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1 Inleiding en situering
Sibelco N.V. exploiteert in de gemeenten Dessel, Mol en Lommel verschillende
zandontginningen.  Centraal gelegen is de site ‘Schans’. Hier bevindt zich de
veredelingsfabriek en ook al ondersteunende diensten.  De site wordt door een
insteekdok langs het kanaal Bocholt-Herentals voor de scheepvaart ontsloten.  Ten
oosten van het insteekdok bevindt zich de waterplas Schansheide. Ten noorden van
Schansheide, aan de noordzijde van het kanaal, ligt het ontginningsgebied ‘Pinken’,
ten zuiden van het gehucht Witgoor (Dessel).

De zandwinning in de groeve ‘Pinken’ is in 2004 in bedrijf gegaan.  In een
voorbereidende fase werd eerst de afdeklaag (van 1 tot 2,5 m) verwijderd en in een
geluids- en windberm verwerkt.  Vervolgens wordt de zandlaag (bestaande uit een
bovenste laag grof zand en een dieper laag fijn zand) gebaggerd.  In voorjaar 2005
werd de zuiger naar de plas getransporteerd. De te ontginnen zanddikte bedraagt 23
m.  De ontginningstijd van de groeve wordt op 21 jaar geschat.  Door het te
ontginnen terrein liep de Voorste Nete, een waterloop van categorie 2, die onder het
beheer van de Provincie Antwerpen valt.

Voor de exploitatie van deze groeve kon aanvangen werd de Voorste Nete over een
lengte van ca. 1300 m omgelegd langs de zuidzijde van de ontginningszone.  Deze
omlegging was als mitigerende maatregel in het MER opgenomen. In de verlegde
Voorste Nete werd de structuurdiversiteit verhoogd en de oorspronkelijk
rechtgetrokken loop werd op verschillende plaatsen met zwakke meandering
aangelegd.  Hierdoor is de lengte van het beektraject en de stromende berging terug
verhoogd.  Om het droogvallen van de verlegde Voorste Nete tengevolge van het
opzuigen van het zand-watermengsel in de groeve te vermijden werd de verlegde
Voorste Nete in een bentonietbedding van 5 m breed gelegd (Figuur 1.1).  Het aantal
haakse bochten steeg van 2 bochten oorspronkelijk aanwezig ter hoogte van de
Hameldijk tot 8 in de verlegde loop.  Bovendien werd bij de aanleg van de verlegde
Voorste Nete ook slib en rietrhizomen uit de oorspronkelijke loop in het
stroomopwaartse en stroomafwaartse traject van de nieuwe loop aangebracht om het
ecologische herstel te bevorderen (Figuur 1.2).

Dit monitoringproject heeft als doel na te gaan of deze maatregel op korte en
middellange termijn effectief is en hoe de ecologische ontwikkeling van verlegde
Voorste Nete evolueert.  Deze evaluatie en opvolging van de evolutie bestrijkt de
monsternameperiode van het najaar 2004 tot het najaar 2006 in vijf
staalnameperiodes.  In de monitoring worden de structuurkenmerken en de
vegetatie, de waterkwaliteit zowel fysisch-chemisch als biologisch (macro-
invertebraten) en de visfauna geëvalueerd.

Onder monitoren wordt verstaan dat op regelmatige tijdstippen verschillende
parameters gestandaardiseerd worden gemeten en beschreven om met deze
verzamelde gegevens na te gaan in hoeverre de vooropgestelde of verwachte
doelstellingen al dan niet worden bereikt.

Postevaluatieve onderzoeksprogramma’s die de fauna en flora opvolgen zijn niet
courant in Vlaanderen of Europa. Nochtans zijn ze uiterst gewenst om een antwoord
te bieden op de vraag of bijvoorbeeld mitigerende maatregelen het beoogde effect
hebben of om na te gaan of bijkomende maatregelen nodig zijn om negatieve
effecten als nog bij te sturen.  De postevaluatie levert kostbare informatie op voor
het inschatten van effecten van toekomstige projecten maar ook de effectiviteit van
milderende maatregelen kan worden beoordeeld. In dit kader werd de monitoring
abiotische en biotische variabelen in de Voorste Nete opgezet.

In de literatuur zijn slecht een beperkt aantal studies gekend waarin effecten van
beekherstelmaatregelen worden geëvalueerd.  Moerke en Lamberti (2003)
onderzochten het terug opnemen van twee meanders in twee waterlopen in Indiana
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(V.S). In Europa zijn recent slechts een drietal publicaties beschikbaar die de effecten
van rivierherstel op vispopulaties (Pretty et al. 2003, Oscoz et al. 2005), of op vissen
macro-invertebratengemeenschappen (Lepori et al. 2005) onderzochten. Uit deze
studies blijkt dat de positieve respons van deze gemeenschappen op de verhoogde
habitatdiversiteit niet steeds optreden (Pretty et al. 2003, Lepori et al. 2005) en dat
de gewenste habitatdiversiteit vaak al na enkele jaren door sedimentatieprocessen
(Moerke en Lamberti 2003).

Figuur 1.1. Aanleg van de verlegde
Voorste Nete met onderliggende
bentonietmat en heraanvulling met het
oorspronkelijke substraat in april 2004.

Figuur 1.2. In de heraanvulling
uitgegraven loop van de verlegde
Voorste Nete met aangevoerd slib uit de
oorspronkelijke beekloop.

