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Samenvatting 

Ondanks een jarenlange verbetering van de chemische waterkwaliteit, worden vele 

waterlopen in Vlaanderen nog steeds gekenmerkt door een ontoereikende ecologische 

toestand. Aangezien habitatverlies en -fragmentatie algemeen gekend zijn als oorzaak voor 

de achteruitgang van de ecologische toestand, zijn kleinschalige ingrepen nodig om de 

doelstellingen van de Europese Kaderrichtlijn Water te bereiken. Voorbeelden van dergelijke 

ingrepen zijn de aanleg van paaiplaatsen, herstel van de natuurlijke oevers, hermeandering 

en de opheffing van migratieknelpunten. Een efficiënte toepassing van inspanningen en 

middelen vereist dus een goede evaluatie van de verschillende herstelprojecten. Bovendien 

kan een voorspelling van de impact van deze herstelmaatregelen op de rivierecologie een 

leidraad vormen voor de uitvoering van toekomstige projecten, en zo het Vlaamse 

waterbeheer ondersteunen.  

Deze voorstudie analyseert de haalbaarheid van een uitgebreid onderzoek naar de impact 

van de aanwezige NTMB-oevers op vispopulaties in de Leie en biedt ook een grondige 

voorbereiding van dergelijk onderzoek, met aandacht voor timing, staalnametechnieken en 

randvoorwaarden. Concreet werden de verschillende oevertypes bemonsterd binnen het 

studiegebied, de Leie tussen Deinze en de stuw van Sint-Baafs-Vijve (Zulte). Hierbij werden 

verschillende voorbeelden van elk oevertype bemonsterd met twee staalnametechnieken: 

fuikbevissingen en elektrische bevissingen.  

Er werden in totaal 8 verschillende vissoorten gevangen. 7 van de 8 aangetroffen soorten 

behoren tot de eurytope gilde, wat betekent dat ze geen specifieke eisen stellen aan de 

stroomsnelheid: baars, blankvoorn, giebel, paling, pos, rietvoorn en snoekbaars. Met de 

riviergrondel werd een partieel rheofiele soort gevangen. Dit is een soort die stromend water 

prefereert maar ook in stilstaand of traag stromend water kan overleven. Blankvoorn (9), 

snoekbaars (7) en baars (7) werden op de meeste van de dertien locaties aangetroffen. De 

paaiperioden van elk deze drie soorten vindt plaats gedurende de maanden april en mei. 

Deze periode kan indicatief zijn voor met moment dat een uitgebreid onderzoek moet 

plaatsvinden  

Op basis van de beperkte resultaten van deze voorstudie is een evaluatie-onderzoek van de 

NTMB-oevers in de Leie zeker zinvol. Concreet werd aangetoond dat er voldoende vis in het 

studiegebied voorkomt om dergelijke studie te ondernemen. Bovendien werd aangetoond dat 

de aanwezige vissen gebruik maken van de NTMB-oevers binnen het studiegebied. De 

resultaten van deze studie zijn evenwel te beperkt om de aangelegde NTMB-oevers te 

evalueren.  

De resultaten geven ook een aantal randvoorwaarden aan. Het evaluatie-onderzoek wordt 

best uitgevoerd in de periode mei-juli om de kans te verhogen dat juveniele (en dus ook 

grotere aantallen) vis gevangen wordt. Bovendien is een combinatie van vangsttechnieken 

aangewezen om de vangstefficiëntie te verhogen. Fuikbevissingen en elektrische 

bemonsteringen bleken efficiënt voor het beoogde doel, maar mogelijks bieden 

geavanceerde technieken zoals radiotelemetrie ook een meerwaarde. Met dergelijke aanpak 

zou bijvoorbeeld het habitatgebruik van een aantal soorten in het studiegebied geanalyseerd 

kunnen worden. Bovendien worden een aantal problemen, zoals de sterke dynamiek van de 

oeverzones in de Leie en de moeilijke bereikbaarheid van sommige oeverzones, hierdoor 

vermeden. 
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1 Inleiding en doelstelling 

1.1 Situering 

De Europese Kaderrichtlijn Water (KRW; 2000/60/EG) vormt een mijlpaal voor het Europese 

waterbeleid, dat zich jarenlang heeft gericht op de verbetering van de chemische 

oppervlaktewaterkwaliteit. De richtlijn stelt dat uiterlijk tegen 2015 niet enkel een goede chemische, 

maar ook een aanvaardbare ecologische oppervlaktewaterkwaliteit moet worden bereikt in alle 

Europese waterlopen. In Vlaanderen werden de krachtlijnen van de KRW vertaald in het Decreet 

Integraal Waterbeleid. 

Ondanks een jarenlange verbetering van de chemische waterkwaliteit, worden vele waterlopen in 

Vlaanderen nog steeds gekenmerkt door een ontoereikende ecologische toestand (www.vmm.be). 

Aangezien habitatverlies en -fragmentatie algemeen gekend zijn als oorzaak voor de achteruitgang 

van de ecologische toestand (Nilsson et al., 2005), zijn kleinschalige ingrepen nodig om de 

doelstellingen van de KRW te bereiken. Voorbeelden van dergelijke ingrepen zijn de aanleg van 

paaiplaatsen, herstel van de natuurlijke oevers, hermeandering en de opheffing van 

migratieknelpunten. In Vlaanderen heerst er een duidelijk onevenwicht van de huidige investeringen 

voor ecologisch herstel. Bij de verdeling van de budgetten gaat bijna het gehele budget naar 

waterzuivering, en wordt slechts 0,3% aan echte herstelprojecten besteed. Naast de grotere 

inrichtingswerken kan nochtans een ecologisch beheer met beperkte inzet van middelen vaak ook 

positieve resultaten opleveren (Van Looy et al., 2006). Een efficiënte toepassing van inspanningen en 

middelen vereist dus een goede evaluatie van de verschillende herstelprojecten. Bovendien kan een 

voorspelling van de impact van deze herstelmaatregelen op de rivierecologie een leidraad vormen 

voor de uitvoering van toekomstige projecten, en zo het Vlaamse waterbeheer ondersteunen. 

