oppervlakte op 150 m² brengt. 
De waterdiepte boven de riffle was gemiddeld 53,5 cm, met een standaardafwijking van 
14,0 cm, een minimum van 26 cm en een maximum van 77 cm. De stroomsnelheid was 
gemiddeld 14,1 cm/s, met een standaardafwijking van 9,3 cm/s, een minimum van 0 cm/s 
en een maximum van 28 cm/s. Een Pebble Count en een inschatting van de mate van 
ingebedheid en compactie werden achterwege gelaten, omdat de waterdiepte op 
verschillende plaatsen te groot was. Er kon wel worden vastgesteld dat het substraat uit 
ijzerzandsteen bestaat. De riffle was voor 55% beschaduwd en er waren geen wortelende 
waterplanten aanwezig.  

De riffle net stroomafwaarts van de Meerhoutseweg (Figuur 84) heeft een lengte van 21 m 
en is overal ongeveer 7 m breed, zodat de oppervlakte 147 m² bedraagt. Tijdens de 
opmeting bedroeg de w aterdiepte gemiddeld 38,2 cm, met een stanadaardafwijking van 
14,6 cm, een minimale diepte van 9 cm en een maximale diepte van 83 cm. De 
stroomsnelheid was gemiddeld 27,6 cm/s, met een standaardafwijking van 31,1 cm/s, een 
minimum van 1 cm/s en een maximum van 121 cm/s. Het stenig substraat waaruit de riffle 
is opgebouwd bestaat uit hoekige breuksteen en is heterogeen qua korrelgrootte, maar 
90% van de partikels is wel kleiner dan 128 mm (Figuur 82). De mate van ingebedheid 
varieert van helemaal niet ingebed tot volledig ingebed en van los tot sterk geconsolideerd. 
61% van de stenen was begroeid met perilithon. Het oppervlak van de riffle was voor 7,6% 
begroeid met wortelende waterplanten en voor slechts 0,6% beschaduwd.   
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Figuur 82. Cumulatief percentage van de korrelgrootten van substraatpartikels op de riffle net stroomafwaarts van de 
Meerhoutseweg (Meerhout) in de Grote Nete. 
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Figuur 83. De opgemeten riffle tussen de Smissestraat en Hoevendijk (Meerhout) in de Grote Nete. 

 

Figuur 84. De opgemeten riffle net stroomafwaarts van de Meerhoutseweg (Meerhout) in de Grote Nete. 
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8.3.4.2 IJse 

De riffle ter hoogte van de Beekstraat (Figuur 85) heeft een lengte van 102 m en een 
gemiddelde breedte van 3,7 m (3 tot 4,6 m), zodat de totale oppervlakte ongeveer 380 m² 
is. De waterdiepte was op het ogenblik van opmeting gemiddeld 29,8 cm, met een 
standaardafwijking van 14,0 cm, een minimum van 5 cm en een maximum van 60 cm. De 
gemiddelde stroomsnelheid bedroeg 34,7 cm/s, met een standaardafwijking van 20,8 cm/s, 
een minimum van 4 cm/s en een maximum van 87 cm/s. Het substraat bestaat vooral uit 
grote, hoekige breuksteen. 80% van de breuksteen is groter dan 128 mm (Figuur 85). De 
mate waarin de breuksteen is ingebed varieert, maar neigt naar matig tot hoog. Het 
substraat was los tot licht geconsolideerd. Van de onderzochte substraatpartikels was 89% 
bedekt met perilithon. De riffle was voor 36% beschaduwd en op slechts 0,2% van de totale 
oppervlakte waren wortelende waterplanten aanwezig.  

De riffle stroomafwaarts van de Elsenstraat (Figuur 86) is 32,3 m lang en overal ongeveer 
5,2 m breed, zodat de totale oppervlakte 168 m² bedraagt. De gemiddelde waterdiepte 
bedroeg tijdens de opmeting 20,4 cm, met een standaardafwijking van 11,8 cm, een 
minimum van 9 cm en een maximum van 68 cm. De stroomsnelheid was gemiddeld 73,3 
cm/s, met een standaardafwijking van 27,0 cm/s, een minimum van 4 cm/s en een 
maximum van 110 cm/s. Het substraat is iets meer heterogeen dan het substraat ter 
hoogte van de Beekstraat, maar bestaat ook hier vooral uit grote, hoekige breuksteen. 62% 
van de breuksteen is groter dan 128 mm (Figuur 85). De breuksteen was meestal slechts 
matig ingebed en de compactie werd overal als los beoordeeld. 61% van de breuksteen was 
bedekt met perilithon. Het oppervlak van de riffle was voor 11% beschaduwd en er waren 
geen wortelende waterplanten aanwezig.  
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Figuur 85. Cumulatief percentage van de korrelgrootten van substraatpartikels op de riffles ter hoogte van de Beekstraat 
(rood) en de Elsenstraat (blauw) in de IJse (Neerijse). 
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Figuur 86. De opgemeten riffle ter hoogte van de Beekstraat (Neerijse) in de IJse. 

 

Figuur 87. De opgemeten riffle stroomafwaarts van de Elsenstraat (Neerijse) in de IJse. 
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8.3.4.3 Maarkebeek 

De riffle stroomafwaarts van de Romansmolen (Figuur 88) heeft een totale lengte van 31 m 
en een gemiddelde breedte van 3,7 m (3,5 tot 4 m), wat de totale oppervlakte op 115 m² 
brengt. De gemiddelde waterdiepte op het ogenblik van opmeting bedroeg 6,8 cm, met een 
standaardafwijking van 3,0 cm, een minimum van 4 cm en een maximum van 15 cm. De 
gemiddelde stroomsnelheid boven de riffle was 42,5 cm/s, met een standaardafwijking van 
29,0 cm/s, een minimum van 2 cm/s en een maximum van 70 cm/s. Hierbij moet echter 
wel vermeld worden dat slechts vier metingen van de stroomsnelheid mogelijk waren, 
omdat deze variabele telkens op 10 cm boven de bodem wordt gemeten. Slechts vier 
meetlocaties op de riffle waren dieper dan 10 cm. De riffle is opgebouwd uit schanskorven 
die hoekige breuksteen bevatten. Het stenig substraat in de schanskorven is weinig 
heterogeen. 88% van de stenen hebben afmetingen tussen 32 en 128 mm (Figuur 88). Er 
was sterke variatie in de mate waarin de breuksteen was ingebed, gaande van licht tot 
compleet ingebed. De mate van compactie varieerde even veel, van los tot sterk 
geconsolideerd. Op 84% van de onderzochte stenen was perilithon aanwezig. De totale 
oppervlakte van de riffle was voor 51% beschaduwd en er waren geen wortelende 
waterplanten aanwezig.  

De riffle ter hoogte van de monding van de Pauwelsbeek (Figuur 89) is 12,7 m lang en 
varieert sterk in breedte, gaande van 2,5 tot 7 m. De gemiddelde breedte bedraagt 3,7 m, 
zodat de totale oppervlakte op ongeveer 47 m² komt. De gemiddelde waterdiepte was op 
het moment van opmeting 12,2 cm, met een standaardafwijking van 6,1 cm, een minimum 
van 3 cm en een maximum van 24 cm. De gemiddelde stroomsnelheid bedroeg 17,2 cm/s, 
met een standaardafwijking van 9,2 cm/s, een minimum van 9,2 cm/s en een maximum 
van 34 cm/s. Het substraat is weinig heterogeen en bestaat bijna uitsluitend uit grote, 
hoekige breuksteen. 92% van de breukstenen is groter dan 128 mm (Figuur 88). De 
breuksteen was overal compleet ingebed en sterk geconsolideerd. Op 96% van de 
onderzochte stenen was perilithon aanwezig. Het oppervlak van de riffle was voor 47% 
beschaduwd en er waren geen wortelende waterplanten aanwezig.  
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Figuur 88. Cumulatief percentage van de korrelgrootten van substraatpartikels op de riffles stroomafwaarts van de 
Romansmolen (rood) en ter hoogte van de monding van de Pauwelsbeek (blauw) in de Maarkebeek. 
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Figuur 89. De opgemeten riffle stroomafwaarts van de Romansmolen (Maarke-Kerkem) in de Maarkebeek. 

 

Figuur 90. De opgemeten riffle ter hoogte van de monding van de Pauwelsbeek (Maarkedal) in de Maarkebeek. 
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8.3.4.4 Zwalm 

De riffle in de Zwalm net stroomafwaarts van het brugje dat de Krekelstraat met het 
Molenpad verbindt (Figuur 92), is eigenlijk een schanskorf, met een totale lengte van 10,5 
m en een breedte van ongeveer 3,4 m, goed voor een oppervlakte van 35,7 m². De 
waterdiepte bedroeg op het ogenblik van opmeting gemiddeld 12,8 cm, met een 
standaardafwijking van 5,8 cm. De minimale waterdiepte was 5 cm en de maximale 30 cm. 
De gemiddelde stroomsnelheid was 56,9 cm/s, met een standaardafwijking van 29,1 cm/s, 
een minimum van 3 cm/s en een maximum van 104 cm/s. Het stenig substraat in de 
schanskorf bestaat uit hoekige breuksteen, waarvan 99% kleiner is dan 128 mm en 82 % 
kleiner dan 64 mm (Figuur 91). 95% van de stenen was begroeid met perilithon. Op vier 
van de vijf willekeurig gekozen meetplaatsen was het stenig substraat diep ingebed en 
sterk geconsolideerd en op één meetplaats matig ingebed en geconsolideerd. De schanskorf 
was voor 45% beschaduwd en er waren geen wortelende waterplanten aanwezig. 
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Figuur 91. Cumulatief percentage van de korrelgrootten van de breuksteen in de schanskorf net stroomafwaarts van de 
Krekelstraat (Munkzwalm) in de Zwalm. 
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Figuur 92. De opgemeten riffle net stroomafwaarts van het brugje dat de Krekelstraat met het Molenpad verbindt in de 
Zwalm (Munkzwalm).  

8.4 Bespreking 
Paaihabitatvereisten kopvoorn, serpeling en beekforel: 

Het tolerantiebereik van kopvoorn en beekforel voor waterdiepte ter hoogte van de 
paailocaties is vrij groot. In de literatuur worden waterdiepten van 10 tot 128 cm gemeld 
voor kopvoorn (Fredrich et al., 2003; Arlinghaus & Wolter, 2003) en nestkuilen van 
beekforel kunnen op waterdiepten van bijna 1 m worden aangetroffen (Waters, 1973). De 
optimale waterdiepte boven de paairiffles van kopvoorn en serpeling ligt echter tussen 20 
en 40 cm en dit bereik overlapt grotendeels met de optimale waterdiepten die gemeld 
worden voor beekforel.  

Ook het tolerantiebereik voor stroomsnelheid ter hoogte van de paailocaties van kopvoorn 
en beekforel lijkt groot. In het Oder-Havel kanaal in Duitsland paaien kopvoorns in vrijwel 
stilstaand water, terwijl Coeck et al. (2000) en De Voght et al. (2003) stroomsnelheden tot 
100 cm/s registreerden in de Grote Nete en de Maas. Voor beekforel worden 
stroomsnelheden van 13,7 tot 91,4 cm/s gerapporteerd (Waters, 1976; Reiser & Wesche, 
1977). Ondanks het feit dat uit de habitatanalyse van De Voght et al. (2003) volgt dat een 
hoge stroomsnelheid belangrijk is ter hoogte van de paailocaties van kopvoorn in de Maas, 
kan op basis van de literatuurstudie gesteld worden dat de optimale stroomsnelheden 
boven de paairiffles van zowel kopvoorn, serpeling als beekforel tussen 20 en 50 cm/s 
liggen. De Grote Nete en de Maas zijn sterk gewijzigde riviersystemen, zodat ermee 
rekening gehouden moet worden dat de hoge stroomsnelheden gerapporteerd door Coeck 
et al. (2000) en De Voght et al. (2003) mogelijk suboptimaal zijn, wegens beperkte 
keuzemogelijkheden. Kennedy (1969) wijst erop dat de stroomsnelheid niet te groot mag 
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zijn voor serpeling, om te beletten dat eieren te ver afspoelen en op ongunstig substraat 
terecht komen. 

De korrelgrootte van het stenig substraat is wellicht belangrijker dan de waterdiepte en 
de stroomsnelheid, hoewel de informatie uit de literatuurstudie soms tegenstrijdig is. 
Vermoedelijk gaat de voorkeur van zowel kopvoorn, serpeling als beekforel uit naar 
grindfracties kleiner dan 80 mm. Wat kopvoorn betreft, melden De Voght et al. (2003) dat 
er geen speciale voorkeur is, terwijl Arlinghaus & Wolter (2003) aangaven dat kopvoorn 
grind met een gemiddelde korrelgrootte van 39 mm selecteert in een kanaal waar grote 
breuksteen domineert. Op de paailocaties van serpeling werden grote stenen met een 
diameter tot 250 mm aangetroffen (Cowx & Welcomme, 1998), maar dit kan wijzen op een 
grote heterogeniteit aan substraat. Zo meldde Kennedy (1969) dat er vaak een rij grote 
stenen aanwezig is net stroomopwaarts van de paailocaties van serpeling. De dominantie 
van grote steenfracties ter hoogte van de paailocaties van kopvoorn in de Maas (De Voght 
et al., 2003) kan te wijten zijn aan een gebrek aan heterogeniteit ten gevolge van het 
reguleren van de waterloop en grindwinning, zodat enkel suboptimale (grote) fracties 
overgebleven zijn. Ook de minimale afmetingen van het stenig substraat zijn van belang. 
Cowx & Welcomme (1998) melden dat het grind groter dan 5 mm moet zijn om te kunnen 
dienen als paaisubstraat voor kopvoorn. Ook voor zalmachtigen mag het grind geen te 
kleine afmetingen hebben. De overleving van eieren en larven van zeeforel is zeer klein in 
grind met een diameter kleiner dan 15 mm (Rubin & Glimsäter, 1996). De larven zijn niet in 
staat het grind te verlaten als de afmetingen van de grindpartikels tussen 6 en 15 mm 
liggen, omdat de interstitiële ruimten dan te klein zijn (Rubin, 1998). Vermoedelijk gelden 
deze bevindingen ook voor beekforel, aangezien zeeforel de anadrome vorm is van dezelfde 
soort. 

De korrelgrootteverdeling van het substraat hangt nauw samen met de mate waarin grind 
en stenen zijn ingebed. Voor beekforellen mag de grindlaag helemaal niet ingebed zijn, 
omdat ze in staat moeten zijn om nestkuilen uit te graven. Bovendien worden paailocaties 
van beekforel gekenmerkt door de aanwezigheid van een opwaartse of neerwaartse 
stroming door het grind (Benson, 1953). De fractie fijn sediment (slib en zand) moet kleiner 
zijn dan 5 % (Raleigh et al., 1986). Een toegenomen depositie van fijn sediment kan 
namelijk leiden tot een afgenomen zuurstoftoevoer in de interstitiële ruimten van de 
grindlaag, zodat eieren en larven van beekforel sterven (Chapman, 1988). Er was geen 
informatie voor handen over de mate van ingebedheid van stenig substraat ter hoogte van 
de paailocaties van kopvoorn en serpeling. Mann & Mills (1986) toonden wel aan dat de 
overleving van eieren van serpeling afneemt naarmate de fractie fijn sediment met 
korrelgrootte kleiner dan 0,25 mm toeneemt. Stenig substraat dat weinig is ingebed zal dus 
ook voor kopvoorn en serpeling optimaal zijn. Toch zullen deze soorten in dit opzicht 
toleranter zijn dan beekforel, omdat zij geen nestkuilen graven, maar hun eieren en hom 
boven het stenig substraat lozen. De eieren blijven vervolgens kleven aan het grind en de 
stenen van de paairiffle (Mills, 1981). 