Gedurende de laatste 10 jaar is door de Administratie Waterwegen en Zeewezen (AWZ), Afdeling 

Bovenschelde, nu Waterwegen en Zeekanaal NV (W&Z), Afdeling Bovenschelde, geïnvesteerd in 

verscheidene herstelprojecten van de oeverzones langs de Leie, meer bepaald in de aanleg van 

natuurvriendelijke oeververdedigingen en paaiplaatsen. Deze projecten werden uitgevoerd conform de 

regels van de Natuurtechnische Milieubouw (NTMB). Op termijn wil men een grondige studie uitvoeren 

om de uitgevoerde projecten en technieken te kunnen evalueren. Deze voorstudie vormt een 

voorbereiding op die monitoring, waarbij best toepasbare technieken, te onderzoeken gebied en 

haalbaarheid worden bepaald. Hierbij baseren we ons op de ervaringen opgedaan in het evaluatie-

onderzoek van NTMB projecten langs de Ijzer (Mouton et al., 2009). 

1.2 Oeverzones binnen het rivierecosysteem 

De oeverzone omvat de riviergeul tussen de lage en hoge waterpeilen. Volgens het decreet integraal 

waterbeleid (18 juli 2003; B.S. 14 november 2003) is dit “de strook land vanaf de bodem van de 

bedding van het oppervlaktewaterlichaam die een functie vervult inzake de natuurlijke werking van 

het watersysteem of de bescherming tegen erosie of inspoeling van sedimenten, bestrijdingsmiddelen 

of meststoffen”. In natuurlijke of halfnatuurlijke systemen omvat dit ook het terrestrische gedeelte tot 

en met het winterbed, waar aanwezige vegetaties beïnvloed worden door hoge watertafels of 

overstromingen en door de capaciteit van de bodems om water te weerhouden (Aanen et al., 1990; 

Naiman et al., 1993). Oeverzones bezitten diverse mozaïeken van landvormen, 

levensgemeenschappen en milieus binnen een breder landschap (Gregory et al., 1991; Naiman et al., 

1993). 

Om de natuurlijke functies van de oeverzone te behouden of herstellen, wordt in het kader van het 

integraal waterbeleid steeds meer aandacht besteed aan natuurvriendelijke oevers. Een 

natuurvriendelijke oever is een oever waarbij naast de waterkerende functie expliciet rekening 

gehouden wordt met natuur en landschap en mogelijke andere functies in ontwerp, aanleg, inrichting 

en beheer (Duijn, 1994). Of een oever meer of minder natuurvriendelijk is, hangt af van de 
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omstandigheden ter plaatse. Men zou een oever natuurvriendelijker kunnen noemen, naarmate meer 

groepen planten en dieren en processen uit de ter plaatse thuis horende oeverlevensgemeenschap er 

voordeel van ondervinden (CUR, 1999). 

In een natuurlijk rivierecosysteem zijn diverse oevertypes aanwezig waaronder slikplaten en 

zandbanken, steile oevers, zachthellende begroeide oevers, en alle mogelijke stadia ertussenin. Deze 

worden in stand gehouden door een waaier aan natuurlijke dynamische processen (waaronder 

erosie/sedimentatie, overstromingen, …), die resulteert in een gradiënt aan ruimtelijke en 

tijdsgebonden natuur- en landschapskenmerken. In een natuurlijk rivierecosysteem zijn deze 

dynamische processen grotendeels in evenwicht. De variatie aan oevertypes die hierdoor ontstaat, 

beïnvloedt oa. de habitatbeschikbaarheid, de debietafvoer en de migratiemogelijkheden van een 

riviersysteem. Bijgevolg vervullen oeverzones in een natuurlijk rivierecosysteem naast natuurfuncties 

ook belangrijke maatschappelijke en economische functies (CUR, 1999). Voor een gedetailleerde 

beschrijving van de verschillende aspecten en functies van oeverzones in het gekanaliseerde systeem 

van de Leie verwijzen we naar Raman (2010). 

1.3 Impact van oevertypes op de visgemeenschap 

Elk aquatisch organisme is aangepast aan een bepaald habitat of aan een beperkt aantal verschillende 

habitats, wat tot uiting komt in de specifieke habitatpreferenties van een soort (Gorman & Karr, 

1978; Statzner et al., 1988; Poff & Allan, 1995). In natuurlijke rivieren zorgt deze habitatdiversiteit 

voor de verdeling van de beschikbare voedsel- en andere bronnen (Schoener, 1974), waardoor 

verschillende soorten en levensstadia van dezelfde soort kunnen samenleven (Heggenes & Saltveit, 

2002). De meeste natuurlijke rivieren bestaan uit verschillende zones, waarbij fysische 

habitatvariabelen zoals diepte, stroomsnelheid, beddingssubstraat en vegetatiebedekking gelijkaardig 

zijn binnen eenzelfde zone, maar significant verschillend tussen twee verschillende zones (Heggenes & 

Saltveit, 1990; Parasiewicz & Dunbar, 2001). De relatie tussen de aanwezigheid van vis en deze 

fysische habitatvariabelen is reeds uitgebreid onderzocht en aangetoond (Armstrong et al., 2003). 

Bijgevolg is niet enkel een goede chemische waterkwaliteit, maar ook voldoende heterogeniteit van 

het aanwezige habitat een kernvereiste voor een diverse visfauna in rivieren (Bovee, 1986; 

Schiemer & Zalewski, 1992). 

Oeverzones beïnvloeden het vishabitat direct en indirect door hun impact op de 

watertemperatuur, de voedselvoorzieningen, de beddingstructuur en de sedimentbalans van de 

waterloop (Wilzbach, 1985; Budd et al., 1987; Gillilan and Brown, 1997). Temperatuursverschillen 

veroorzaakt door de aanwezigheid van oevervegetatie kunnen bijvoorbeeld leiden tot variabiliteit in 

forelpopulaties (Barton et al., 1985; Wesche et al., 1987), terwijl voor sommige vissoorten kritische 

koudwaterhabitats kunnen ontstaan door ondergrondse uitwisseling tussen de grondwatertafel en de 

waterloop (Stanford & Ward, 1993). De rol van oeverzones in de nutriëntencyclus van een 

rivierecosysteem werd reeds uitgebreid onderzocht en aangetoond. In beboste gebieden is meer dan 

99 % van de energie en organische koolstof in de voedselketens van bronlopen afkomstig uit de 

omringende bosecosystemen (Fisher & Likens, 1973). Deze terrestrische voedselbronnen kunnen de 

groei en abundantie van visgemeenschappen significant beïnvloeden (Chapman, 1965; Chapman, 

1966). Door haar impact op beschaduwing van een rivier kan oevervegetatie de efficiëntie van 

predatie bij vissen wijzigen (Wilzbach & Hall, 1985), terwijl beschaduwing ook de aanwezigheid van 

aquatische macrofyten en dus schuilhabitat kan beïnvloeden (Growns et al., 2003).  

Volgens het River Continuüm Concept (Vannote et al., 1980) neemt de procentuele bijdrage van 

oeverzones tot de primaire productie van rivieren stroomafwaarts af, maar toch blijven deze 

oeverzones een substantiële rol spelen in de energiebalans van laaglandrivieren (Minshall, 1988). 

Bovendien heeft de oeverzone een substantiële, volgens sommige auteurs zelfs dominante, 

invloed op de habitatkwaliteit binnen een rivier (Opperman & Merenlender, 2004). Als grenszone 

tussen land en water omvat de oeverzone immers vaak de meest diverse habitats die dienst doen 

als schuilplaats voor tal van organismen en zo fungeren als hotspots voor de aquatische biodiversiteit. 
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Meer diverse oevervegetatiegemeenschappen leiden hierbij tot diversere aquatische gemeenschappen 

zoals macroinvertebraten, een primaire voedselbron voor vissen (Newbold et al., 1980). Rhoads et al. 

(2003) toonden verder aan dat de diepte- en stroomsnelheidsverdeling binnen een riviersysteem 

significant worden beïnvloed door de aanwezige oevervegetatie, wat ook werd bevestigd in eerdere 

studies (Gorman & Karr, 1978). Bovendien bieden oeverzones belangrijke mogelijkheden voor de 

mobiliteit en de migratie van talrijke vissoorten (Gillilan & Brown, 1997). Deze resultaten 

benadrukken het belang van oeverzones voor het integraal waterbeheer en dus voor het behalen van 

de doelstellingen van de Kaderrichtlijn Water.  

Talrijke auteurs bevestigen dat een goede toestand van de rivieroever de aanwezige 

visgemeenschap positief beïnvloedt (Murphy et al., 1981; Copp & Bennetts, 1996; Wichert & 

Rapport, 1998; Naiman et al., 2000; Meador & Goldstein, 2003; Pinto et al., 2006; Roy et al., 2006). 

Een ‘goede toestand’ wordt hier meestal gedefinieerd in termen van heterogeniteit, structuur en 

schuilmogelijkheden van het habitat. Meador en Goldstein (2003) toonden aan dat een dalende 

toestand van de visgemeenschap gerelateerd was met verminderde heterogeniteit van het 

oeverhabitat, terwijl Pinto et al. (2006)een positieve correlatie vonden tussen de index van 

biologische integriteit (IBI; ook wel de visindex genoemd) en de toestand van de rivieroever. In 

Noordwest Amerika bleken habitatdegradatie van de oeverzone verantwoordelijk voor 90 % van de 

waargenomen afname en verdwijning van anadrome salmoniden (Nehlsen et al., 1991). Wichert en 

Rapport (1998) suggereerden bovendien dat het verhogen van de habitatdiversiteit door herstel van 

oevers en oevervegetatie leidt tot een verhoogde integriteit van de visgemeenschap. Omgekeerd kan 

de verwijdering van oevervegetatie leiden tot dalende visabundanties en tot een visgemeenschap met 

kleinere, lichtere individuen (Copp & Bennetts, 1996). Het behoud en herstel van goed 

functionerende oeverzones is bijgevolg een kerntaak voor het geïntegreerd beheer van 

rivierecosystemen (Schiemer & Zalewski, 1992). 

Desondanks bestaat nog geen eenduidigheid over welk oevertype nu precies de meest 

positieve invloed heeft op de aanwezige visgemeenschap. Een studie van 3 Nieuw-Zeelandse 

rivieren toonde aan dat in twee rivieren de abundantie en biomassa van beekforel (Salmo trutta L.) 