Hoewel er in de geraadpleegde literatuur geen beschrijving werd gevonden van de vorm 
van het substraat, zijn grind en stenen op de paairiffles vrijwel zeker bij voorkeur 
afgerond. Anders kunnen de vissen zich kwetsen tijdens de paaiactiviteit. Habashy (1974) 
vermeldt dat kopvoorns tijdens de paaiperiode donkere longitudinale littekens en gekraste 
schubben hadden, vermoedelijk door wrijving tegen het stenig substraat bij het afzetten 
van eieren en hom. Rubin et al. (2004) gebruikten natuurlijk afgeronde stenen voor de 
aanleg van kunstmatige paairiffles, om te vermijden dat beekforellen zich kwetsen tijdens 
het uitgraven van de nestkuilen. 
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Het paaisubstraat moet vrij zijn van perilithon (algen of een microbenfilm), omdat het 
kleefvermogen van de eieren van kopvoorn en serpeling hierop wellicht niet optimaal is (De 
Voght et al., 2003). Ook mos en wortelende waterplanten zijn zelden aanwezig op de 
paairiffles van kopvoorn en serpeling (Kennedy, 1969; Cowx & Welcomme, 1998). De 
vondst van eieren van serpeling op planten en takken is eerder zeldzaam (Kennedy, 1969). 
In de geraadpleegde literatuur werd geen informatie gevonden over de aan- of afwezigheid 
van algen of hogere planten ter hoogte van de paailocaties van beekforel. Het staat echter 
vrijwel vast dat de aanwezigheid van algen sterk nadelig is voor de eieren en larven van 
beekforel, aangezien hun overleving sterk afhankelijk is van een voldoende zuurstoftoevoer 
in de interstitiële ruimten van de grindlaag (Greig et al., 2007). De aanwezigheid van algen 
zou die zuurstoftoevoer kunnen verhinderen. 

De literatuur maakt weinig meldingen over de oppervlakte van de paairiffles, vermoedelijk 
omdat het aflijnen van de grenzen altijd enigszins subjectief is. De oppervlakten van de 
paailocaties (die niet noodzakelijk overeen komen met de totale oppervlakten van de 
paairiffles) van kopvoorn in de Maas variëren van 1 tot 258 m² (De Voght et al., 2003). 
Paairiffles van kopvoorn in de Grote Nete die gekend zijn door de telemetriestudie van 
Coeck et al. (2000) hebben oppervlakten van ongeveer 147 en 150 m². De schanskorf in de 
Zwalm waar paaigedrag van kopvoorn werd waargenomen heeft een oppervlakte van 35,7 
m². Voor serpeling en beekforel werd geen informatie gevonden over de dimensies van 
natuurlijke paairiffles. Paairiffles met grote afmetingen zijn waarschijnlijk het best geschikt 
voor kopvoorn, serpeling en beekforel. Kopvoorn en serpeling lozen hun eieren en hom 
boven het paaisubstraat. De eieren worden vervolgens over enige afstand meegevoerd met 
de stroming alvorens ze blijven vastkleven aan grind en stenen (Mills, 1981). Als de riffles 
te kort zijn, dan is de kans groter dat de eieren op ongunstige locaties terecht komen, 
stroomafwaarts van de riffle. Grotere riffles lijken ook beter voor alle doelsoorten om inter- 
en intraspecifieke competitie te beperken. Zalmachtigen, zoals beekforel, graven nestkuilen 
en op kleinere riffles kan er meer competitie optreden voor geschikte plaatsen (McNeil, 
1964; Heggberget et al., 1988; Fukushima et al., 1998). Op grote riffles is er vermoedelijk 
ook meer variatie in waterdiepte, stroomsnelheid en korrelgrootte, zodat elke lithofiele soort 
en elke lengteklasse binnen een soort een optimale paaiplaats kan vinden. De afmetingen 
van kunstmatige paairiffles variëren sterk. Pedersen et al. (2009) melden lengten van 
kunstmatige paairiffles voor beekforel in Deense rivieren die variëren van 4 tot 10 m. In de 
studie van Pulg et al. (2011) werd op een oppervlakte van 30 tot 250 m² grind toegevoegd 
voor de aanleg van paailocaties voor beekforel. De waterlooptrajecten waar grind werd 
ingebracht in de studie van Merz & Setka (2004) waren 30 tot 100 m lang. 

Het is onbekend of er een optimale mate van beschaduwing bestaat ter hoogte van de 
paairiffles van kopvoorn, serpeling en beekforel. De gekende paailocaties van kopvoorn in 
de Grote Nete en de Zwalm zijn voor 0,6 tot 55% beschaduwd. De waterlooptrajecten in de 
Steenputbeek (Vlaams-Brabant) en de Sassegembeek (Oost-Vlaanderen), waar 
beekforelpopulaties aanwezig zijn die zichzelf in stand houden, liggen dan weer in bebost 
gebied en worden dus volledig beschaduwd. Op basis van de beschikbare gegevens uit de 
literatuur en opmetingen van gekende paairiffles in Vlaamse waterlopen, kan het belang 
van beschaduwing voor kopvoorn, serpeling en beekforel niet worden ingeschat. Van andere 
lithofiele soorten is echter wel bekend dat beschaduwing een rol kan spelen bij de keuze 
van de paailocaties. Experimenteel onderzoek van Hagelin & Steffner (1958) wees uit dat 
rivierprik beschaduwde locaties prefereert voor het uitgraven van de nestkuil, in 
tegenstelling tot zeeprikken, die een voorkeur hebben voor zonbeschenen paailocaties 
(Hardisty & Potter, 1971; Meyer & Beyer, 2002). Nochtans bleek het substraattype 
belangrijker dan beschaduwing voor rivierprik.  
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Bij de aanleg van kunstmatige paairiffles kan dus best gestreefd worden naar waterdiepten 
tussen 20 en 40 cm, stroomsnelheden tussen 20 en 50 cm/s en een heterogeen 
grindsubstraat met een gemiddelde korrelgrootte van 40 mm, een ondergrens van 5 mm en 
een bovengrens van 80 mm. De vorm van het grind is bij voorkeur afgerond. Aan de 
uiteinden van de riffle kunnen ook een aantal grotere stenen aangebracht worden, zoals ze 
worden aangetroffen ter hoogte van de natuurlijke paairiffles van serpeling (Kennedy, 
1969). Dergelijke grotere stenen kunnen helpen beletten dat kleinere grindfracties 
uitspoelen tijdens piekafvoer en zorgen voor schuil- en paaiplaatsen voor rivierdonderpad 
(Knaepkens et al., 2002). De stroomsnelheden tussen de grote stenen en boven de 
kunstmatige paairiffle mogen niet te hoog liggen, anders kan een migratieknelpunt gevormd 
worden voor zwakke zwemmers zoals kwabaal (Jones et al., 1974; Vokoun & Watrous, 
2009). Voor alle doelsoorten geldt dat de mate waarin het grindsubstraat is ingebed 
minimaal moet zijn. De aanvoer van fijn sediment moet daarom zo klein mogelijk zijn in 
waterlooptrajecten waar kunstmatige paairiffles worden aangelegd. Zalmachtigen zoals 
beekforel vereisen een niet ingebedde grindlaag, die in het optimale geval meer dan 35 cm 
dik is (DeVries, 1997). Voor kopvoorn en serpeling werd geen informatie gevonden over de 
optimale dikte van de grindlaag. Toch kan de laag aangebracht grind ook voor deze soorten 
best zo dik mogelijk zijn, om te beletten dat de stenen snel ingebed raken in fijn sediment. 
Er wordt daarom voorgesteld om te zorgen voor een laag stenig substraat van minstens 10 
à 15 cm dik. Om tegen te gaan dat een grindlaag met optimale korrelgrootte snel wegzinkt 
in rivierbeddingen die voornamelijk uit fijn sediment bestaan, kan eerst een basislaag 
bestaande uit grotere stenen worden aangebracht (Fuselier & Edds, 1995; Rubin et al., 
2004). Eventueel kunnen reeds aanwezige (kunstmatige) riffles die bestaan uit grotere 
breuksteen dienen als basislaag. Aangezien het paaisubstraat vrij moet zijn van perilithon 
(De Voght et al., 2003), moeten factoren die algen- en microbengroei in de hand werken 
worden uitgesloten. Voor de aanleg van kunstmatige paairiffles wordt dus best gekozen 
voor waterlopen waar de aanvoer van huishoudelijk afvalwater, nutriëntenrijk sediment en 
run-off van akkers minimaal is. Mogelijk kan de keuze voor afgerond grind van een harde, 
niet-poreuze steensoort helpen om te verhinderen dat perilithon houvast krijgt op het 
ingebrachte substraat. De lengte en oppervlakte van de kunstmatige paairiffles is best zo 
groot mogelijk, om inter- en intraspecifieke competitie voor geschikte paaiplaatsen te 
beperken en om de kans te verkleinen dat eieren afspoelen naar ongunstig substraat (Mills, 
1981). Er wordt voorgesteld om de kunstmatige paairiffles over een lengte van minstens 
drie keer de breedte van de rivier te voorzien van geschikt grind. Ook ter hoogte van 
kunstmatige riffles is het nuttig om de waterloop voldoende ruimte te geven. In natuurlijke 
situaties zijn waterlooptrajecten ter hoogte van riffles gemiddeld 12% breder dan ter 
hoogte van stroomkommen (Richards, 1982). Riffles in gekanaliseerde trajecten kunnen 
onder meer daarom minder geschikt zijn als paailocatie dan riffles in trajecten waar de rivier 
een natuurlijk verloop kent. 

Er wordt best gefocust op de aanleg van kunstmatige paairiffles voor kopvoorn en serpeling, 
omdat beekforel eisen stelt aan het paaihabitat die in de onderzochte waterlopen niet 
kunnen verwezenlijkt worden. Een niet ingebedde grindlaag met een dikte tot 35 cm 
(DeVries, 1997), een opwaartse of neerwaartse stroming door het grind (Benson, 1953) en 
minder dan 5 % slib en zand (Raleigh et al., 1986) is niet haalbaar in Vlaamse 
laaglandrivieren. Daarnaast kunnen nog een aantal redenen aangehaald worden om 
beekforel niet op te nemen als doelsoort. Verschillende auteurs betwijfelen of beekforel van 
nature voorkomt in het Belgisch deel van het Scheldebekken en het Vlaamse deel van het 
Maasbekken (de Selys-Longchamps, 1842; Van Damme & De Pauw, 1995). De zichzelf in 
stand houdende populaties in de Steenputbeek (provincie Vlaams-Brabant) en de 
Sassegembeek (provincie Oost-Vlaanderen) zijn afkomstig van uitzettingen in de eerste 
helft van de 20ste eeuw (Poll, 1956; Van Damme & De Pauw, 1995). Knapen et al. (2003) 
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vermoeden dat de enige Vlaamse populatie van Cottus gobio samen met beekforel uit 
Centraal-Europa in de Steenputbeek terecht is gekomen. In de eerste helft van de 20ste 
eeuw werden ook beekforellen uitgezet in een zijbeek van de Laan t.h.v. Rixensart, in de 
Velpe tussen Rosbeek en Kerkom en in de Demer (Vrielynck et al., 2003), maar deze 
populaties bleken niet duurzaam. Natuurlijke kolonisatie van de bovenlopen via zeeforel (de 
diadrome vorm van beekforel) lijkt uitgesloten, omdat vrije vismigratie vaak al sinds de 
Middeleeuwen verhinderd wordt door stuwen (www.vismigratie.be). Recente uitzettingen 
van beekforel werden onder meer uitgevoerd in de Laan, de IJse, de Abeek en de Bosbeek 
(bron: bepotingsdatabank Agentschap voor Natuur en Bos). Deze uitzettingen gebeurden 
uitsluitend ten behoeve van de hengelsport, want de kans is vrijwel onbestaande dat de 
soort zich kan voortplanten in deze waterlopen.  

Complexe interacties tussen de morfologie van de rivierbedding, het hydraulisch regime, 
sedimentatieprocessen en onzekerheden over de fysiologische vereisten van embryo’s en 
larven van de doelsoorten, maken de uitkomst van herstelwerkzaamheden onzeker (Everest 
et al., 1989). Bij de aanleg van kunstmatige paairiffles zal dus steeds de nodige trial and 
error en expertkennis te pas komen. De complexe interacties en onzekerheden kunnen het 
opstellen van hydraulische modellen moeilijk en tijdrovend maken, zodat voor de strategie 
van Barlaup et al. (2008) kan gekozen worden. Barlaup et al. (2008) stellen voor om 
testriffles aan te leggen, waarvan de stabiliteit en het gebruik door de doelsoorten wordt 
opgevolgd. Als uit onderzoek blijkt dat de aangelegde riffles stabiel zijn en bruikbaar zijn 
voor de doelsoorten, dan kunnen ze worden versterkt en uitgebreid. Deze aanpak lijkt de 
meest aangewezen in de Vlaamse waterlopen, omdat de kostprijs voor het aanleggen van 
testriffles wellicht veel lager ligt dan die van het opstellen van betrouwbare hydraulische 
modellen. Pulg et al. (2011) melden een kostprijs van 3 tot 7 euro per vierkante meter 
aangebrachte grindlaag met een dikte van 0,3 tot 1 m in een Duitse rivier. 

Bij de keuze van waterlopen en aanleglocaties voor kunstmatige paairiffles kunnen een 
aantal aspecten in rekening gebracht worden door de waterbeheerders. De prioriteit kan 
uitgaan naar waterlopen waar de doelsoorten ooit voorkwamen of waar ze reeds werden 
uitgezet in het kader van de soortherstelprogramma’s en overleven tot het adulte stadium. 
Gegevens over de aanwezigheid van historische populaties van de verschillende doelsoorten 
in Vlaamse waterlopen kunnen worden opgezocht in de rapporten van Van Damme & De 
Pauw (1995) en Vrielynck et al. (2003). Daarnaast kan op basis van bodemkaarten worden 
nagegaan welke de dominante bodemtypes zijn in het stroomgebied en of er ooit 
natuurlijke grindlagen hebben gedagzoomd. Het landgebruik, het bodemtype en de 
erosiegevoeligheid zullen namelijk bepalend zijn voor de snelheid waarmee aangebracht 
grind ingebed raakt in een laag fijn sediment. De aanvoer van nutriëntenrijk fijn sediment 
vanaf omliggende akkers kan bovendien de groei van perilithon op het aangebracht grind 
bevorderen. Ook de aanvoer van (huishoudelijk) afvalwater kan perilithon in de hand 
werken en kan de overleving van embryo’s en larven van de doelsoorten negatief 
beïnvloeden. Er wordt best gekozen voor waterlopen waar zo weinig mogelijk 
migratieknelpunten aanwezig zijn of waarvoor plannen bestaan om ze snel te verwijderen. 
De aanwezigheid van stuwen zorgt voor vrijwel stilstaand water aan de stroomopwaartse 
zijde ervan, zodat fijn sediment neerslaat op eventueel aangebracht grind. De aanwezigheid 
van stuwen verkleint de gradiënt van de waterloop, zodat de natuurlijke dynamiek verloren 
gaat en stroomsnelheden afnemen (Hendry et al., 2003). Stuwen verhinderen bovendien de 
toegang tot geschikte (kunstmatige) paairiffles voor tenminste een deel van de populatie. 
Aangezien enkel de aanwezigheid van geschikt paaisubstraat niet voldoende is om 
duurzame populaties van geherintroduceerde lithofiele vissoorten te garanderen, kunnen 
kunstmatige riffles best alleen worden aangelegd als er in de waterloop ook voldoende 
geschikt opgroeihabitat en habitat voor adulten aanwezig is. In verschillende waterlopen 
werd de habitatgeschiktheid reeds geëvalueerd (Dillen et al., 2005b; 2006; Van den 
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Neucker et al., 2009; 2010a; 2012). De habitatgeschiktheid in waterlopen die nog niet 
geëvalueerd werden, kan beoordeeld worden met behulp van de 
habitatgeschiktheidsmodellen voor kopvoorn en serpeling (Dillen et al., 2005b; 2006). 