significant hoger waren ter hoogte van oevers die met wilgen (Salix spp.) waren begroeid. De 

resultaten van de derde rivier toonden een vergelijkbare trend maar er konden geen significante 

verschillen worden aangetoond. Bovendien bleek de distributie van andere vissoorten in de 3 

bestudeerde rivieren niet gerelateerd aan de aanwezigheid van wilgen (Glova & Sagar, 1994). Andere 

auteurs bevestigen het positieve effect van houtige oevervegetatie op de visgemeenschap (Jones et 

al., 1999; Stauffer et al., 2000; Lee et al., 2001b). (Jones et al., 1999) observeerden een algemene 

daling van de visabundantie met een stijgende lengte van de onbegroeide oevers. In 20 waterlopen 

van het Minnesota rivierbekken bleek de samenstelling van de visgemeenschap significant verschillend 

tussen de onbegroeide oevers en de oevers die met houtige vegetatie waren begroeid. Bijgevolg 

beïnvloeden lokale factoren de aanwezige visgemeenschap mogelijks sterker dan factoren op 

bekkenniveau (Stauffer et al., 2000; Lee et al., 2001a). Voorgaande studies toonden dan wel het 

positief effect van houtige oevervegetatie aan, maar vergeleken enkel houtige met onbegroeide 

oevers. Growns et al. (2003)vergeleken de visgemeenschappen ter hoogte van oevers begroeid met 

houtige en grazige vegetatie. Habitats ter hoogte van grazige oevers bleken meer individuen en 

vissoorten te bevatten dan houtige oevers. Deze verschillen bleken gerelateerd aan de grotere 

abundantie van aquatische macrofyten ter hoogte van grazige oevers, wat waarschijnlijk een gevolg 

was van de hogere beschaduwing van de houtige oevers.  

Mogelijks zijn de resultaten uit voorgaande studies te verklaren door de aanwezigheid van 

schuilhabitat waar vissen en andere aquatische organismen zich kunnen verschuilen voor 

predatoren. Collarespereira et al. (1995) toonden aan dat kleinere vissen meestal ondiepe habitats 

met ondergedompelde macrofytenbegroeiing prefereren, terwijl grotere vissen dominant waren in 

diepere habitats langs intensief begroeide oevers. De ondergedompelde macrofytenbegroeiing vormt 

hierbij een geschikt schuilhabitat dat kleinere individuen bescherming biedt tegen predatie. Bijgevolg 

verandert met de afstand tot de bron mogelijks de impact van verschillende oeverzonehabitats op de 
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visgemeenschappen. In smalle, kleine bronbeken zal de oevervegetatie vaak gedomineerd worden 

door houtige gewassen, die zorgen voor beschaduwing en schuilhabitat onder de vorm van holle 

oevers en ondergedompelde wortelstructuren. Door het relatief lage debiet en de hoge 

breedte/diepteverhouding heeft de beschaduwing vaak een substantiële invloed op de 

watertemperatuur van deze bronbeken. Hierdoor bieden deze waterlopen een geschikt habitat voor 

soorten die lagere temperaturen prefereren en zijn ze mogelijks minder kwetsbaar voor toekomstige 

klimaatswijzigingen. Verder stroomafwaarts verhoogt het debiet en verkleint de 

breedte/diepteverhouding, vooral op locaties waar de rivier rechtgetrokken is of binnen een 

kunstmatige bedijking wordt geleid. Hierdoor vermindert het areaal aan “in-stream” habitat zoals 

pools en riffles met specifieke beddingssubstraten die bescherming bieden aan talrijke vissoorten. In 

dergelijke systemen kunnen we verwachten dat de submerse oevervegetatie, onder de vorm van 

waterplanten, rietstengels etc., belangrijker wordt als schuilhabitat voor de visgemeenschap 

(Opperman & Merenlender, 2004).  

1.4 Doelstelling 

Het doel van deze voorstudie is tweeledig: 

1. de haalbaarheid nagaan van een uitgebreid onderzoek naar de impact van de aanwezige 
NTMB-oevers op vispopulaties in de Leie 

2. een grondige voorbereiding van dergelijk onderzoek, met aandacht voor timing, 
staalnametechnieken en randvoorwaarden 
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2 Materiaal en Methoden 

2.1 Studiegebied: de Leie 

De Leie ontspringt op een hoogte van 115m in het Franse Lisbourg en heeft een lengte van 186km tot 
Gent waar ze uitmondt in de Schelde. De bovenloop van de Leie stroomt door het Artesisch 
krijtplateau tot aan Aire-sur-la-Lys. Tussen Houplines en Menen-Halewijn vormt deze de Frans-
Belgische grens. Het Leiebekken heeft een totale oppervlakte van 2900 km² waarvan 983 km² in 
Vlaanderen gelegen is. De Leie is een vlakterivier met een regenwaterregime. Het verval is gering en 
het debiet varieert sterk en snel met de hoeveelheid neerslag. De Leie wordt gekarakteriseerd door 
lage oevers en meersen over een groot deel van haar verloop. 

De Leie is een belangrijke scheepvaartas in de Seine-Scheldeverbinding. Van Deûlémont (Fr.) tot 
Deinze werd de Leie gekanaliseerd en voor schepen (tot 1.350 ton) bevaarbaar gemaakt. Via de Deûle 
bereiken schepen de haven van Lille (Rijsel). De verbredings- en verdiepingswerken om een maximale 
scheepvaart mogelijk te maken, laten hun sporen na, met afgesneden meanders als littekens in het 
landschap. Het Kanaal Bossuit-Kortrijk zorgt voor de verbinding met de Schelde en het Kanaal 
Roeselare-Leie voert naar de Roeselaarse binnenhaven. In Deinze wordt ongeveer twee derde van het 
debiet van de Leie afgeleid via het Afleidingskanaal van de Leie. Het Afleidingskanaal zorgt voor de 
scheepvaartverbinding met het Kanaal Gent-Oostende en de waterafvoer van het Leiebekken. Vanaf 
Deinze heeft de Leie haar oorspronkelijke karakter behouden. De oevertypes bemonsterd in dit 
onderzoek bevonden zich allen tussen Zulte en Deinze.  
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Fig. 1. Situering van het Leiebekken in België.  
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Deinze
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2.2 Beschrijving van de oevertypes langs de Leie 

2.2.1 Inleiding 

De oevers van de Leie zijn verstevigd met een harde oeverversteviging: breukstenen of betonnen 

platen. Op verschillende plaatsen is de oeverversteviging door uitspoeling verzakt of helemaal 

verdwenen (Fig. 33). Hierdoor komt de oorspronkelijke oever vrij en ontwikkelen zich verschillende 

oevertypes door verdere uitspoeling en begroeiing. Een aantal locaties werden voorzien van een 

NTMB-oever onder de vorm van palenrijen of stortstenen. 