De inspectie van de Grote Nete, Molenbeek-Bollaak, IJse, Maarkebeek en Itterbeek leverde, 
naast een overzicht van diepe en ondiepe rivierdelen en de aanwezigheid van (kunstmatige) 
riffles, ook informatie over de waterloopstructuur en de waterkwaliteit. De keuze om enkel 
waterlooptrajecten met diepte kleiner dan 50 cm verder te onderzoeken met het oog op de 
aanleg van kunstmatige riffles, kon gemotiveerd worden op basis van (1) de vaststelling dat 
riffles met een waterdiepte kleiner dan 50 cm binnen het optimale bereik van alle 
doelsoorten liggen, (2) in ondiepe zones minder materiaal nodig is voor ophoging of 
vernauwing en (3) riffles in ondiepe zones makkelijker en nauwkeuriger op te volgen zijn. 
Dit betekent echter niet dat riffles op grotere diepte onbruikbaar zijn voor kopvoorn en 
serpeling. Uit een telemetriestudie van Coeck et al. (2000) blijkt dat kopvoorns in de Grote 
Nete ook riffles op grotere diepte dan 50 cm gebruiken om zich voort te planten. Het 
geïnspecteerde traject in de Grote Nete is over veruit de grootste lengte dieper dan 50 cm, 
terwijl de IJse bijna overal minder dan 50 cm diep is. De structuur van de onderzochte 
waterlopen bleek meestal matig tot slecht, hoewel soms grote variatie werd opgetekend 
tussen verschillende trajecten binnen een waterloop. De Maarkebeek heeft wellicht de minst 
goede structuur, omdat ze over vrijwel haar hele lengte werd voorzien van 
oeververdediging en omdat vismigratieknelpunten elkaar snel opvolgen. Opstuwing door 
watermolens was overal merkbaar. De waterkwaliteit was op sommige locaties merkbaar 
slecht, door de aanvoer van afvalwater via afvoerbuizen en fijn sediment vanaf omliggende 
akkers. Ook in de Molenbeek-Bollaak zijn trajecten aanwezig waar de waterkwaliteit 
ondermaats is of waar het water vrijwel stilstaand is door opstuwing. Verder zijn ook de 
Grote Nete, de IJse en de Itterbeek sterk gereguleerd. Rechttrekkingen, oeververdediging 
en migratieknelpunten zorgen in al deze waterlopen voor een gedegradeerd habitat. In al 
de geïnspecteerde waterlopen zijn alle riffles in de trajecten waar de waterdiepte minder 
dan 50 cm bedraagt kunstmatig. In de Grote Nete is wel natuurlijk stenig substraat 
aanwezig, omdat via een chemische reactie concreties van ijzerzandsteen gevormd worden. 
Toch werden in de ondiepe delen van de Grote Nete vooral riffles bestaande uit breuksteen 
aangetroffen, vaak nabij bruggen. De riffle op grotere diepte, tussen de Smissestraat en 
Hoevendijk, bestaat wel uit natuurlijke ijzerzandsteen, maar ligt in een rechtgetrokken 
traject, zodat ook deze als kunstmatig moet worden beschouwd. Zowel habitatopmetingen 
als bodemkaarten bevestigen dat fijn substraat domineert in de onderzochte 
waterlooptrajecten. Het is ook niet duidelijk hoe groot de aanvoer van stenig substraat zou 
zijn onder natuurlijke omstandigheden. 

De waarden van de variabelen waterdiepte, stroomsnelheid, korrelgrootte, mate van 
ingebedheid, compactie en aanwezigheid van perilithon en waterplanten ter hoogte van de 
zeven in detail opgemeten riffles in de Grote Nete, IJse, Maarkebeek en Zwalm, vallen nooit 
allemaal binnen de grenzen die volgens de geraadpleegde literatuur optimaal zijn voor 
kopvoorn, serpeling en beekforel. De waterdiepte is enkel boven de riffle stroomafwaarts 
van de Meerhoutseweg in de Grote Nete en boven beide opgemeten riffles in de IJse 
optimaal. De gemiddelde waterdiepte ter hoogte van de riffle tussen de Smissestraat en 
Hoevendijk in de Grote Nete ligt iets boven de optimale, maar wel nog ruim binnen de 
tolerantiegrenzen. Boven de riffles in de Maarkebeek en de Zwalm is de waterdiepte te 
klein. Optimale stroomsnelheden worden bereikt in de Grote Nete stroomafwaarts van de 
Meerhoutseweg, in de IJse ter hoogte van de Beekstraat en in de Maarkebeek 
stroomafwaarts van de Romansmolen. In de Grote Nete tussen de Smissestraat en 
Hoevendijk en in de Maarkebeek ter hoogte van de monding van de Pauwelsbeek ligt de 
stroomsnelheid iets te laag, terwijl hij in de IJse stroomafwaarts van de Elsenstraat en in de 
Zwalm te hoog ligt, maar wel overal nog binnen de tolerantiegrenzen van de doelsoorten. 
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De korrelgrootte van de substraatpartikels was overal te groot, hoewel die van de riffle in de 
Zwalm en in de Maarkebeek stroomafwaarts van de Romansmolen de optimale waarden 
benadert. De twee laatstgenoemde riffles bestaan eigenlijk uit schanskorven. Vermoedelijk 
zorgen de schanskorven ervoor dat de kleinere breuksteenfracties worden vastgehouden. 
Overal, behalve in de Grote Nete tussen de Smissestraat en Hoevendijk, bestaat het stenig 
substraat uit hoekige breuksteen, terwijl afgeronde stenen vermoedelijk beter geschikt zijn 
als paaisubstraat voor lithofiele vissen. Tussen de Smissestraat en Hoevendijk is de riffle 
opgebouwd uit ijzerzandsteenconcreties. De mate waarin de breuksteen is ingebed varieert, 
maar neigt vaak naar sterk tot geheel ingebed. In de IJse werd de meest gunstige situatie 
vastgesteld wat ingebedheid betreft. De breuksteen die beide opgemeten riffles in de IJse 
opbouwen zijn overwegend slechts matig ingebed. Ook de mate van compactie is het meest 
gunstig in de IJse, variërend van los tot licht geconsolideerd, terwijl het substraat van de 
andere opgemeten riffles vaak neigt naar sterk geconsolideerd. Wat betreft de 
aanwezigheid van perilithon (algen of een microbenfilm) is de situatie op elke riffle waar 
deze variabele kon gemeten worden heel ongunstig. Het minimale percentage breuksteen 
waarop perilithon werd waargenomen was 61%. In de Maarkebeek ter hoogte van de 
Pauwelsbeek bedroeg het percentage perilithon 96%, terwijl kopvoorn paaisubstraat 
verkiest waarop helemaal geen perilithon aanwezig is (De Voght et al., 2003). Wortelende 
waterplanten vormen nergens een probleem. Enkel in de Grote Nete stroomafwaarts van de 
Meerhoutseweg en in de IJse ter hoogte van de Beekstraat werden waterplanten 
aangetroffen, maar ze bedekten respectievelijk slechts 7,6 en 0,2% van het totale 
oppervlak van de riffles. De beschaduwing van de zeven opgemeten riffles varieerde van 
0,6 tot 55%. Hoewel er geen informatie gevonden werd over de optimale mate van 
beschaduwing, is er vermoedelijk overal genoeg variatie om te voldoen in de behoefte van 
elke lithofiele doelsoort. De kleinste riffle die werd opgemeten was die in de Zwalm, met 
een oppervlakte van 35,7 m², en de grootste was die in de IJse ter hoogte van de 
Beekstraat in de IJse, met een totale oppervlakte van 380 m². Dit komt overeen met de 
variatie aan oppervlakten die wordt gerapporteerd in de geraadpleegde literatuur (De Voght 
et al., 2003; Habashy, 1974). 

Ondanks de matige tot slechte waterloopstructuur en bodems die gedomineerd worden door 
fijn substraat, wordt alsnog voorgesteld om in eerste instantie testriffles aan te leggen in 
(één van) de vijf geïnspecteerde waterlopen. Volgende motivatie kan hiervoor worden 
aangedragen: 

- De beter en minder goed geschikte locaties van deze waterlopen zijn gekend 
dankzij de inspectie en in het verleden werden er meerdere habitatevaluaties 
uitgevoerd (Dillen et al., 2005b; 2006; Van den Neucker et al., 2009; 2010a; 2012).  

- In elk van deze waterlopen is minstens één van de doelsoorten aanwezig (Van den 
Neucker et al., 2012).  

- Tenminste voor de Maarkebeek en de IJse bestaan vergevorderde plannen voor het 
wegwerken van migratieknelpunten door de aanleg van visdoorgangen. 

- In de Maarkebeek en in de Molenbeek-Bollaak is rivierdonderpad aanwezig. Volgens 
de Europese Habitatrichtlijn (92/43/EEG, 21 mei 1992) moet het habitat van deze 
soort beschermd worden. Vermits de natuurlijke aanvoer van grindsubstraat 
onmogelijk geworden is door verstuwing en een verminderde riviergradiënt, is het 
aanbrengen van stenig substraat ook voor rivierdonderpad één van de weinige 
mitigerende maatregelen die de duurzaamheid van de populaties op langere termijn 
kan garanderen. Rivierdonderpadden kunnen dus mogelijk mee profiteren van 
kunstmatige paairiffles voor kopvoorn en serpeling, wat ondersteund wordt door de 
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vaststelling dat de aanwezigheid van rivierdonderpad nauw samenhangt met de 
aanwezigheid van stenig substraat (Knaepkens et al., 2002). 

- De aanleg van kunstmatige paairiffles in de vijf geïnspecteerde waterlopen vormt 
een goede test-case, vermits het substraat in veruit de meeste Vlaamse waterlopen 
gedomineerd wordt door fijn sediment. Tegelijk zouden de kunstmatige riffles 
kunnen kaderen in een groter geheel van herstelmaatregelen die de structuur van 
de waterlopen moeten verbeteren. 

De kunstmatige riffle in de Maarkebeek ter hoogte van de monding van de Pauwelsbeek 
vormt een mogelijke locatie. De aanwezige grote breuksteen kan als basislaag dienen, 
waarboven een grindlaag met optimale korrelgrootte kan aangebracht worden. Door de 
ligging ter hoogte van de monding van de Pauwelsbeek, leent deze locatie zich uitstekend 
om de stabiliteit van een kunstmatige riffle te onderzoeken, omdat de waterloop geregeld 
onderhevig is aan piekdebieten. In de Maarkebeek is kopvoorn en serpeling aanwezig 
(Samsoen & Dillen, 2012), zodat in de toekomst ook kan worden nagegaan of er gebruik 
gemaakt wordt van de aangelegde riffle. Een andere mogelijkheid bestaat erin de 
kunstmatige riffle ter hoogte van de Beekstraat (Neerijse) in de IJse te voorzien van een 
laag grind met optimale afmetingen. Ook hier bleek uit de inspectie dat de aanwezige 
breuksteen te groot is voor kopvoorn en serpeling. Hoewel de grootste aantallen kopvoorn 
en serpeling in het traject ter hoogte van het Margijsbos (Huldenberg) gevangen worden, is 
het traject in de omgeving van de Beekstraat in meerdere opzichten een interessante 
locatie om een testriffle aan te leggen. In dit traject, en bij uitbreiding in de hele IJse, komt 
van nature geen stenig substraat voor (op enkele plaatsen met silexknolletjes en 
kalkzandsteenconcreties na). Alle aanwezige stenen, vooral grote breuksteen en steenpuin, 
zijn dus van antropogene oorsprong. Onderzoek naar de stabiliteit van een aangebrachte 
grindlaag en evolutie van de korrelgrootte, kan nuttige informatie opleveren over de 
haalbaarheid en duurzaamheid van kunstmatige paairiffles in waterlopen waar rivierbodems 
van nature uit fijn sediment bestaan. Een tweede motivatie om voor een riffle in de 
omgeving van de Beekstraat te kiezen, is de open verbinding met de Dijle. Kopvoorns en 
serpelingen die de Dijle gekozen hebben als leefgebied, kunnen de IJse vrij opzwemmen om 
vervolgens eventueel gebruik te maken van een geoptimaliseerde riffle om zich voort te 
planten. Een andere optie is om de schanskorf stroomafwaarts van de Zwalmmolen in de 
Zwalm, waarop reeds paaiactiviteit werd waargenomen, te voorzien van een grindlaag. Uit 
de nauwkeurige opmeting bleek onder meer de korrelgrootte niet optimaal. Mogelijk gaat 
de geschiktheid van deze kunstmatige paailocatie er dus stilaan op achteruit. Een nadeel is 
dat de gemiddelde waterdiepte boven deze riffle in de Zwalm bij basisafvoer slechts 12,8 
cm bedraagt, zodat er weinig ruimte is om een grindlaag aan te brengen zonder 
bijkomende opstuwing. Ook de riffle ter hoogte van de monding van de Pauwelsbeek in de 
Maarkebeek heeft met 12,2 cm een beperkte gemiddelde waterdiepte. Mogelijk kan de 
waterdiepte echter toenemen als de stuwen stroomopwaarts van de Varentstraat 
(Maarkedal) worden weggenomen. Nog een optie is om een nieuwe grindlaag aan te 
brengen op de kunstmatige riffle net stroomafwaarts van de Meerhoutseweg in de Grote 
Nete. Kopvoorn en serpeling planten zich voort in de Grote Nete, maar de vangstaantallen 
van kopvoorn zijn telkens minder dan het habitat volgens het geschiktheidsmodel kan 
dragen. Dit kan erop wijzen dat er niet overal voldoende geschikt paaihabitat aanwezig is 
voor kopvoorn. De aanleg van extra riffles of verbetering van bestaande riffles kunnen 
mogelijk bijdragen aan duurzame kopvoornpopulaties en nog grotere aantallen serpeling. In 
de Itterbeek kan worden onderzocht of de poeltjes in het traject met de micromeanders ter 
hoogte van de Schurchthof Hoeve kunnen opgevuld worden met grind, zodat ze kunnen 
dienen als paaiplaats voor kopvoorn en serpeling en of er grind kan worden aangebracht op 
het stenig substraat ter hoogte van de Galdermansmolen. Er kan eventueel ook voor 
gekozen worden om één of meerdere testriffles aan te leggen nabij stuwen, omdat hier 
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vaak nog hoge stroomsnelheden gehaald worden. Hierbij moet echter in rekening gebracht 
worden dat de stroomsnelheden nabij stuwen soms mogelijk te hoog oplopen tijdens 
piekdebieten, waardoor de kleinere grindfracties kunnen uitspoelen naar de randen van de 
waterloop of naar naburige stroomkommen, waar de waterdiepten en stroomsnelheden 
minder gunstig zijn voor de voortplanting van kopvoorn en serpeling. In Deense waterlopen, 
die vanwege hun kleileem- of zandleembodems vergelijkbaar zijn met de Vlaamse 
laaglandrivieren, werden goede resultaten bekomen op plaatsen waar stuwen of drempels 
vervangen werden door kunstmatige riffles. Op die locaties werd het aangebrachte grind 
het best vrijgehouden van fijn sediment (Pedersen et al., 2009).  