 

Fig. 3. Waar de oeverversteviging uitgespoeld en weggezakt is ontstaat een natuurlijke oever met een relatief divers habitataanbod.  

Verschillende oevertypes werden geselecteerd voor onderzoek op basis van het aanwezige habitat 

voor de aanwezige visgemeenschap. In totaal werden 13 verschillende oevers bemonsterd: 3 

verstevigde oevers zonder vegetatie, 2 verstevigde oevers met mogelijke begroeiing en 8 palenrijen. 

De ligging van de bemonsterde oevers is weergegeven in figuur 2. 
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2.2.2 Verstevigde onbegroeide oevers (VOO) 

Deze verstevigde oevers zonder vegetatie bestaan vooral uit beton en damwandplaten. Een groot 

gedeelte van de oevers van de Leie zijn verstevigd met gegoten betonplaten. Deze zijn met een 

hellingsgraad van ca. 30° tegen de oevers aangebracht. Ter hoogte van de spoorwegbrug werd 

eveneens een verticale oeverversteviging bemonsterd van damwandplaten, loodrecht op het 

wateroppervlak langs de oever geplaatst. Zowel de beton- als de damwandplaten dekken de 

oorspronkelijke oever volledig af waardoor er geen vegetatie kan ontwikkelen en er onder water geen 

habitatstructuur voor organismen aanwezig is. In dit vooronderzoek werden drie locaties van dit type 

bemonsterd. 

 

Fig. 4. Betonplaten als oeverversteviging. 
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2.2.3 Verstevigde en verdedigde begroeide oevers (VBO) 

Dit oevertype omvat vooroevers verstevigd en verdedigd door stortstenen en/of schanskorven, die 

(beperkte) groei van oevervegetatie toelaten. Een veel gebruikt type van oeververdediging en -

versteviging langs de Leie zijn stortstenen. Hierbij worden grote hoeveelheden ruwe stenen tegen de 

oever aangebracht om uitspoeling door stroming of golfslag te voorkomen. In het geval van 

schanskorven gaat het om kleinere stenen welke in een metalen draadnet bij mekaar gehouden 

worden. Ze bieden de aquatische organismen niet rechtstreeks bescherming tegen golfslag maar 

doordat er tussen de stenen holtes voorkomen kunnen organismen toch gebruik maken van deze 

schuilmogelijkheden. Tevens kunnen waterplanten hiertussen gedijen die op hun beurt beschutting 

kunnen bieden. Achter deze stortstenen of schanskorven wordt een plasberm gevormd welke veelal 

begroeid is met riet. De bedekkingsgraad van al dan niet volledig ondergedompelde vegetatie in de 

plasberm kan variëren tussen 0 en 100 %. De vooroever breekt de golfslag veroorzaakt door 

scheepvaart en kan beschutting bieden aan diverse vogels, vegetatie en aquatische organismen. 

 

Fig. 5. Stortstenen werden gebruikt als vooroever en als substraat voor het creëren van een vooroever. De densiteit van de 

begroeiing achter de vooroever kan variëren.  
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2.2.4 Palenrijen (P) 

Door uitspoeling van de verstevigde oevers langs de Leie zijn verschillende betonplaten in de 

waterloop weggezakt en is de natuurlijke oever vrijgekomen. Het afkalven van de oever zorgt er 

vervolgens voor dat een diepe inham in de oorspronkelijke oever ontstaat. De waterstand in deze 

inham is ondiep en door aanslibbingen en struweelontwikkelingen ontwikkeld er zich een enigszins 

natuurlijk karakter met verschillende microhabitattypes. Door het plaatsen van een NTMB-vooroever 

in de vorm van een palenrij wordt de erosiekracht van het water tegengehouden.  

 

Fig. 6. Palenrij langs de Leie. De bemonsterde locaties van dit oevertype verschillen onderling in oevervegetatie, diepte en oorsprong.  
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2.2.5 Beschrijving van de bemonsterde oevers. 

In Tabel 1 worden de oevers welke geselecteerd zijn voor bemonstering beschreven. Eveneens werden 

de verschillende aanwezige microhabitats aangegeven. In deze voorstudie werd echter niet dieper 

ingegaan op de invloed van het microhabitat op de aanwezigheid van vissen. Voor een gedetailleerde 

beschrijving van de verschillende oevertypes en –profielen wordt verwezen naar Raman (2010). 

Tabel 1. Beschrijving van de bemonsterde oevers 

Code 
(Fig.2) 

Code X 
Vooroever / Aanwezige microhabitats 

Oevertype 

Vismethode 

 

p
al

en
ri

j 

sc
h

an
sk

o
rv

er
 

af
ka

lv
en

d
e 

o
ev

er
 

st
o

rt
st

en
en

 

ri
et

 

g
ra

zi
g

e 
ve

g
et

at
ie

 

h
o

u
ti

g
e 

ve
g

et
at

ie
 

b
et

o
n

 

d
am

w
an

d
p

la
te

n
 

Fuik Elektrisch 

P1_RO ROVO1 x x x     x x     P x x 

P2_LO LOVO1 x   x   x x x     P x x 

P3_LO LOVO3 x     x x x (x)     P x x 

P4_LO LOVO4 x   x   x x x     P x   

P5_LO LOVO5 x   x x   (x) x     P   x 

P6_RO ROVO3 x   x x (x) (x)       P x x 

P7_RO ROVO6 x       x         P x   

VBO1_LO LOSS       x           VBO   x 

VBO2_RO ROSS       x           VBO   x 

VOO1_LO LOBE               x   VOO   x 

P8_LO LOP x           x     P   x 

VOO2_RO RODW                 x VOO   x 

VOO3_RO ROBE               x   VOO   x 

P: Palenrij, VBO: verstevigde en verdedigde begroeide oever, VOO: verstevigde onbegroeide oever, x: 

aanwezig, (x): in beperkte mate aanwezig, _LO: gelegen op linkeroever, _RO: gelegen op 

rechteroever; Code X: code uit vorige INBO rapportering (Raman, 2010). 
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2.3 Bemonstering van de visgemeenschap 