Voor de opvolging van de kunstmatige riffles, is het van belang dat vooraf criteria 
vastgelegd worden aan de hand waarvan ze zullen geëvalueerd worden: 

- De stabiliteit van de kunstmatige paairiffles kan worden nagegaan aan de hand van 
(1) bodemprofielmetingen met een theodoliet of RTK-GPS, (2) visuele 
waarnemingen van verplaatsingen van aangebracht grindsubstraat en (3) het 
uitvoeren van Pebble Counts (Wolman, 1954). Om de stabiliteit van de kunstmatige 
paairiffles te kunnen onderzoeken aan de hand van bodemprofielmetingen en 
Pebble Counts, is het absoluut noodzakelijk dat ook al profielmetingen worden 
uitgevoerd alvorens grind wordt toegevoegd. Alleen dan kunnen veranderingen in 
de dikte en korrelgrootte van de grindlaag worden ingeschat. Vooraf kan 
afgesproken worden in welke mate veranderingen in dikte van de grindlaag en 
korrelgrootte toelaatbaar zijn om de kunstmatige riffle als duurzaam te kunnen 
beschouwen. 

- De mate en snelheid waarmee aangebracht grind ingebed raakt in fijn sediment kan 
worden ingeschat met behulp van Schälchli-klassen (Eastman, 2004). Tegelijk kan 
de aan- of afwezigheid van perilithon worden geregistreerd. Weerom kan vooraf 
afgesproken worden in welke mate en op welk tempo de aangebrachte grindlaag 
mag ingebed raken en welk percentage bedekking met perilithon toelaatbaar is om 
de kunstmatige riffle als duurzaam te kunnen beschouwen. 

- Naast het bodemprofiel van de kunstmatige riffle, kan met een theodoliet of RTK-
GPS centraal in de waterloop ook een lengteprofiel gemeten worden. De 
lengteprofielen worden gemeten in een traject enkele tientallen meter stroomop- en 
stroomafwaarts van de aangelegde riffle. De exacte lengte van het traject wordt 
vooraf vastgelegd. Aan de hand van de lengteprofielen kan worden nagegaan of 
spontaan stroomkommen ontstaan in de directe omgeving van de riffle. Het belang 
van stroomkommen voor de voortplanting van kopvoorn en serpeling is onbekend. 
Het staat echter wel vast dat ze zich in de voortplantingsperiode verzamelen in 
stroomkommen in de buurt van de paairiffle (Kennedy, 1969; Mills, 1981). 
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9 Conclusies en aanbevelingen 

Het aantal gevangen kopvoorns ging er ten opzichte van 2011 op achteruit in de Grote 
Nete, Molenbeek-Bollaak, IJse en Vleterbeek. In de Abeek en Bosbeek werd een toename 
vastgesteld. In de Molenbeek-Bollaak werden geen kopvoorns gevangen. Het aantal 
serpelingen nam alleen af in de Bosbeek. In de Abeek en de IJse werd een toename 
vastgesteld, terwijl het aantal serpelingen in de Grote Nete en de Laan ongeveer gelijk 
bleef. In de Laan waren de aantallen kopvoorns en serpelingen klein. In de Maarkebeek 
werden kopvoorns, een serpeling en 18 rivierdonderpadden gevangen, maar de aantallen 
konden niet vergeleken worden met voorgaande jaren, omdat de trajecten voor het eerst 
bevist werden. In de Molenbeek-Bollaak werd een serpeling gevangen stroomafwaarts van 
de Pulsebaan, hoewel de soort er nooit doelbewust werd uitgezet. Het aantal kwabalen nam 
af in de Bosbeek, Grote Nete en IJse. Enkel in de Abeek nam het aantal kwabalen toe. De 
herintroductiepoging in de Maarkebeek werd eerder al als mislukt beschouwd. Van de negen 
waterlopen die bevist werden in het kader van de soortbeschermingsplannen voor 
Habitatrichtlijnsoorten, werd enkel in de Maarkebeek rivierdonderpad gevangen. 

Als de aantallen berekend op basis van het habitatgeschiktheidsmodel als ruwe schatting 
van de draagkracht kunnen beschouwd worden, dan werden de streefcijfers voor kopvoorn 
niet bereikt in de Abeek, Bosbeek, Grote Nete, Molenbeek-Bollaak, Laan en IJse. In de 
Vleterbeek werden wel meer kopvoorns gevangen dan verwacht, maar de 
habitatgeschiktheid is beperkt in deze waterloop, zodat al met kleine vangstaantallen aan 
de verwachtingen wordt voldaan. De streefcijfers voor serpeling werden niet gehaald in de 
Bosbeek, Laan en IJse, maar wel in de Abeek en Grote Nete. Voor de Maarkebeek konden 
geen streefcijfers voor kopvoorn, serpeling en rivierdonderpad berekend worden, omdat het 
habitatgeschiktheid van de beviste trajecten nooit werd onderzocht. De streefcijfers voor 
kwabaal werden niet gehaald in de Abeek, Bosbeek en Grote Nete. In de Abeek werden ze 
wel dicht benaderd. In de IJse werd het aantal kwabalen dat verwacht werd op basis van 
het habitatgeschiktheidsmodel wel nog steeds gehaald, ondanks de sterke terugval van de 
aantallen na de laatste uitzettingen in 2011. Bij de vergelijking van de gevangen aantallen 
met de verwachte aantallen, werd hier steeds de som gemaakt van de gevangen aantallen 
en streefcijfers van alle beviste trajecten per waterloop. Als beviste waterlooptrajecten 
afzonderlijk worden beschouwd, dan wordt vaak vastgesteld dat streefcijfers in het ene 
traject niet gehaald worden, terwijl ze in een ander traject ruim worden overtroffen. 

In de Abeek, Bosbeek, Grote Nete, Laan, IJse, Maarkebeek en Vleterbeek werden meerdere 
leeftijdsklassen van kopvoorn aangetroffen. Meerdere leeftijdsklassen van serpeling werden 
aangetroffen in de Abeek, Bosbeek, Grote Nete en IJse. In de Laan en de Maarkebeek werd 
telkens slechts één leeftijdsklasse van serpeling aangetroffen. In de Abeek, Bosbeek, Grote 
Nete en IJse werden meerdere leeftijdsklassen van kwabaal aangetroffen. Ondanks de 
aanwezigheid van verschillende leeftijdsklassen, kan op basis van de vangstgegevens 
nergens sprake zijn van gezonde populaties van de geherintroduceerde soorten, omdat 
natuurlijke reproductie uitblijft of te beperkt is. In alle waterlopen waar de doelsoorten 
werden uitgezet, hebben de oudste individuen inmiddels echter wel de leeftijd bereikt 
waarop ze zich kunnen voortplanten. Voldoende geschikte paaihabitat blijft dus meer dan 
waarschijnlijk de voornaamste flessenhals. Enkel de natuurlijke serpelingpopulatie in de 
Grote Nete lijkt gezond, omdat de verwachte aantallen gehaald worden, verschillende 
leeftijdsklassen worden gevangen en natuurlijke reproductie wordt vastgesteld. De 
rivierdonderpadden die in de Maarkebeek in het kader van de soortbeschermingsplannen 
gevangen werden, lijken ook tot een gezonde populatie te behoren. 
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Uit de reeks jaarlijkse evaluatiebevissingen blijkt dat er sterke fluctuaties tussen de 
verschillende jaren zijn wat vangstaantallen betreft. Deze fluctuaties kunnen niet alleen 
verklaard worden door variaties in herintroductie-inspanning of overleving. De grote 
mobiliteit van vissen en de vangstefficiëntie spelen zonder twijfel een grote rol bij de 
wisselende vangstaantallen. Er kan overwogen worden om het aantal trajecten per 
waterloop te vergroten. Eventueel kan ook de lengte van de evaluatietrajecten toenemen. 
Verschillende (deel)trajecten in de Grote Nete zijn nauwelijks of niet meer doorwaadbaar. Er 
kan daarom best worden gezocht naar nieuwe methoden of nieuwe waterlooptrajecten om 
de herintroducties in de Grote Nete te evalueren. Er kunnen nieuwe vangstmethoden 
worden uitgetest, waaronder verschillende fuiktypes. Daarnaast kan tijdens de paaiperiode 
van kwabaal een aantal zijbeken volledig worden afgezet met fuikconstructies om de 
toestand van de uitgezette populatie op te volgen.  

Omdat de streefcijfers niet in alle afzonderlijke evaluatietrajecten gehaald worden, is er nog 
ruimte voor bijkomende uitzettingen in de meeste waterlopen. Enkel in de Grote Nete 
worden jaarlijks juveniele kopvoorns en serpelingen afkomstig van natuurlijke reproductie 
gevangen. In de Abeek, Bosbeek, Itterbeek, IJse, Maarkebeek en Zwalm werd eerder al 
natuurlijke reproductie van serpeling of kopvoorn waargenomen, maar de aantallen 
juvenielen bleven klein en er kon niet worden aangetoond dat de v oortplanting elk jaar 
succesvol was. De aanwezigheid van kwabaal in Vlaamse waterlopen blijft louter toe te 
schrijven aan uitzettingen. Uit de vangstresultaten blijkt dat het aantal kwabalen snel sterk 
achteruit ging in de IJse nadat het aantal uitgezette individuen werd gereduceerd in 2011 
en er zijn geen aanwijzingen dat de soort zich voortplant. De oorzaken van het uitblijven 
van natuurlijke reproductie in de IJse kunnen best eerst meer diepgaand worden nagegaan 
alvorens de kwabaaluitzettingen te hervatten. Kwabalen kunnen best in één of enkele 
waterlopen worden uitgezet, omdat het aanbod vanuit de kwekerijen meestal klein is.  

Net als in de hoofdlopen, werden ook in de zijbeken van de Grote Nete en de IJse geen 
aanwijzingen gevonden dat kwabalen zich in de winter van 2011-2012 hebben voortgeplant. 
De vangst van een juveniele kwabaal in de Asbeek in 2010 blijft voorlopig de enige 
waarneming van natuurlijke reproductie. De belangrijkste oorzaak voor het uitblijven van 
natuurlijke reproductie van kwabaal is zonder twijfel een gebrek aan geschikt paai- en 
opgroeigebied. In het stroomgebied van de Grote Nete is bijna uitsluitend in de meest 
stroomafwaarts gelegen trajecten van de Scherpenbergloop, de Asbeek en de Balengracht 
geschikt opgroeihabitat voor juveniele kwabalen te vinden. In het stroomgebied van de IJse 
blijkt meer dan de helft van de geëvalueerde deeltrajecten ongeschikt als paai- en 
opgroeigebied voor kwabaal. Overstromingsgebieden vormen belangrijk opgroeigebied voor 
jonge kwabalen, maar zijn schaars of afwezig langs de zijbeken van de Grote Nete en de 
IJse. Bovendien is niet bekend of overstromingen er lang genoeg aanhouden en of ze (elk 
jaar) voldoende omvang hebben. De onbereikbaarheid van het schaarse geschikte 
paaihabitat voor een deel van de uitgezette kwabalen vormt een andere factor die de kans 
op succesvolle reproductie beperkt. In de stroomgebieden van de Grote Nete en de IJse zijn 
nog steeds meerdere migratieknelpunten aanwezig. In de zijbeken van de IJse werden 
bovendien weinig waterplanten aangetroffen en ook de waterkwaliteit vormt er meer dan 
waarschijnlijk een probleem voor de habitatgeschiktheid. De zijbeken van de IJse bevatten 
afvoerbuizen, waarvan niet altijd duidelijk is of ze dienen voor het lozen van huishoudelijk 
afvalwater of voor drainage. Ook drainagebuizen kunnen echter een negatieve invloed 
hebben op de waterkwaliteit, wanneer ze fijn sediment in het water brengen.  

In het geëvalueerde traject in de omleiding van de Witte Nete volstaat de waterkwaliteit 
voor kopvoorn, serpeling en kwabaal. Als opgroeihabitat voor serpelingen behorende tot de 
0+ leeftijdsklasse biedt de omleiding een belangrijke meerwaarde, maar voor 1+ en oudere 
serpelingen is het habitat slechts matig geschikt. Het habitat is overwegend matig geschikt 
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voor kopvoorns behorende tot de 0+ leeftijdsklasse en ongeschikt voor 1+ en oudere 
kopvoorns. Voor kwabaal is het habitat ongeschikt. In het stroomgebied van de Kleine Nete, 
waartoe de Witte Nete behoort, is een natuurlijke serpelingpopulatie aanwezig. Het valt 
daarom af te raden om serpeling uit te zetten. De aanwezige serpelingpopulatie kan gebruik 
maken van het nieuw gecreëerde habitat in de omleiding van de Witte Nete. Ook de 
geherintroduceerde kopvoornpopulatie houdt zichzelf in stand in het stroomgebied van de 
Kleine Nete, zodat geen bijkomende uitzettingen nodig zijn. Uitzettingen van kwabaal 
worden best achterwege gelaten, tot kan worden aangetoond dat er elders in het 
stroomgebied wel geschikt habitat aanwezig is. Mogelijk verbetert de habitatgeschiktheid 
voor kopvoorn en kwabaal naarmate het recent aangelegde waterlooptraject zich verder 
ontwikkelt. 

De gemiddelde stroomsnelheid en waterdiepte van zes van de zeven geëvalueerde riffles in 
de IJse lagen binnen de optimale grenzen. De afmetingen van de breukstenen waarmee de 
riffles zijn opgebouwd zijn echter te groot en ze zijn begroeid met perilithon (algen of een 
microbenfilm). Mogelijk kan de geschiktheid van de meeste riffles verbeterd worden, door 
toevoegen van stenen met optimale vorm en afmetingen.  

Het uiteindelijke doel van de soortherstelprogramma’s is het bekomen van zichzelf in stand 
houdende populaties, zodat de streefcijfers niet door uitzettingen, maar door natuurlijke 
reproductie en maximale overleving van embryo tot adult worden bekomen. Dit kan enkel 
als het habitat optimaal is voor elke doelsoort. Uit habitatopmetingen en visuele inspectie 
blijkt echter dat optimaal habitat schaars is in de hoofdlopen en zijlopen. Om (paai)habitat 
te verbeteren kunnen de aanbevelingen uit de voorgaande rapporten hernomen worden. 
Om de structuur van waterlopen te verbeteren moet in de eerste plaats gedacht worden 
aan herstelmaatregelen, zoals hermeandering, herstel van overstromingsgebieden door het 
contact tussen de rivier en haar vallei te herstellen en wegnemen van oeververdediging. 
Daarnaast kan ook door het aanbrengen van dood hout en door de ontwikkeling van water- 
en oeverplanten toe te laten, gezorgd worden voor het ontstaan van stroomversnellingen en 
stroomkommen. Er moet telkens wel eerst worden nagegaan waar dergelijke ingrepen 
mogelijk zijn. Aangezien geen natuurlijke aanvoer van stenig substraat meer mogelijk is in 
de Vlaamse laaglandrivieren door de aanwezigheid van stuwen, is het noodzakelijk om grind 
in te brengen dat kan dienen als paaisubstraat voor kopvoorn en serpeling. De 
waterkwaliteit kan verbeterd worden door te beletten dat ongezuiverd afvalwater in de 
waterlopen wordt geloosd en door erosie van omliggende akkers te bestrijden, zodat geen 
nutriëntenrijk slib in de waterlopen terecht komt. Migratieknelpunten moeten worden 
weggenomen. Visdoorgangen moeten zorgen voor permanente migratiemogelijkheden, 
omdat niet alleen verplaatsingen worden gemaakt tijdens de voortplantingsperiode, maar 
ook om voedsel te zoeken, om te ontsnappen aan predatoren of calamiteiten, om nieuw 
leefgebied in te nemen of omdat het optimale habitat verschilt tussen seizoenen of tussen 
dag en nacht. 