Het habitatgebruik in NTMB-oevers wordt voornamelijk aangetoond door het bemonsteren van 

juveniele vissen. De periode april-juni is hiervoor het meest geschikt. De voorstudie werd verricht 

tussen 16 en 19 augustus 2009. In deze voorstudie richten we ons voornamelijk op het verkennen en 

typeren van de oevers in combinatie met het testen van verschillende vangsttechnieken om de meest 

effectieve bemonsteringstechniek voor elk type oever te selecteren. Op basis van de bekomen 

resultaten zal een suggestie geformuleerd worden voor de uitvoering van een uitgebreid onderzoek.  

Om de haalbaarheid van verschillende bevissingstechnieken te analyseren werden de twee meest 

gebruikte technieken getest: het elektrisch vissen en bevissingen met schietfuiken.  

2.3.1 Elektrisch vissen 

De techniek van het elektrisch vissen is een actieve vistechniek met als groot voordeel dat men de 

anode kan manoeuvreren in ondiepe of dicht begroeide locaties. Men kan op deze manier vissen 

vangen die zich verschuilen in de oever. Op dergelijke locaties is deze techniek het meest efficiënt.  

Het basisprincipe van deze vistechniek is het opwekken van een elektrisch veld in het water tussen 

twee erin ondergedompelde elektroden, met de bedoeling een zwemreactie uit te lokken bij de vissen 

die zich in de buurt van de elektroden bevinden, of deze tenminste te verdoven om ze bij het 

bovendrijven met een net op te scheppen (Coeck, 1996). De elektrische stroom, opgewekt door een 

generator, wordt via geleiders (elektroden) in het water verspreid. Het water fungeert als weerstand 

en als geleider. Bij gebruik van gelijkstroom is sprake van één of meerdere positieve handelektroden 

(anode) en een negatieve elektrode (kathode). We maken gebruik van een 230 V 

wisselstroomgenerator, die via een controlebox verbonden is met de elektroden. De controlebox, die 

wisselstroom omzet in een vlakke gelijkstroom, werd steeds ingesteld op 200 V. Afhankelijk van de 

geleidbaarheid van het water werd op deze manier een stroom van 2-9 A opgewekt tussen de 

elektroden.  

Er werd steeds in stroomopwaartse richting gewerkt, omdat de bedwelmde vissen dan met de 

stroming van het water meedrijven in de richting van de schepnetten en omdat de vertroebeling van 

het water zo achter de werkplek plaatsvindt, waardoor de verdoofde vissen zichtbaar blijven. Er werd 

steeds vanuit de boot gevist. Achter de palenrijen zorgden resten van vroegere oeverversteviging voor 

een zeer onregelmatig substraat en een zeer variabele diepte waardoor wadend vissen onveilig bleek.  

2.3.2 Fuikbevissingen (Buysse et al., 2003) 

Een tweede vistechniek is het gebruik van schietfuiken. In dit onderzoek bieden ze de mogelijkheid 

om de vissen te bemonsteren welke zich achter de palenrijen begeven. De fuiken werden vanuit de 

boot vlak achter de vooroevers geplaatst. Het anker, aan de stroomopwaartse kant van de fuik, werd 

over de vooroever in het water gelaten waarna de fuik opgespannen werd door de boot achteruit te 

varen. Het uiteinde van de fuik werd met een zwaar gewicht in het water gelaten zodat de fuik goed 

gespannen blijft staan.  

Schietfuiken bestaan uit cilindrische of kegelvormige zakken (maaswijdte 9-13 mm) die op ringen of 

hoepels bevestigd zijn en die volledig omgeven zijn door een netstructuur. Ze worden op de bodem 

geplaatst en in ondiep water gebruikt (Nédélec and Prado, 1990). 
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Fig. 7. Een dubbele schietfuik (van der Land, 1993) 

Schietfuiken (Fig. 7) bevissen meestal slechts de onderste (halve) meter van de waterkolom terwijl 
bij gewone fuiken het schutnet meestal tot aan de oppervlakte reikt (van der Land, 1993). Gezien de 

grote variatie in fuiken zullen de efficiënties ook sterk verschillen. Van der Land (1993) beschrijft een 

aantal karakteristieken van fuiken die de vangst kunnen beïnvloeden: 

- lengte van het schutnet: deze kan variëren van enkele meters tot negen meter of langer; 

- maaswijdte: in Nederland wordt een maaswijdte van 18 mm gebruikt voor het vangen van 

maatse paling. Een belangrijke tekortkoming van populatiestudies met fuiken is dat kleinere 

lengteklassen minder of helemaal niet vertegenwoordigd zijn in de vangsten; 

- afmetingen van onderdelen van het net: de exacte diameter van de fuikopening heeft 

waarschijnlijk weinig nut. Het is echter wel denkbaar dat grote vis minder snel een fuik met 

een kleine inzwemopening betreedt; 

- plaatsing van de netten ten opzichte van de stroomrichting: gewone fuiken worden loodrecht 

op de oever geplaatst, terwijl schietfuiken parallel met de oever worden gezet;  

- tijd tussen verschillende lichtingen: er wordt aangeraden de fuiken dagelijks te lichten. Dit 

niet alleen uit praktisch oogpunt, omdat er anders teveel vuil kan instromen, maar ook omdat 

vissen mogelijk afgeschrikt worden door reeds in het net aanwezige vis. Bij het vissen met 

fuiken werd immers verscheidene malen vastgesteld dat vangsten na de eerste dag 

dramatisch terugliepen. 