Aangezien de voortplanting van kwabaal voorlopig uitblijft in de Vlaamse waterlopen, kan 
toekomstig onderzoek zich hier best op toespitsen. Volgende suggesties kunnen worden 
geformuleerd: 

- Om na te gaan hoeveel kwabalen er precies deelnemen aan de paaimigratie, kan ter 
hoogte van de monding van één of meerdere zijbeken een fuikconstructie geplaatst 
worden die de gehele breedte van de waterloop afzet, waardoor alle 
stroomopwaarts migrerende kwabalen worden gevangen. Hierdoor kan er ook meer 
informatie verkregen worden over hoe synchroon de paaimigratie verloopt. Het is 
namelijk van belang dat een voldoende aantal paairijpe kwabalen tegelijk aanwezig 
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is op de paailocaties, omdat kwabalen in groepen paaien. Dit onderzoek kan 
uitgevoerd worden in het stroomgebied van de Grote Nete. 

- Om te onderzoeken of de waterkwaliteit in de zijbeken volstaat voor een succesvol 
uitsluipen van de larven en hun verdere ontwikkeling, kunnen experimenten worden 
uitgevoerd met eieren en larven afkomstig van de kwekerij in Linkebeek. Eieren en 
larven kunnen in water doorlatende bakjes geplaatst worden in de zijbeken, waarna 
hun ontwikkeling wordt opgevolgd. 

- Het valt aan te bevelen om ook in de zijbeken van de Abeek en de Bosbeek 
bevissingen uit te voeren om het voortplantingssucces van kwabaal na te gaan en 
bijkomende gegevens te verzamelen over de geschiktheid van het paai- en 
opgroeihabitat. Zo kan beter worden ingeschat of het zinvol is om de herintroductie-
inspanning in de Abeek en de Bosbeek nog verder te zetten alvorens het habitat 
wordt verbeterd en migratieknelpunten worden verwijderd.  

- Er kan onderzocht worden of de recent aangetakte leigracht nabij de monding van 
de IJse geschikt is als paai- en opgroeihabitat voor kwabaal. 

Op basis van de literatuurstudie, kunnen volgende aanbevelingen voor de aanleg van 
kunstmatige paairiffles worden geformuleerd: 

- Er wordt best gefocust op de aanleg van kunstmatige paairiffles voor kopvoorn en 
serpeling, omdat beekforel eisen stelt aan het paaihabitat die in de onderzochte 
waterlopen niet kunnen verwezenlijkt worden. Bovendien hoort beekforel wellicht 
niet thuis in Vlaamse waterlopen, waarin het bodemsubstraat gedomineerd wordt 
door lemige of zandige fracties. 

- De prioriteit voor de aanleg van kunstmatige paairiffles moet gaan naar waterlopen 
waarin vroeger kopvoorn- en serpelingpopulaties aanwezig waren of waarin 
kopvoorn of serpeling werd uitgezet in het kader van de soortherstelprogramma’s. 

- Bij de aanleg van kunstmatige paairiffles kan best gestreefd worden naar 
waterdiepten tussen 20 en 40 cm. De waterdiepte boven de kunstmatige riffles 
moet in ieder geval groter zijn dan 10 cm en best kleiner dan 50 cm, gemeten vanaf 
de bodem tot het wateroppervlak.  

- De stroomsnelheden zijn optimaal tussen 20 en 50 cm/s. De stroomsnelheden 
mogen niet te hoog liggen, zodat ze geen migratieknelpunt vormen voor zwakke 
zwemmers, om te beletten dat de eieren afspoelen naar locaties met ongunstig 
bodemsubstraat en om tegen te gaan dat fijne grindfracties wegspoelen. Een te 
kleine stroomsnelheid is eveneens ongunstig, omdat dan fijn substraat afgezet kan 
worden bovenop het aangebracht grind. Slibafzettingen maken riffles ongeschikt als 
paaiplaats voor alle doelsoorten. Daarom wordt een ondergrens van 10 cm/s en een 
bovengrens van 80 cm/s voorgesteld. 

- De riffles moeten voorzien worden van een grindlaag met een gemiddelde 
korrelgrootte van 40 mm, een ondergrens van 5 mm en een bovengrens van 80 
mm. De vorm van het grind is bij voorkeur afgerond, zodat vissen zich zo weinig 
mogelijk verwonden tijdens de paaiactiviteit. De breuksteen die gebruikt wordt om 
waterlopen te kanaliseren en oevers te verstevigen is te groot en te hoekig en 
daarom niet geschikt voor de aanleg van kunstmatige riffles. 

- Om te beletten dat de stenen snel ingebed raken in fijn sediment, wordt voorgesteld 
om een grindlaag aan te brengen van minstens 10 à 15 cm dik. Indien toch 
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gepoogd wordt om een paairiffle voor zalmachtigen aan te leggen, dan is de 
grindlaag best 35 cm dik. 

- Aan de uiteinden van de riffle kan een aantal grotere stenen aangebracht worden. 
Deze kunnen helpen beletten dat kleinere grindfracties uitspoelen tijdens piekafvoer 
en ze zorgen voor schuil- en paaiplaatsen. De stroomsnelheden tussen de grote 
stenen en boven de kunstmatige paairiffle mogen niet te hoog liggen, anders kan 
een migratieknelpunt gevormd worden voor zwakke zwemmers en kunnen kleinere 
grindfracties wegspoelen. Een te kleine stroomsnelheid is eveneens ongunstig, 
omdat dan fijn substraat afgezet kan worden bovenop de aangebrachte stenen.  

- Voor alle doelsoorten geldt dat de mate waarin het grindsubstraat is ingebed 
minimaal moet zijn. De aanvoer van fijn sediment moet daarom zo klein mogelijk 
zijn in waterlooptrajecten waar kunstmatige paairiffles worden aangelegd.  

- Om tegen te gaan dat een grindlaag met optimale korrelgrootte snel wegzinkt in 
rivierbeddingen die voornamelijk uit fijn sediment bestaan, kan eerst een basislaag 
bestaande uit grotere stenen worden aangebracht. Eventueel kunnen reeds 
aanwezige (kunstmatige) riffles die bestaan uit grotere breuksteen dienen als 
basislaag.  

- Het paaisubstraat moet vrij zijn van perilithon. Factoren die algen- en microbengroei 
in de hand werken moeten worden uitgeschakeld. Voor de aanleg van kunstmatige 
paairiffles wordt dus best gekozen voor waterlopen waar de aanvoer van 
huishoudelijk afvalwater, nutriëntenrijk sediment en run-off van akkers minimaal is. 
Mogelijk kan de keuze voor afgerond grind van een harde, niet-poreuze steensoort 
helpen om te verhinderen dat perilithon houvast krijgt op het ingebrachte substraat.  

- De lengte en oppervlakte van kunstmatige paairiffles zijn best zo groot mogelijk, om 
inter- en intraspecifieke competitie voor geschikte paaiplaatsen te beperken en om 
de kans te verkleinen dat eieren afspoelen naar ongunstig substraat. Er wordt 
voorgesteld om de kunstmatige paairiffles over een lengte van minstens drie keer 
de breedte van de rivier te voorzien van geschikt grind.  

- Er moet worden nagegaan of het mogelijk is om net stroomaf- of stroomopwaarts 
van de kunstmatige riffles stroomkommen uit te graven of de mogelijkheid kan 
voorzien worden om ze vanzelf te doen ontstaan. Stroomkommen vormen luwe 
zones, die als verzamelplaatsen kunnen fungeren, vlak voor het paaien.  

Bij de keuze van aanleglocaties voor kunstmatige paairiffles kan de prioriteit uitgaan naar 
waterlopen waar de doelsoorten ooit voorkwamen of waar ze reeds werden uitgezet in het 
kader van de soortherstelprogramma’s en overleven tot het adulte stadium. Er wordt best 
gekozen voor waterlopen waar zo weinig mogelijk migratieknelpunten aanwezig zijn of 
waarvoor plannen bestaan om ze snel te verwijderen. Aangezien enkel de aanwezigheid van 
geschikt paaisubstraat niet voldoende is om duurzame populaties te garanderen, kunnen 
kunstmatige riffles best alleen worden aangelegd als er in de waterloop ook voldoende 
geschikt opgroeihabitat en habitat voor adulten aanwezig is.  

De waterdiepte, stroomsnelheid, korrelgrootte, mate van ingebedheid, compactie en 
aanwezigheid van perilithon en waterplanten ter hoogte van de zeven in detail opgemeten 
riffles in de Grote Nete, IJse, Maarkebeek en Zwalm, vallen nooit allemaal binnen de 
grenzen die volgens de geraadpleegde literatuur optimaal zijn voor kopvoorn, serpeling en 
beekforel. De afmetingen en de vorm van het stenig substraat, de mate van ingebedheid en 
de begroeiing met perilithon wijken het vaakst af. Op de aanwezige breuksteen kan echter 
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een nieuwe grindlaag aangebracht worden, waarna kan worden onderzocht of de riffles 
hierdoor beter geschikt worden als paailocatie voor de doelsoorten. Een aantal opgemeten 
riffles komt hiervoor in aanmerking: 

- De kunstmatige riffle ter hoogte van de monding van de Pauwelsbeek in de 
Maarkebeek leent zich uitstekend om de stabiliteit van een kunstmatige riffle te 
onderzoeken, omdat de waterloop geregeld onderhevig is aan piekdebieten. 

- De kunstmatige riffle ter hoogte van de Beekstraat in de IJse kan eveneens voorzien 
worden van een laag grind met optimale afmetingen. Onderzoek naar de stabiliteit 
van een aangebrachte grindlaag en de evolutie van de korrelgrootte, kan nuttige 
informatie opleveren over de haalbaarheid en duurzaamheid van kunstmatige 
paairiffles in waterlopen waar rivierbodems van nature uit fijn sediment bestaan.  

- De schanskorf stroomafwaarts van de Zwalmmolen in de Zwalm, waarop reeds 
paaiactiviteit van kopvoorn werd waargenomen, kan worden voorzien van een 
nieuwe grindlaag.  

- Ook op de kunstmatige riffle net stroomafwaarts van de Meerhoutseweg in de Grote 
Nete kan nieuw grind worden aangebracht. Kopvoorn en serpeling planten zich 
voort in de Grote Nete, maar de vangstaantallen van kopvoorn zijn telkens minder 
dan het habitat volgens het geschiktheidsmodel kan dragen. Dit kan erop wijzen dat 
er niet overal voldoende geschikt paaihabitat aanwezig is voor kopvoorn.  

In de Itterbeek kan worden onderzocht of de poeltjes in het traject met de micromeanders 
ter hoogte van de Schurchthof Hoeve kunnen opgevuld worden met grind, zodat ze kunnen 
dienen als paaiplaats voor kopvoorn en serpeling. Ter hoogte van de Galdermansmolen is 
mogelijk stenig substraat aanwezig dat kan dienen als basislaag voor een riffle die voldoet 
aan de eisen van kopvoorn en serpeling. 

Er kan ook voor gekozen worden om één of meerdere testriffles aan te leggen nabij stuwen, 
omdat hier vaak nog hoge stroomsnelheden gehaald worden. Hierbij moet echter in 
rekening gebracht worden dat de stroomsnelheden nabij stuwen soms mogelijk te hoog 
oplopen tijdens piekdebieten, waardoor de kleinere grindfracties kunnen uitspoelen naar de 
randen van de waterloop of naar stroomkommen, waar de waterdiepten en 
stroomsnelheden minder gunstig zijn voor de voortplanting van kopvoorn en serpeling.  

Voor de opvolging van de kunstmatige riffles, is het van belang dat vooraf criteria 
vastgelegd worden aan de hand waarvan ze zullen geëvalueerd worden: 

- De stabiliteit van de kunstmatige paairiffles kan worden nagegaan aan de hand van 
(1) bodemprofielmetingen met een theodoliet of RTK-GPS, (2) visuele 
waarnemingen van verplaatsingen van aangebracht grindsubstraat en (3) het 
uitvoeren van Pebble Counts. Om de stabiliteit van de kunstmatige paairiffles te 
kunnen opvolgen, is het absoluut noodzakelijk dat ook al profielmetingen worden 
uitgevoerd alvorens grind wordt toegevoegd. Vooraf kan afgesproken worden in 
welke mate veranderingen in dikte van de grindlaag en korrelgrootte toelaatbaar 
zijn om de kunstmatige riffle als duurzaam te kunnen beschouwen. 

- De mate en snelheid waarmee aangebracht grind ingebed raakt in fijn sediment kan 
worden ingeschat met behulp van Schälchli-klassen. Tegelijk kan de aan- of 
afwezigheid van perilithon worden geregistreerd. Weerom kan vooraf afgesproken 
worden in welke mate en op welk tempo de aangebrachte grindlaag mag ingebed 
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raken en welk percentage bedekking met perilithon toelaatbaar is om de 
kunstmatige riffle als duurzaam te kunnen beschouwen. 

- Naast het bodemprofiel van de kunstmatige riffle, kan met een theodoliet of RTK-
GPS centraal in de waterloop ook een lengteprofiel gemeten worden. Aan de hand 
van de lengteprofielen kan worden nagegaan of spontaan stroomkommen ontstaan 
in de directe omgeving van de riffle.  

Kunstmatige riffles die na evaluatie duurzaam blijken en bruikbaar zijn voor de doelsoorten, 
kunnen worden versterkt en uitgebreid. Ze kunnen als voorbeeld dienen bij de aanleg van 
bijkomende kunstmatige riffles. 
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Bijlage 1: Aantal en gewicht (g) aan 
geherintroduceerde kopvoorns per waterloop. 