 

 
18 Studie ter voorbereiding van een evaluatie-onderzoek van NTMB-projecten 

langs de Leie uitgevoerd door W&Z 

www.inbo.be

 

3 Resultaten 

3.1 Vangstresultaten elektrische bevissing 

In Tabel 2 worden de resultaten van de elektrische bevissingen volgens de bemonsterde locaties 

weergegeven. Slechts op 4 van de 11 bemonsterde locaties werden vissen gevangen. Het aantal 

gevangen individuen was zeer laag. Het hoogste aantal werd gevangen op locatie VBO1_LO, een 

oever met stortstenen. Ook hier werden slechts 6 individuen van 2 vissoorten aangetroffen. 

Tabel 2. Vangstgegevens van de elektrische bevissingen langs de verschillende oevertypes in de Leie. 

Locatie  Individuen Soorten 

VBO1_LO 6 blankvoorn, snoekbaars 

VBO2_RO 1 baars 

VOO1_LO 2 blankvoorn 

P8_LO 3 blankvoorn 

VOO2_RO 0 0 

VOO3_RO 0 0 

P1_RO 0 0 

P2_LO 0 0 

P3_LO 0 0 

P5_LO 0 0 

P6_RO 0 0 

Totaal 12 3 
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3.2 Vangstresultaten fuikbevissing 

In Tabel 3 worden de vangstgegevens van fuikbevissingen volgens bemonsterde locatie weergegeven. 

Voor elk van de locaties betreft het een paaiplaats met vooroever. Met 105 individuen werd het 

hoogste aantal op locatie P3_LO aangetroffen. Op locatie P4_LO  werd met 3168 g de hoogste 

biomassa aangetroffen. Deze locatie had met 7 soorten ook de hoogste soortenrijkdom. Er werd 

baars, blankvoorn, giebel, paling, pos, riviergrondel en snoekbaars aangetroffen.  

Tabel 3. Vangstgegevens van de fuikbevissingen langs de verschillende oevertypes in de Leie. 

Locatie Individuen Biomassa (g) Soorten 

P1_RO 89 2469 6 

P2_LO 87 805 4 

P3_LO 105 1713 5 

P7_RO 30 736 5 

P6_RO 57 1496 6 

P4_LO 100 3168 7 

Totaal 468 10387 8 
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3.3 Soortenaanbod  

In Tabel 4 wordt een overzicht gegeven van de aangetroffen soorten per locatie. Blankvoorn werd op 9 locaties aangetroffen. Ook snoekbaars (7) en baars 

(7) werden op de meeste locaties gevangen.  

Tabel 4. Aangetroffen vissoorten per locatie 

 Locatie 

Soort P1_RO P2_LO P3_LO P4_LO P5_LO P6_RO P7_RO VBO1_LO VBO2_RO VOO1_LO P8_LO VOO2_RO VOO3_RO 

baars x x x x   x x   x         

blankvoorn x x x x   x x x   x x     

giebel       x                   

paling x     x   x x             

pos     x x   x x             

rietvoorn   x x                     

riviergrondel x     x   x               

snoekbaars x x x x   x x x           
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3.4 Huet zonering en ecologische gildes 

Op basis van de Huetzonering (Huet, 1962) kunnen we besluiten dat de Leie volledig tot de 

brasemzone behoort. Zeven van de acht aangetroffen soorten behoren tot de eurytope gilde: 

baars, blankvoorn, giebel, paling, pos, rietvoorn en snoekbaars. Met de riviergrondel werd 

een partieel rheofiele soort gevangen. 

• Limnofiel: soorten van stilstaand water waarvan één of meer levensstadia gebonden 

zijn aan waterplanten; 

• Eurytoop: soorten waarvan alle levensstadia in vrijwel elk watertype kunnen 

aangetroffen worden; 

• Rheofiel: soorten waarvan één of meerdere levensstadia gebonden zijn aan stromend 

water. Vaak wordt een bijkomende onderverdeling gemaakt in partieel, obligaat en 

estuarien rheofiel.  

Tabel 5. Indeling van de waargenomen soorten volgens ecologische gilde (Rp=partieel rheofiel) (Crombaghs et al., 

2000). 

Gilde Vissoort 

Rheofiel  

partieel (Rp) riviergrondel 

  

Eurytoop  

 baars 

 blankvoorn 

 giebel  

 paling (rode aal) 

 pos  

 rietvoorn 

 snoekbaars  
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4 Bespreking 

Oevertypes 

Tijdens dit onderzoek werden 3 verschillende oevertypes beschreven op basis van een 

selectie op basis van het aanwezige microhabitat. Er werd een onderscheid gemaakt tussen 

verstevigde oevers zonder begroeiing (VOO), verstevigde oevers met mogelijke begroeiing 

(VBO) en palenrijen (P). Het onderscheid werd gemaakt op basis van de schuilmogelijkheden 

geboden door het aanwezige microhabitat. Bij een uitgebreid onderzoek zal het microhabitat 

verder getypeerd en selectief bemonsterd worden. 

De oevertypes werden vervolgens bemonsterd op basis van twee verschillende vistechnieken 

waarvan voornamelijk de praktische uitvoering geëvalueerd werd. De gevangen aantallen 

zijn weinig representatief voor de aanwezige vispopulaties. De bemonsteringen werden 

namelijk toegespitst op het habitatgebruik van de verschillende oevertypes, veeleer dan op 

de aanwezigheid van vissen in de Leie op zich. Het gebruik van oevertypes wordt het best 

onderzocht door de aanwezigheid van juveniele vissen. De ideale periode voor het 

bemonsteren van juveniele vissen is april-juni (Mouton et al., 2009) terwijl de voorstudie in 

augustus werd uitgevoerd. De bevindingen uit het vooronderzoek geven ons eerder een 

aantal goede richtlijnen om een efficiënte selectie van verschillende oevertypes en de daarbij 

passende bemonsteringstechniek mogelijk te maken voor een uitgebreid onderzoek tijdens 

en vlak na de paaiperiode.  

Vangsttechniek 

Door elektrisch vissen werden op 11 locaties slechts 12 vissen gevangen van 2 

verschillende soorten. De efficiëntie van het elektrisch vissen werd beperkt door de 

onbereikbaarheid van de ondiepe en begroeide oevers. Op de meeste locaties konden de 

vooroevers (palenrijen) niet gepasseerd worden door de boot waaruit gevist werd. Hierdoor 

kon het aanbod van verschillende microhabitats achter de palenrij niet bemonsterd worden. 

De elektrische bevissing werd daarom ter hoogte van de palenrij uitgevoerd. De boot werd 

daarbij aan de buitenkant van de paaiplaats tegen de palenrij gelegd zodat we met de anode 

in de paaiplaats konden bemonsteren. Op deze plaats waren de meeste paaiplaatsen echter 

vrij diep en onbegroeid wat de efficiëntie van deze vistechniek verminderd. Eventueel 

aanwezige vissen vluchten bij het gebrek aan beschutting vaak tot buiten het bereik van het 

elektrische veld. Daarbij zorgden de motor van de boot en de generator voor het elektrisch 

vissen voor verstoring door het lawaai dat ze maken.  

Op enkele locaties was het wel mogelijk om met de boot achter de vooroever te varen 

waardoor veel efficiënter gevist zou kunnen worden. Dit bleek echter onmogelijk doordat het 

vaak zeer ondiep was en er veel overblijfselen van de betonplaten aanwezig waren. De 

motor van de boot kwam meermaals in aanraking met deze resten wat naast de schade aan 

de motor ook gevaarlijke situaties voor de uitvoerders veroorzaakte. Om deze redenen werd 

ook op deze locaties enkel gevist ter hoogte van de palenrijen. Bij een uitgebreid onderzoek 

kunnen we gebruik maken van een kleinere boot zonder motor. Door het gebruik van 

roeispanen zouden we ondiepe locaties op een veilige manier kunnen bemonsteren. 

Locaties zonder vooroever (VOO en VBO) konden voldoende dicht benaderd worden om ze 

nauwkeurig elektrisch te bevissen. Naargelang de aanwezige beschutting had het schrikeffect 

van boot en motor meer of minder invloed op de vangstresultaten. Het hoogst aantal 

elektrisch gevangen vissen werd aangetroffen op stortstenen (VBO1_LO), waar enige 

schuilgelegenheid aanwezig was. 
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Op plaatsen waar het elektrisch vissen weinig efficiënt was werd een fuikbevissing 

uitgevoerd. Achter de palenrijen was er voldoende ruimte en diepte om de fuiken optimaal 

op te spannen voor een goed vangstresultaat.  

Schietfuiken zijn echter niet efficiënt voor het bemonsteren van juvenielen aangezien deze 

door de mazen van de fuik ontsnappen. Er werden echter wel 468 vissen van 8 vissoorten 

gevangen op 6 locaties. Deze vangsttechniek bleek ideaal voor het bemonsteren van adulte 

vissen die achter de palenrijen begaven. 

Soortenaanbod 

Er werden in totaal 8 verschillende vissoorten gevangen. 7 van de 8 aangetroffen soorten 

behoren tot de eurytope gilde: baars, blankvoorn, giebel, paling, pos, rietvoorn en 

snoekbaars. Met de riviergrondel werd een partieel rheofiele soort gevangen. Blankvoorn (9), 

snoekbaars (7) en baars (7) werden op de meeste van de dertien locaties aangetroffen. De 

paaiperioden van elk deze drie soorten vindt plaats gedurende de maanden april en mei. 

Deze periode kan indicatief zijn voor met moment dat een uitgebreid onderzoek moet 

plaatsvinden  
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5 Besluit 

Op basis van de beperkte resultaten van deze voorstudie is een evaluatie-onderzoek van de 

NTMB-oevers in de Leie zeker zinvol. Concreet werd aangetoond dat er voldoende vis in het 

studiegebied voorkomt om dergelijke studie te ondernemen. Bovendien werd aangetoond dat 

de aanwezige vissen gebruik maken van de NTMB-oevers binnen het studiegebied. De 

resultaten van deze studie zijn evenwel te beperkt om de aangelegde NTMB-oevers te 

evalueren.  

De resultaten geven ook een aantal randvoorwaarden aan. Het evaluatie-onderzoek wordt 

best uitgevoerd in de periode mei-juli om de kans te verhogen dat juveniele (en dus ook 

grotere aantallen) vis gevangen wordt. Bovendien is een combinatie van vangsttechnieken 

aangewezen om de vangstefficiëntie te verhogen. Fuikbevissingen en elektrische 

bemonsteringen bleken efficiënt voor het beoogde doel, maar mogelijks bieden 

geavanceerde technieken zoals radiotelemetrie ook een meerwaarde. Met dergelijke aanpak 

zou bijvoorbeeld het habitatgebruik van een aantal soorten in het studiegebied geanalyseerd 

kunnen worden. Bovendien worden een aantal problemen, zoals de sterke dynamiek van de 

oeverzones in de Leie en de moeilijke bereikbaarheid van sommige oeverzones, hierdoor 

vermeden.  
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BIJLAGE 

  

(a) (b) 

  
(c) (d) 

  

(e) (f) 

  

(g) (h) 
De acht verschillende waargenomen vissoorten: baars (a), blankvoorn (b), giebel (c), paling (d), pos 

(e), rietvoorn (f), riviergrondel (g) en snoekbaars (h). 
 
 
 