Waterloop Jaar Aantal en 
gewicht (g) 

Leeftijdsklasse 

0+ 1+ 2+ 
2+/3

+ 
3+ 4+ onbekend larven 

Abeek 2002 Aantal - - - - - - - - 
Abeek 2002 Gewicht - - 3000 - - - - - 
Abeek 2003 Aantal - - - - - - - - 
Abeek 2003 Gewicht - - 5000 - - - - - 
Abeek 2004 Aantal 3200 - - - - - - - 
Abeek 2004 Gewicht 11000 - - - - - - - 
Abeek 2006 Aantal - - - - - - - - 
Abeek 2006 Gewicht - 17000 - - - - - - 
Abeek 2007 Aantal - - - - - - - - 
Abeek 2007 Gewicht 12000 - - - - - - - 
Abeek 2008 Aantal 2850 - - - - - - - 
Abeek 2008 Gewicht 19800 - - - - - - - 
Abeek 2009 Aantal 1652 - - - - - - - 
Abeek 2009 Gewicht 19800 - - - - - - - 
Abeek 2010 Aantal - - - - - - - - 
Abeek 2010 Gewicht 14400 - - - - - - - 
Abeek 2011 Aantal - - - - - - - - 
Abeek 2011 Gewicht 14000 - - - - - - - 
Bosbeek 2007 Aantal - - - - - - - - 
Bosbeek 2007 Gewicht 12000 - - - - - - - 
Bosbeek 2008 Aantal 2900 - - - - - - - 
Bosbeek 2008 Gewicht 20000 - - - - - - - 
Bosbeek 2009 Aantal 1944 - - - - - - - 
Bosbeek 2009 Gewicht 19800 - - - - - - - 
Bosbeek 2010 Aantal - - - - - - - - 
Bosbeek 2010 Gewicht 14400 - - - - - - - 
Bosbeek 2011 Aantal - - - - - - - - 
Bosbeek 2011 Gewicht 14000 - - - - - - - 
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Waterloop Jaar Aantal en 
gewicht (g) 

Leeftijdsklasse 

0+ 1+ 2+ 
2+/3

+ 
3+ 4+ onbekend larven 

Demer 2000 Aantal - - - - - - 3720 - 
Demer 2000 Gewicht - - - - - - 28000 - 
Demer 2001 Aantal - - - - - - - - 
Demer 2001 Gewicht - - - - - - 36000 - 
Demer 2002 Aantal - - - - - - - - 
Demer 2002 Gewicht - - - - 60000 - - - 
Demer 2004 Aantal - - - - - - - - 
Demer 2004 Gewicht 42000 - - - - - - - 
Demer 2005 Aantal - - - - - - - - 
Demer 2005 Gewicht - 6000 - - - - - - 
Demer 2007 Aantal - - - - - - - - 
Demer 2007 Gewicht 50000 - - - - - - - 
Demer 2008 Aantal 2820 - - - - - - - 
Demer 2008 Gewicht 56000 - - - - - - - 
Demer 2009 Aantal - - - - - - - - 
Demer 2009 Gewicht 45000 - - - - - - - 
Demer 2010 Aantal - - - - - - - - 
Demer 2010 Gewicht 31000 - - - - - - - 
Dommel 2000 Aantal - - - - - - 2140 - 
Dommel 2000 Gewicht - - - - - - 14000 - 
Dommel 2002 Aantal - - - - - - - - 
Dommel 2002 Gewicht - - 2000 - - - - - 
Dommel 2007 Aantal - - - - - - - - 
Dommel 2007 Gewicht 6000 - - - - - - - 
Dommel 2008 Aantal 1425 - - - - - - - 
Dommel 2008 Gewicht 9900 - - - - - - - 
Dommel 2009 Aantal 999 - - - - - - - 
Dommel 2009 Gewicht 10200 - - - - - - - 
Dommel 2010 Aantal - - - - - - - - 
Dommel 2010 Gewicht 7200 - - - - - - - 
Dommel 2011 Aantal - - - - - - - - 
Dommel 2011 Gewicht 7000 - - - - - - - 
Gete 2007 Aantal - - - - - - - - 
Gete 2007 Gewicht 10000 - - - - - - - 
Grote Moffert 2003 Aantal - - - - - - - - 
Grote Moffert 2003 Gewicht - - - - - - 16000 - 
Herk 2007 Aantal - - - - - - - - 
Herk 2007 Gewicht 17000 - - - - - - - 
Herk 2008 Aantal 3390 - - - - - - - 
Herk 2008 Gewicht 25000 - - - - - - - 
Herk 2009 Aantal - - - - - - - - 
Herk 2009 Gewicht 15000 - - - - - - - 
Herk 2010 Aantal - - - - - - - - 
Herk 2010 Gewicht 12000 - - - - - - - 



 

 
132 Wetenschappelijke ondersteuning herstelprogramma’s kopvoorn, 

serpeling, kwabaal en beekforel in 2012. 
www.inbo.be 

 

 

Waterloop Jaar Aantal en 
gewicht (g) 

Leeftijdsklasse 

0+ 1+ 2+ 
2+/3

+ 
3+ 4+ onbekend larven 

Itterbeek 2005 Aantal - - - - - - - - 
Itterbeek 2005 Gewicht - 18000 - - - - - - 
Itterbeek 2007 Aantal - - - - - - - - 
Itterbeek 2007 Gewicht 12000 - - - - - - - 
Itterbeek 2008 Aantal 1520 - - - - - - - 
Itterbeek 2008 Gewicht 10500 - - - - - - - 
Itterbeek 2009 Aantal 1332 - - - - - - - 
Itterbeek 2009 Gewicht 13600 - - - - - - - 
Itterbeek 2010 Aantal - - - - - - - - 
Itterbeek 2010 Gewicht 9600 - - - - - - - 
Itterbeek 2011 Aantal - - - - - - - - 
Itterbeek 2011 Gewicht 9500 - - - - - - - 
Velpe 2001 Aantal - - - - - - - - 
Velpe 2001 Gewicht - - - - - - 15000 - 
Velpe 2002 Aantal - - - - - - - - 
Velpe 2002 Gewicht - - 17000 - - - - - 
Velpe 2004 Aantal - - - - - - - - 
Velpe 2004 Gewicht 7000 - - - - - - - 
Velpe 2007 Aantal - - - - - - - - 
Velpe 2007 Gewicht 14000 - - - - - - - 
Velpe 2008 Aantal 3390 - - - - - - - 
Velpe 2008 Gewicht 23000 - - - - - - - 
Velpe 2009 Aantal - - - - - - - - 
Velpe 2009 Gewicht 15100 - - - - - - - 
Velpe 2010 Aantal - - - - - - - - 
Velpe 2010 Gewicht 12000 - - - - - - - 
Warmbeek 2002 Aantal - - - - - - - - 
Warmbeek 2002 Gewicht - - 3000 - - - - - 
Warmbeek 2007 Aantal - - - - - - - - 
Warmbeek 2007 Gewicht 8000 - - - - - - - 
Witbeek 2007 Aantal - - - - - - - - 
Witbeek 2007 Gewicht 5000 - - - - - - - 
Witbeek 2008 Aantal 1565 - - - - - - - 
Witbeek 2008 Gewicht 10800 - - - - - - - 
Witbeek 2009 Aantal 1332 - - - - - - 100000 
Witbeek 2009 Gewicht 13600 - - - - - - - 
Witbeek 2010 Aantal - - - - - - - - 
Witbeek 2010 Gewicht 9600 - - - - - - - 
Witbeek 2011 Aantal - - - - - - - - 
Witbeek 2011 Gewicht 9500 - - - - - - - 
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Waterloop Jaar Aantal en 
gewicht (g) 

Leeftijdsklasse 

0+ 1+ 2+ 
2+/3

+ 
3+ 4+ onbekend larven 

Zwarte Beek 1998 Aantal - - - - - - 565 - 
Zwarte Beek 1998 Gewicht - - - - - - 9000 - 
Zwarte Beek 2000 Aantal - - - - - - 2410 - 
Zwarte Beek 2000 Gewicht - - - - - - 14000 - 
Zwarte Beek 2001 Aantal - - - - - - - - 
Zwarte Beek 2001 Gewicht - - - - - - 8000 - 
Zwarte Beek 2001 Aantal - - - - - - - - 
Zwarte Beek 2001 Gewicht - - - - - - 16000 - 
Zwarte Beek 2002 Aantal - - - - - - - - 
Zwarte Beek 2002 Gewicht - - - - 30000 - - - 
Zwarte Beek 2007 Aantal - - - - - - - - 
Zwarte Beek 2007 Gewicht 8000 - - - - - - - 
Grote Nete 1989 Aantal - 9000 - - - - - - 
Grote Nete 1989 Gewicht - - - - - - - - 
Grote Nete 1990 Aantal - - - - - - - - 
Grote Nete 1990 Gewicht - - - 54000 - - - - 
Grote Nete 1991 Aantal - - - - - - 135 - 
Grote Nete 1991 Gewicht - - - - - - 57000 - 
Grote Nete 1993 Aantal - - - - - - - - 
Grote Nete 1993 Gewicht 6000 - - - - - - - 
Grote Nete 1994 Aantal - 1000 - - - - - - 
Grote Nete 1994 Gewicht - - - - - - - - 
Grote Nete 1995 Aantal - 3013 - - - - - - 
Grote Nete 1995 Gewicht - - - - - - - - 
Grote Nete 1996 Aantal - 1550 - - - - - - 
Grote Nete 1996 Gewicht - - - - - - - - 
Grote Nete 2004 Aantal - - - - - - - - 
Grote Nete 2004 Gewicht 12000 - - - - - - - 
Kleine Nete 1989 Aantal - 8850 - - - - - - 
Kleine Nete 1989 Gewicht - - - - - - - - 
Kleine Nete 1990 Aantal - - - - - - - - 
Kleine Nete 1990 Gewicht - - - 55000 - - - - 
Kleine Nete 1993 Aantal - - - - - - - - 
Kleine Nete 1993 Gewicht 17000 - - - - - - - 
Kleine Nete 1994 Aantal - 4200 - - - - - - 
Kleine Nete 1994 Gewicht - - - - - - - - 
Kleine Nete 1997 Aantal - - - - - - 3233 - 
Kleine Nete 1997 Gewicht - - - - - - - - 
Kleine Nete 2000 Aantal - - - - - - 8000 - 
Kleine Nete 2000 Gewicht - - - - - - - - 
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Waterloop Jaar Aantal en 
gewicht (g) 

Leeftijdsklasse 

0+ 1+ 2+ 
2+/3

+ 
3+ 4+ onbekend larven 

Kleine Nete 2001 Aantal - - - - - - 13000 - 
Kleine Nete 2001 Gewicht - - - - - - - - 
Kleine Nete 2002 Aantal - - - - - - - - 
Kleine Nete 2002 Gewicht - - - - - - 21000 - 
Kleine Nete 2004 Aantal - - - - - - - - 
Kleine Nete 2004 Gewicht 35000 - - - - - - - 
Kleine Nete 2006 Aantal - - - - - - - - 
Kleine Nete 2006 Gewicht - - - - - - 21000 - 
Molenbeek-Bollaak 2008 Aantal 2934 - - - - - - - 
Molenbeek-Bollaak 2008 Gewicht - - - - - - - - 
Molenbeek-Bollaak 2009 Aantal 2000 - - - - - - - 
Molenbeek-Bollaak 2009 Gewicht 9200 - - - - - - - 
Molenbeek-Bollaak 2010 Aantal 8000 - - - - - - - 
Molenbeek-Bollaak 2010 Gewicht 21800 - - - - - - - 
Molenbeek-Bollaak 2011 Aantal 2390 - - - - - - - 
Molenbeek-Bollaak 2011 Gewicht 9058 - - - - - - - 
Dijle 2001 Aantal - - - - - - - - 
Dijle 2001 Gewicht - - - - - - 15000 - 
Dijle 2004 Aantal - - - - - - - - 
Dijle 2004 Gewicht 15000 - - - - - - - 
Dijle 2008 Aantal - - - - - 426 - - 
Dijle 2008 Gewicht - - - - - 52000 - - 
Dijle 2009 Aantal 1808 - - - - - - - 
Dijle 2009 Gewicht 4000 - - - - - - - 
Grote Gete 1995 Aantal - - - - - - 2880 - 
Grote Gete 1995 Gewicht - - - - - - 22000 - 
Grote Gete 1998 Aantal - - - - - - 375 - 
Grote Gete 1998 Gewicht - - - - - - 6000 - 
IJse 2004 Aantal - - - - - - - - 
IJse 2004 Gewicht 15000 - - - - - - - 
IJse 2008 Aantal 4500 - - - - - - - 
IJse 2008 Gewicht 30000 - - - - - - - 
IJse 2009 Aantal 4972 - - - - - - - 
IJse 2009 Gewicht 11000 - - - - - - - 
IJse 2010 Aantal 13347 - - - - - - - 
IJse 2010 Gewicht 13980 - - - - - - - 
IJse 2011 Aantal 3960 - - - - - - - 
IJse 2011 Gewicht 12800 - - - - - - - 
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Waterloop Jaar Aantal en 
gewicht (g) 

Leeftijdsklasse 

0+ 1+ 2+ 
2+/3

+ 
3+ 4+ onbekend larven 

Nellebeek 2010 Aantal 1626 - - - - - - - 
Nellebeek 2010 Gewicht 1640 - - - - - - - 
Nellebeek 2011 Aantal 495 - - - - - - - 
Nellebeek 2011 Gewicht 1600 - - - - - - - 
Laan 2008 Aantal 1500 - - - - - - - 
Laan 2008 Gewicht 8500 - - - - - - - 
Laan 2009 Aantal 3322 - - - - - - - 
Laan 2009 Gewicht 7350 - - - - - - - 
Laan 2010 Aantal 7791 - - - - - - - 
Laan 2010 Gewicht 7340 - - - - - - - 
Laan 2011 Aantal 2004 - - - - - - - 
Laan 2011 Gewicht 6480 - - - - - - - 
Kleine Gete 1998 Aantal - - - - - - 565 - 
Kleine Gete 1998 Gewicht - - - - - - 9000 - 
Motte 1998 Aantal - - - - - - 190 - 
Motte 1998 Gewicht - - - - - - 3000 - 
Motte 2001 Aantal - - - - - - - - 
Motte 2001 Gewicht - - - - - - 15000 - 
Maarkebeek 2007 Aantal - - - - - - - 30000 
Maarkebeek 2007 Gewicht - - - - - - - - 
Maarkebeek 2008 Aantal 3000 - - - - - - - 
Maarkebeek 2008 Gewicht - - - - - - - - 
Maarkebeek 2009 Aantal 2000 - - - - - - - 
Maarkebeek 2009 Gewicht - - - - - - - - 
Maarkebeek 2010 Aantal 1400 - - - - - - - 
Maarkebeek 2010 Gewicht - - - - - - - - 
Zwalm 2001 Aantal - 1679 - - - - - - 
Zwalm 2001 Gewicht - 50200 - - - - - - 
Vleterbeek 2007 Aantal 1030 - - - - - - - 
Vleterbeek 2007 Gewicht - - - - - - - - 
Vleterbeek 2008 Aantal 3000 - - - - - - - 
Vleterbeek 2008 Gewicht - - - - - - - - 
Vleterbeek 2009 Aantal 4000 - - - - - - - 
Vleterbeek 2009 Gewicht 33500 - - - - - - - 
Vleterbeek 2010 Aantal 8000 - - - - - - - 
Vleterbeek 2010 Gewicht 15000 - - - - - - - 
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Bijlage 2: Aantal en gewicht (g) aan 
geherintroduceerde serpelingen per waterloop. 

Waterloop Jaar Aantal en 
gewicht (g) 

Leeftijdsklasse 
0+ 1+ onbekend larven 

Abeek 2000 Aantal - - 200 - 
Abeek 2000 Gewicht - - 500 - 
Abeek 2003 Aantal - - - - 
Abeek 2003 Gewicht - 4000 - - 
Abeek 2004 Aantal - - 460 - 
Abeek 2004 Gewicht - - - - 
Abeek 2005 Aantal 250 1920 - 30000 
Abeek 2005 Gewicht 1000 - - - 
Abeek 2006 Aantal 7500 - - - 
Abeek 2006 Gewicht 42000 - - - 
Abeek 2007 Aantal - - - - 
Abeek 2007 Gewicht 32000 - - - 
Abeek 2008 Aantal 7040 - - - 
Abeek 2008 Gewicht 64000 - - - 
Abeek 2009 Aantal 5568 - - - 
Abeek 2009 Gewicht 48000 - - - 
Abeek 2010 Aantal 2550 - - - 
Abeek 2010 Gewicht - - - - 
Abeek 2011 Aantal - - - - 
Abeek 2011 Gewicht 26300 - - - 
Abeek 2011 Aantal 3600 - - - 
Abeek 2011 Gewicht - - - - 
Gielisbeek 2006 Aantal 250 - - - 
Gielisbeek 2006 Gewicht 1000 - - - 
Bosbeek 2000 Aantal - - 200 - 
Bosbeek  2000 Gewicht - - 500 - 
Bosbeek  2004 Aantal 1500 - - - 
Bosbeek  2004 Gewicht - - - - 
Bosbeek 2005 Aantal - 860 - - 
Bosbeek  2005 Gewicht - - - - 
Bosbeek  2006 Aantal 4900 - - - 
Bosbeek  2006 Gewicht 16000 - - - 
Bosbeek 2007 Aantal - - - - 
Bosbeek  2007 Gewicht 16000 - - - 
Bosbeek  2008 Aantal 3520 - - - 
Bosbeek  2008 Gewicht 32000 - - - 
Bosbeek 2009 Aantal 2298 - - - 
Bosbeek  2009 Gewicht 19800 - - - 
Bosbeek  2010 Aantal 3000 - - - 
Bosbeek  2010 Gewicht - - - - 
Bosbeek  2011 Aantal - - - - 
Bosbeek  2011 Gewicht 10800 - - - 
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Waterloop Jaar Aantal en 
gewicht (g) 

Leeftijdsklasse 
0+ 1+ onbekend larven 

Demer 2006 Aantal 960 - - - 
Demer 2006 Gewicht - - - - 
Demer 2007 Aantal 2600 - - - 
Demer 2007 Gewicht - - - - 
Demer 2008 Aantal 3000 - - - 
Demer 2008 Gewicht - - - - 
Demer 2009 Aantal 3990 - - - 
Demer 2009 Gewicht - - - - 
Demer 2011 Aantal 950 - - - 
Demer 2011 Gewicht - - - - 
Dommel 2007 Aantal - - - - 
Dommel 2007 Gewicht 28000 - - - 
Dommel 2008 Aantal 1999 - - - 
Dommel 2008 Gewicht 4200 - - - 
Dommel 2009 Aantal 6500 - - - 
Dommel 2009 Gewicht - - - - 
Dommel 2011 Aantal - - - - 
Dommel 2011 Gewicht 2700 - - - 
Gete 2007 Aantal 1000 - - - 
Gete 2007 Gewicht - - - - 
Gete 2009 Aantal 570 - - - 
Gete 2009 Gewicht - - - - 
Herk 2006 Aantal 960 - - - 
Herk 2006 Gewicht - - - - 
Herk 2007 Aantal 6250 - - - 
Herk 2007 Gewicht - - - - 
Herk 2008 Aantal 1450 - - - 
Herk 2008 Gewicht - - - - 
Herk 2009 Aantal 3440 - - - 
Herk 2009 Gewicht - - - - 
Herk 2011 Aantal 950 - - - 
Herk 2011 Gewicht - - - - 
Prinsenloop 2009 Aantal 3600 - - - 
Prinsenloop 2009 Gewicht - - - - 
Itterbeek 2005 Aantal - 840 - 21000 
Itterbeek 2005 Gewicht - - - - 
Itterbeek 2006 Aantal 1650 - - 35700 
Itterbeek 2006 Gewicht 13000 - - - 
Itterbeek 2007 Aantal - - - - 
Itterbeek 2007 Gewicht 20000 - - - 
Itterbeek 2008 Aantal 3518 - - - 
Itterbeek 2008 Gewicht 32000 - - - 
Itterbeek 2009 Aantal 1915 - - - 
Itterbeek 2009 Gewicht 16500 - - - 
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Waterloop Jaar Aantal en 
gewicht (g) 

Leeftijdsklasse 
0+ 1+ onbekend larven 

Itterbeek 2010 Aantal 3000 - - - 
Itterbeek 2010 Gewicht - - - - 
Itterbeek 2011 Aantal - - - - 
Itterbeek 2011 Gewicht 8100 - - - 
Velpe 2006 Aantal 480 - - - 
Velpe 2006 Gewicht - - - - 
Velpe 2007 Aantal 1450 - - - 
Velpe 2007 Gewicht 6000 - - - 
Velpe 2008 Aantal 1550 - - - 
Velpe 2008 Gewicht - - - - 
Velpe 2009 Aantal 2280 - - - 
Velpe 2009 Gewicht - - - - 
Velpe 2011 Aantal 600 - - - 
Velpe 2011 Gewicht - - - - 
Warmbeek 2000 Aantal - - 100 - 
Warmbeek 2000 Gewicht - - 300 - 
Warmbeek 2004 Aantal 900 - - - 
Warmbeek 2004 Gewicht - - - - 
Warmbeek 2007 Aantal - - - - 
Warmbeek 2007 Gewicht 20000 - - - 
Warmbeek 2008 Aantal 1288 - - - 
Warmbeek 2008 Gewicht 2800 - - - 
Warmbeek 2009 Aantal 3600 - - - 
Warmbeek 2009 Gewicht - - - - 
Warmbeek 2011 Aantal - - - - 
Warmbeek 2011 Gewicht 2700 - - - 
Witbeek 2004 Aantal 900 - - - 
Witbeek 2004 Gewicht - - - - 
Witbeek 2006 Aantal 100 - - 89250 
Witbeek 2006 Gewicht - - - - 
Witbeek 2007 Aantal - - - - 
Witbeek 2007 Gewicht 16000 - - - 
Witbeek 2009 Aantal 1532 - - - 
Witbeek 2009 Gewicht 13200 - - - 
Witbeek 2010 Aantal 1500 - - 35000 
Witbeek 2010 Gewicht - - - - 
Witbeek 2011 Aantal - - - - 
Witbeek 2011 Gewicht 10800 - - - 
Witbeek 2011 Aantal 2400 - - - 
Witbeek 2011 Gewicht - - - - 
Zwarte Beek 2007 Aantal 700 - - - 
Zwarte Beek 2007 Gewicht - - - - 



 

 
www.inbo.be Wetenschappelijke ondersteuning herstelprogramma’s kopvoorn, 

serpeling, kwabaal en beekforel in 2012. 
139 

 

 

Waterloop Jaar Aantal en 
gewicht (g) 

Leeftijdsklasse 
0+ 1+ onbekend larven 

Zwart Water 2007 Aantal 1000 - - - 
Zwart Water 2007 Gewicht - - - - 
Zwart Water 2008 Aantal 1200 - - - 
Zwart Water 2008 Gewicht - - - - 
IJse 2006 Aantal 3860 - - - 
IJse 2006 Gewicht - - - - 
IJse 2007 Aantal 6000 - - - 
IJse 2007 Gewicht - - - - 
IJse 2008 Aantal 6000 - - - 
IJse 2008 Gewicht 22500 - - - 
IJse 2009 Aantal - - - - 
IJse 2009 Gewicht 28750 - - - 
IJse 2011 Aantal 2664 - - - 
IJse 2011 Gewicht 23600 - - - 
Laan 2007 Aantal 3550 - - - 
Laan 2007 Gewicht - - - - 
Laan 2008 Aantal 2000 - - - 
Laan 2008 Gewicht 7500 - - - 
Laan 2009 Aantal - - - - 
Laan 2009 Gewicht 35000 - - - 
Laan 2011 Aantal 500 - - - 
Laan 2011 Gewicht 4430 - - - 
Nellebeek 2009 Aantal - - - - 
Nellebeek 2009 Gewicht 2500 - - - 
Nellebeek 2011 Aantal 113 - - - 
Nellebeek 2011 Gewicht 1000 - - - 
Maarkebeek 2006 Aantal 2000 - - - 
Maarkebeek 2006 Gewicht - - - - 
Maarkebeek 2007 Aantal 4500 - - 6800 
Maarkebeek 2007 Gewicht - - - - 
Maarkebeek 2008 Aantal 1500 - - - 
Maarkebeek 2008 Gewicht - - - - 
Maarkebeek 2009 Aantal 2000 - - - 
Maarkebeek 2009 Gewicht - - - - 
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Bijlage 3: Aantal en gewicht (g) aan 
geherintroduceerde kwabalen per waterloop. 

Waterloop Jaar Aantal 0+ Gewicht 0+ Aantal 1+ Aantal larven 
Abeek 2006 2800 - - - 
Abeek 2007 154 - - - 
Abeek 2008 1500 - - - 
Abeek 2009 1000 - - - 
Abeek 2011 - 840 - - 
Gielisbeek 2006 175 - -  
Bosbeek 2005 1000 - - 400000 
Bosbeek 2006 2000 - - - 
Bosbeek 2007 148 - - - 
Bosbeek 2008 1200 - - - 
Bosbeek 2009 1500 - - - 
Kleine Beek 2005 - - - 400000 
Kreeftenbeek 2005 - - - 276000 
Demer 2010 2000 - - - 
Demer 2011 350 - - - 
Herk 2010 375 - - - 
Herk 2011 890 - - - 
Grote Nete 2005 2000 - - 1035000 
Grote Nete  2006 1584 - - - 
Grote Nete 2007 300 - - - 
Grote Nete 2009 1600 - 300 - 
Grote Nete 2010 7930 - - - 
Grote Nete 2011 287 - - - 
IJse 2007 760 - - - 
IJse 2008 2350 - - - 
IJse 2009 798 - - - 
IJse 2010 6061 - - - 
IJse 2011 816 - - - 
zijbeek IJse - Margijsbos 2010 - - - 160000 
Nellebeek 2010 1286 - - 385000 
Nellebeek 2011 136 - - - 
Waterloop 2010 - - - 55000 
Meer Rotselaar 2008 - - - 1050000 
Meer Rotselaar 2009 - - - 1514000 
Maarkebeek 2006 1350 - - - 
Maarkebeek 2010 400 - - - 
Pauwelsbeek 2008 900 - - - 
Pauwelsbeek 2009 660 - - - 
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Bijlage 4: Aantal en gewicht (g) aan 
geherintroduceerde beekforellen per waterloop. 

Waterloop Jaar Aantal eenzomerigen Aantal 1+ Aantal larven 
Terkleppebeek 2008 1400 - - 
Terkleppebeek 2009 2000 - - 
Terkleppebeek 2010 2000 236 - 
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Bijlage 5: Gevangen aantal en verwacht aantal 
kopvoorns op basis van het HGI-model (Dillen et al., 
2005b) per deeltraject. 

Datum 
bevissing 

Locatie Deeltraject Aantal 
gevangen 
0+ 

Verwacht 
aantal 0+ 

Aantal 
gevangen 
1+ en 
ouder 

Verwacht 
aantal 1+ 
en ouder 

28 juni 2012 Hoogmolen 0-100m 0 11 2 2 
28 juni 2012 Hoogmolen 100-200m 0 4 4 2 
28 juni 2012 Hoogmolen 200-300m 0 3 1 1 
28 juni 2012 Hoogmolen 300-400m 0 2 2 2 
28 juni 2012 Hoogmolen 400-500m 0 1 5 2 
28 juni 2012 Hoogmolen Totaal 0 21 14 9 
28 juni 2012 autoweg N73 0-100m 0 3 11 10 
28 juni 2012 autoweg N73 100-200m 0 3 2 11 
28 juni 2012 autoweg N73 200-300m 0 5 7 8 
28 juni 2012 autoweg N73 300-400m 0 5 3 10 
28 juni 2012 autoweg N73 400-500m 0 4 3 9 
28 juni 2012 autoweg N73 Totaal 0 20 26 48 
27 juni 2012 Reppelmolen 0-100m 0 13 0 4 
27 juni 2012 Reppelmolen 100-200m 0 19 0 7 
27 juni 2012 Reppelmolen 200-300m 0 17 0 5 
27 juni 2012 Reppelmolen 300-400m 0 9 0 7 
27 juni 2012 Reppelmolen 400-500m 0 6 0 6 
27 juni 2012 Reppelmolen Totaal 0 64 0 29 
20 juni 2012 Neermolen 0-100m 0 0 3 2 
20 juni 2012 Neermolen 100-200m 0 6 5 4 
20 juni 2012 Neermolen 200-300m 0 0 0 8 
20 juni 2012 Neermolen 300-400m 0 0 11 16 
20 juni 2012 Neermolen 400-500m 0 0 0 4 
20 juni 2012 Neermolen Totaal 0 6 19 34 
24 juli 2012 Schanskasteel 0-100m 0 7 0 11 
24 juli 2012 Schanskasteel 100-200m 0 1 0 18 
24 juli 2012 Schanskasteel 200-300m 0 13 0 4 
24 juli 2012 Schanskasteel 300-400m 0 14 0 3 
24 juli 2012 Schanskasteel 400-500m 0 10 0 6 
24 juli 2012 Schanskasteel Totaal 0 45 0 42 
20 juni 2012 Wilhelm Tell 100-200m 0 0 0 0 
20 juni 2012 Wilhelm Tell 200-300m 0 2 0 0 
20 juni 2012 Wilhelm Tell 300-400m 0 0 0 2 
20 juni 2012 Wilhelm Tell 400-500m 0 0 0 2 
20 juni 2012 Wilhelm Tell Totaal 0 2 0 6 
24 juli 2012 Volmolen 0-100m 0 9 1 21 
24 juli 2012 Volmolen 100-200m 0 17 1 11 
24 juli 2012 Volmolen 200-300m 0 13 3 16 
24 juli 2012 Volmolen 300-400m 0 4 2 16 
24 juli 2012 Volmolen 400-500m 0 8 1 15 
24 juli 2012 Volmolen Totaal 0 51 8 79 
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Datum 
bevissing 

Locatie Deeltraject Aantal 
gevangen 
0+ 

Verwacht 
aantal 0+ 

Aantal 
gevangen 
1+ en 
ouder 

Verwacht 
aantal 1+ 
en ouder 

26 juli 2012 Hanskenselsloop  0-100m - 9 - 2 
26 juli 2012 Hanskenselsloop  100-200m - 8 - 1 
26 juli 2012 Hanskenselsloop  200-300m - 9 - 0 
26 juli 2012 Hanskenselsloop  300-400m 0 14 0 3 
26 juli 2012 Hanskenselsloop  400-500m 0 14 0 4 
26 juli 2012 Hanskenselsloop  Totaal 0 54 0 10 
6 augustus 2012 Hoolstmolen 0-100m - 3 - 4 
6 augustus 2012 Hoolstmolen 100-200m - 4 - 2 
6 augustus 2012 Hoolstmolen 200-300m 0 7 0 1 
6 augustus 2012 Hoolstmolen 300-400m 1 6 4 0 
6 augustus 2012 Hoolstmolen 400-500m 1 3 1 0 
6 augustus 2012 Hoolstmolen Totaal 2 23 5 7 
3 juli 2012 Straalmolen 0-100m - 10 - 4 
3 juli 2012 Straalmolen 100-200m - 13 - 1 
3 juli 2012 Straalmolen 200-300m - 11 - 2 
3 juli 2012 Straalmolen 300-400m 0 22 0 6 
3 juli 2012 Straalmolen 400-500m 0 7 0 7 
3 juli 2012 Straalmolen Totaal 0 63 0 20 
3 juli 2012 Meerhout 0-100m 0 1 2 5 
3 juli 2012 Meerhout 100-200m 0 2 0 1 
3 juli 2012 Meerhout 200-300m 0 3 2 3 
3 juli 2012 Meerhout 300-400m 0 3 3 2 
3 juli 2012 Meerhout 400-500m 0 9 0 2 
3 juli 2012 Meerhout Totaal 0 18 7 13 
25 juni 2012 Pulsebaan RWZI 150-200m 0 5 0 3 
25 juni 2012 Pulsebaan RWZI 200-300m 0 8 0 8 
25 juni 2012 Pulsebaan RWZI 300-400m 0 4 0 8 
25 juni 2012 Pulsebaan RWZI Totaal 0 17 0 19 
25 juni 2012 Galgevoortse brug 0-100m 0 4 0 2 
25 juni 2012 Galgevoortse brug 100-200m 0 12 0 4 
25 juni 2012 Galgevoortse brug 200-250m 0 1 0 2 
25 juni 2012 Galgevoortse brug Totaal 0 17 0 8 
31 juli 2012 Beekstraat 0-100m 0 18 3 26 
31 juli 2012 Beekstraat 100-200m 0 19 6 7 
31 juli 2012 Beekstraat 200-300m 0 14 2 13 
31 juli 2012 Beekstraat 300-400m 0 11 1 15 
31 juli 2012 Beekstraat 400-500m 0 10 1 14 
31 juli 2012 Beekstraat Totaal 0 72 11 75 
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Datum 
bevissing 

Locatie Deeltraject Aantal 
gevangen 
0+ 

Verwacht 
aantal 0+ 

Aantal 
gevangen 
1+ en 
ouder 

Verwacht 
aantal 1+ 
en ouder 

2 augustus 2012 Margijsbos 0-100m 0 6 37 12 
2 augustus 2012 Margijsbos 100-200m 0 10 11 11 
2 augustus 2012 Margijsbos 200-300m 0 12 7 7 
2 augustus 2012 Margijsbos 300-400m 0 10 7 8 
2 augustus 2012 Margijsbos 400-500m 0 16 9 13 
2 augustus 2012 Margijsbos Totaal 0 54 32 51 
5 juli 2012 stroomafwaarts E411 0-100m 0 n.b. 0 n.b. 
5 juli 2012 stroomafwaarts E411 100-200m 0 n.b. 0 n.b. 
5 juli 2012 stroomafwaarts E411 200-300m 0 n.b. 0 n.b. 
5 juli 2012 stroomafwaarts E411 300-400m 0 n.b. 0 n.b. 
5 juli 2012 stroomafwaarts E411 400-500m 0 n.b. 2 n.b. 
5 juli 2012 stroomafwaarts E411 Totaal 0 n.b. 2 n.b. 
1 augustus 2012 molen Terlanen 0-100m 0 2 2 37 
1 augustus 2012 molen Terlanen 100-200m 0 10 0 26 
1 augustus 2012 molen Terlanen 200-300m 0 2 0 46 
1 augustus 2012 molen Terlanen 300-400m 0 1 0 38 
1 augustus 2012 molen Terlanen 400-500m 0 4 0 21 
1 augustus 2012 molen Terlanen Totaal 0 19 2 168 
3 augustus 2012 Abele 0-100m 0 4 0 1 
3 augustus 2012 Abele 100-200m 0 3 0 1 
3 augustus 2012 Abele 200-300m 0 3 0 1 
3 augustus 2012 Abele 300-400m 0 1 1 1 
3 augustus 2012 Abele 400-500m 0 9 1 4 
3 augustus 2012 Abele Totaal 0 20 2 8 
3 augustus 2012 Rood Kruis 0-100m 0 8 - 0 
3 augustus 2012 Rood Kruis 100-200m 0 6 - 0 
3 augustus 2012 Rood Kruis 200-300m 0 8 - 0 
3 augustus 2012 Rood Kruis 300-400m 0 8 1 0 
3 augustus 2012 Rood Kruis 400-500m 0 6 10 0 
3 augustus 2012 Rood Kruis Totaal 0 36 11 0 
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Bijlage 6: Gevangen aantal en verwacht aantal 
serpelingen op basis van het HGI-model (Dillen et al., 
2006) per deeltraject. 

Datum 
bemonstering 

Locatie Deeltraject Aantal 
gevangen 
0+ 

Verwacht 
aantal 0+ 

Aantal 
gevangen 
1+ en 
ouder 

Verwacht 
aantal 1+ 
en ouder 

28 juni 2012 Hoogmolen 0-100m 0 5 11 4 
28 juni 2012 Hoogmolen 100-200m 0 10 16 3 
28 juni 2012 Hoogmolen 200-300m 0 8 2 2 
28 juni 2012 Hoogmolen 300-400m 0 6 6 4 
28 juni 2012 Hoogmolen 400-500m 0 5 4 4 
28 juni 2012 Hoogmolen Totaal 0 34 39 17 
28 juni 2012 autoweg N73 0-100m 0 3 7 9 
28 juni 2012 autoweg N73 100-200m 0 3 1 10 
28 juni 2012 autoweg N73 200-300m 0 5 10 8 
28 juni 2012 autoweg N73 300-400m 0 5 4 9 
28 juni 2012 autoweg N73 400-500m 0 4 0 8 
28 juni 2012 autoweg N73 Totaal 0 20 22 44 
27 juni 2012 Reppelmolen 0-100m 0 5 9 2 
27 juni 2012 Reppelmolen 100-200m 0 4 2 2 
27 juni 2012 Reppelmolen 200-300m 0 7 0 2 
27 juni 2012 Reppelmolen 300-400m 0 6 1 4 
27 juni 2012 Reppelmolen 400-500m 0 5 3 2 
27 juni 2012 Reppelmolen Totaal 0 27 15 12 
20 juni 2012 Neermolen 0-100m 0 6 4 1 
20 juni 2012 Neermolen 100-200m 0 9 0 5 
20 juni 2012 Neermolen 200-300m 0 5 0 13 
20 juni 2012 Neermolen 300-400m 0 2 0 24 
20 juni 2012 Neermolen 400-500m 0 3 0 3 
20 juni 2012 Neermolen Totaal 0 25 4 46 
24 juli 2012 Schanskasteel 0-100m 0 3 1 5 
24 juli 2012 Schanskasteel 100-200m 0 1 1 9 
24 juli 2012 Schanskasteel 200-300m 0 7 4 2 
24 juli 2012 Schanskasteel 300-400m 0 7 4 1 
24 juli 2012 Schanskasteel 400-500m 0 5 0 3 
24 juli 2012 Schanskasteel Totaal 0 23 10 20 
20 juni 2012 Wilhelm Tell 100-200m 0 3 0 0 
20 juni 2012 Wilhelm Tell 200-300m 0 4 0 0 
20 juni 2012 Wilhelm Tell 300-400m 0 4 0 1 
20 juni 2012 Wilhelm Tell 400-500m 0 2 0 0 
20 juni 2012 Wilhelm Tell Totaal 0 15 0 1 
24 juli 2012 Volmolen 0-100m 0 5 11 11 
24 juli 2012 Volmolen 100-200m 0 9 13 5 
24 juli 2012 Volmolen 200-300m 0 7 6 8 
24 juli 2012 Volmolen 300-400m 0 2 14 8 
24 juli 2012 Volmolen 400-500m 0 4 2 7 
24 juli 2012 Volmolen Totaal 0 27 46 39 
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Datum 
bemonstering 

Locatie Deeltraject Aantal 
gevangen 
0+ 

Verwacht 
aantal 0+ 

Aantal 
gevangen 
1+ en 
ouder 

Verwacht 
aantal 1+ 
en ouder 

26 juli 2012 Hanskenselsloop 0-100m - 5 -  2 
26 juli 2012 Hanskenselsloop 100-200m - 4 -  0 
26 juli 2012 Hanskenselsloop 200-300m - 6 -  1 
26 juli 2012 Hanskenselsloop 300-400m 0 1 1  6 
26 juli 2012 Hanskenselsloop 400-500m 0 4 0  4 
26 juli 2012 Hanskenselsloop Totaal 0 20 1 13 
6 augustus 2012 Hoolstmolen 0-100m - 8 - 5 
6 augustus 2012 Hoolstmolen 100-200m - 4 - 2 
6 augustus 2012 Hoolstmolen 200-300m 0 4 17 2 
6 augustus 2012 Hoolstmolen 300-400m 1 3 12 0 
6 augustus 2012 Hoolstmolen 400-500m 0 2 0 0 
6 augustus 2012 Hoolstmolen Totaal 1 21 29 9 
3 juli 2012 Straalmolen 0-100m - 3 - 5 
3 juli 2012 Straalmolen 100-200m - 0 - 2 
3 juli 2012 Straalmolen 200-300m - 1 - 2 
3 juli 2012 Straalmolen 300-400m 0 1 0 0 
3 juli 2012 Straalmolen 400-500m 0 6 1 0 
3 juli 2012 Straalmolen Totaal 0 11 1 9 
3 juli 2012 Meerhout 0-100m 0 6 0 4 
3 juli 2012 Meerhout 100-200m 0 4 1 1 
3 juli 2012 Meerhout 200-300m 0 6 0 3 
3 juli 2012 Meerhout 300-400m 0 7 2 3 
3 juli 2012 Meerhout 400-500m 1 5 2 5 
3 juli 2012 Meerhout Totaal 1 28 5 16 

31 juli 2012 Beekstraat 0-100m 0 9 0 13 
31 juli 2012 Beekstraat 100-200m 0 10 0 3 
31 juli 2012 Beekstraat 200-300m 0 7 0 6 
31 juli 2012 Beekstraat 300-400m 0 6 1 8 
31 juli 2012 Beekstraat 400-500m 0 5 1 7 
31 juli 2012 Beekstraat Totaal 0 37 2 37 
2 augustus 2012 Margijsbos 0-100m 0 3 9 6 
2 augustus 2012 Margijsbos 100-200m 0 5 12 5 
2 augustus 2012 Margijsbos 200-300m 0 6 6 4 
2 augustus 2012 Margijsbos 300-400m 0 5 5 4 
2 augustus 2012 Margijsbos 400-500m 0 8 0 7 
2 augustus 2012 Margijsbos Totaal 0 27 32 26 
5 juli 2012 stroomafwaarts E411 0-100m 0 n.b. 0 n.b. 
5 juli 2012 stroomafwaarts E411 100-200m 0 n.b. 3 n.b. 
5 juli 2012 stroomafwaarts E411 200-300m 0 n.b. 0 n.b. 
5 juli 2012 stroomafwaarts E411 300-400m 0 n.b. 0 n.b. 
5 juli 2012 stroomafwaarts E411 400-500m 0 n.b. 0 n.b. 
5 juli 2012 stroomafwaarts E411 Totaal 0 n.b. 3 n.b. 
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Datum 
bemonstering 

Locatie Deeltraject Aantal 
gevangen 
0+ 

Verwacht 
aantal 0+ 

Aantal 
gevangen 
1+ en 
ouder 

Verwacht 
aantal 1+ 
en ouder 

1 augustus 2012 molen Terlanen 0-100m 0 3 1 16 
1 augustus 2012 molen Terlanen 100-200m 0 3 3 15 
1 augustus 2012 molen Terlanen 200-300m 0 2 0 19 
1 augustus 2012 molen Terlanen 300-400m 0 2 0 21 
1 augustus 2012 molen Terlanen 400-500m 0 3 0 8 
1 augustus 2012 molen Terlanen Totaal 0 13 4 79 
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Bijlage 7: Gevangen aantal en verwacht aantal 
kwabalen op basis van het HGI-model (Dillen et al., 
2005a) per deeltraject. 

Datum 
bemonstering 

Locatie Deeltraject Aantal 
gevangen 1 jaar 
en ouder 

Verwacht aantal 
1 jaar en ouder 

28 juni 2012 Hoogmolen 0-100m 11 7 
28 juni 2012 Hoogmolen 100-200m 5 7 
28 juni 2012 Hoogmolen 200-300m 4 9 
28 juni 2012 Hoogmolen 300-400m 6 9 
28 juni 2012 Hoogmolen 400-500m 8 7 
28 juni 2012 Hoogmolen Totaal 34 39 
28 juni 2012 autoweg N73 0-100m 1 1 
28 juni 2012 autoweg N73 100-200m 2 1 
28 juni 2012 autoweg N73 200-300m 2 1 
28 juni 2012 autoweg N73 300-400m 6 4 
28 juni 2012 autoweg N73 400-500m 0 2 
28 juni 2012 autoweg N73 Totaal 11 9 
27 juni 2012 Reppelmolen 0-100m 5 7 
27 juni 2012 Reppelmolen 100-200m 5 6 
27 juni 2012 Reppelmolen 200-300m 1 7 
27 juni 2012 Reppelmolen 300-400m 5 1 
27 juni 2012 Reppelmolen 400-500m 1 0 
27 juni 2012 Reppelmolen Totaal 17 21 
20 juni 2012 Neermolen 0-100m 1 0 
20 juni 2012 Neermolen 100-200m 1 0 
20 juni 2012 Neermolen 200-300m 0 0 
20 juni 2012 Neermolen 300-400m 0 0 
20 juni 2012 Neermolen 400-500m 0 0 
20 juni 2012 Neermolen Totaal 2 0 
24 juli 2012 Schanskasteel 0-100m 3 10 
24 juli 2012 Schanskasteel 100-200m 0 8 
24 juli 2012 Schanskasteel 200-300m 2 6 
24 juli 2012 Schanskasteel 300-400m 1 7 
24 juli 2012 Schanskasteel 400-500m 3 4 
24 juli 2012 Schanskasteel Totaal 9 35 
20 juni 2012 Wilhelm Tell 100-200m 0 0 
20 juni 2012 Wilhelm Tell 200-300m 0 0 
20 juni 2012 Wilhelm Tell 300-400m 0 1 
20 juni 2012 Wilhelm Tell 400-500m 0 1 
20 juni 2012 Wilhelm Tell Totaal 0 3 
24 juli 2012 Volmolen 0-100m 4 3 
24 juli 2012 Volmolen 100-200m 8 10 
24 juli 2012 Volmolen 200-300m 6 7 
24 juli 2012 Volmolen 300-400m 7 11 
24 juli 2012 Volmolen 400-500m 2 4 
24 juli 2012 Volmolen Totaal 27 35 
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Datum 
bemonstering 

Locatie Deeltraject Aantal 
gevangen 1 jaar 
en ouder 

Verwacht aantal 
1 jaar en ouder 

26 juli 2012 Hanske Sels 0-100m - 3 
26 juli 2012 Hanske Sels 100-200m - 3 
26 juli 2012 Hanske Sels 200-300m - 3 
26 juli 2012 Hanske Sels 300-400m 0 3 
26 juli 2012 Hanske Sels 400-500m 0 3 
26 juli 2012 Hanske Sels Totaal 0 15 
6 augustus 2012 Hoolstmolen 0-100m - 1 
6 augustus 2012 Hoolstmolen 100-200m - 1 
6 augustus 2012 Hoolstmolen 200-300m 5 0 
6 augustus 2012 Hoolstmolen 300-400m 1 0 
6 augustus 2012 Hoolstmolen 400-500m 0 0 
6 augustus 2012 Hoolstmolen Totaal 6 2 
3 juli 2012 Straalmolen 0-100m - 4 
3 juli 2012 Straalmolen 100-200m - 2 
3 juli 2012 Straalmolen 200-300m - 1 
3 juli 2012 Straalmolen 300-400m 0 3 
3 juli 2012 Straalmolen 400-500m 0 0 
3 juli 2012 Straalmolen Totaal 0 10 
3 juli 2012 Meerhout 0-100m 0 0 
3 juli 2012 Meerhout 100-200m 0 0 
3 juli 2012 Meerhout 200-300m 0 0 
3 juli 2012 Meerhout 300-400m 0 0 
3 juli 2012 Meerhout 400-500m 0 0 
3 juli 2012 Meerhout Totaal 0 0 
31 juli 2012 Beekstraat 0-100m 10 1 
31 juli 2012 Beekstraat 100-200m 10 7 
31 juli 2012 Beekstraat 200-300m 1 3 
31 juli 2012 Beekstraat 300-400m 3 1 
31 juli 2012 Beekstraat 400-500m 11 9 
31 juli 2012 Beekstraat Totaal 35 21 
2 augustus 2012 Margijsbos 0-100m 0 4 
2 augustus 2012 Margijsbos 100-200m 1 3 
2 augustus 2012 Margijsbos 200-300m 2 4 
2 augustus 2012 Margijsbos 300-400m 5 4 
2 augustus 2012 Margijsbos 400-500m 1 6 
2 augustus 2012 Margijsbos Totaal 9 21 
5 juli 2012 stroomafwaarts E411 0-100m 0 n.b. 
5 juli 2012 stroomafwaarts E411 100-200m 2 n.b. 
5 juli 2012 stroomafwaarts E411 200-300m 0 n.b. 
5 juli 2012 stroomafwaarts E411 300-400m 0 n.b. 
5 juli 2012 stroomafwaarts E411 400-500m 3 n.b. 
5 juli 2012 stroomafwaarts E411 Totaal 5 n.b. 

 