Dit rapport beschrijft de gebruikte methodes en de resultaten van de monitoring van
de verlegde Voorste Nete van globaal genomen september 2004 tot oktober 2006 in
vijf monitoringcampagnes, waarvan twee in het voorjaar (april) en drie in het najaar
(september-oktober).  In dit onderzoek in de verlegde Voorste Nete wordt nagegaan:

- hoe de waterkwaliteit evolueert;

- hoe de structuurkwaliteit evolueert;

- hoe het herstel van de macro-invertebratengemeenschap verloopt;

- hoe de landschappelijke inpassing verloopt;

- welke vissoorten of leeftijdsklassen van bepaalde vissoorten de beek koloniseren;

- welke seizoenale verschillen optreden;

- welke habitats door de typische beekvissoorten worden gebruikt;

- welke knelpunten in de aanleg aanwezig zijn.

In hoofdstuk 4 worden de belangrijkste resultaten samengevat.  Een meer
gedetailleerd overzicht van de resultaten is in bijlage (hoofdstuk 9) opgenomen.  De
resultaten laten toe om de hier boven vermelde evoluties te schetsen.  In hoofdstuk 5
wordt specifiek ingegaan op enkele onderzoeksvragen om de effectiviteit van de
omlegging van de Voorste Nete in Dessel na te gaan.

1. Resulteert de aanleg van de verlegde Voorste Nete in een biologische meerwaarde
t.o.v. de oorspronkelijke loop?

Om een antwoord op deze vraag te geven worden de verwerkte gegevens aangewend
om de oorspronkelijke loop met de nieuwe verlegde Voorste Nete te vergelijken.  Uit
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de vergelijking tussen de verlegde Voorste Nete en de referentietrajecten kan
eveneens de meer- of minwaarde van de verlegde Voorste Nete worden afgeleid. De
vergelijking wordt gemaakt zowel voor de structuur, de macro-invertebraten (BBI)
als voor de visgemeenschap.

2. Hoe verloopt de ontwikkeling in het nieuw aangelegde beektraject van de Voorste
Nete?

De waar te nemen trends en wijzigingen in de vijf bemonsteringscampagnes zowel
naar morfologie, oevervegetatie, macro-invertebraten- als visgemeenschap.

3. Welke knelpunten zijn in het onderzoek aan het licht gekomen?

Het onderzoeksopzet is in de loop van het onderzoek door menselijk ingrijpen en door
de periodieke slechte waterkwaliteit stroomopwaarts de verlegde Voorste Nete
beïnvloed.  Ook de omlegging kan de oorzaak zijn van mogelijke knelpunten.

4. Wat is het nut van de uitgevoerd beekherstelmaatregelen?

Hebben de hermeandering en het aangebrachte slib een gunstig effect gehad op het
herstel? Waren dit zinvolle maatregelen of niet?
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2 Juridisch en beleidsmatig kader

2.1 Kaderrichtlijn Water en Monitoring van de toestand van
oppervlaktewateren

2.1.1 Algemeen
De Kaderrichtlijn Water (KRLW) (RL 2000/60/EG) is sinds 22 december 2000 van
kracht en heeft verregaande gevolgen voor het waterbeleid in de Europese lidstaten
en dus ook in Vlaanderen. De KRLW benadert de waterproblematiek integraal op
stroomgebiedniveau en heeft zowel betrekking op oppervlaktewater als op
grondwater

De richtlijn schenkt ook aandacht aan de monitoring van oppervlaktewater.

De monitoringprogramma’s voor oppervlaktewater hebben in de eerste plaats
betrekking op de ecologische en de chemische toestand van het water. Kwantiteit
dient slechts te worden gemeten indien deze hierop een invloed heeft. Het meetnet
dient zo opgezet te worden dat een breed en samenhangend overzicht van de
ecologische en chemische toestand in elk stroomgebied wordt verkregen. Zoals
eerder toegelicht wordt de ecologische toestand bepaald door een samenspel van
factoren: biologische elementen, maar ook kwantitatieve aspecten en morfologische
kenmerken en verder de fysisch-chemische en chemische kwaliteit van het water.
Voor al deze aspecten dienen specifieke meetprogramma’s opgesteld te worden om
een juiste inschatting van de ecologische toestand mogelijk te maken. Verder moet
via een accuraat beoordelingssysteem worden nagegaan of de goede ecologische
toestand al dan niet wordt bereikt. Dit systeem moet zodanig worden opgesteld dat
de rapportering in alle lidstaten vergelijkbaar is.

De biologische elementen die moeten gemeten worden in oppervlaktewateren zijn
fytoplankton, waterflora, macaronivertebraten en visfauna (uitgezonderd voor
kustwater). Daarnaast moeten het hydrologische regime en de morfologische
kenmerken van het watersysteem worden gecontroleerd, omdat ook deze elementen
van invloed zijn op de biologische kwaliteit van het water.

Voor de bepaling van de algemene fysisch-chemische toestand van het waterlichaam
moeten enerzijds volgende parameters worden gemeten: temperatuur,
zuurstofhuishouding, eutrofiëringtoestand en eventueel doorzichtigheid en
verzuringtoestand. Anderzijds moet de chemische toestand worden gekwantificeerd,
zowel voor prioritaire stoffen als voor alle andere verontreinigende stoffen die in
belangrijke hoeveelheden in het water worden geloosd.

De ecologische toestand van het oppervlaktewater moet ingedeeld worden in vijf
klassen, gaande van ‘zeer goed’ over ‘goed’, ‘matig’ en ‘ontoereikend’ tot ‘slecht’.
Voor de hantering van deze begrippen geeft de richtlijn enkel een algemene
omschrijving.

De ecologische toestand wordt bepaald door de laagste waarde van de biologische en
de fysisch-chemische kwaliteit. Deze laatste twee worden eveneens ingedeeld in vijf
klassen.

Voor de indeling in chemische toestand worden slechts twee kwaliteitsklassen
gedefinieerd: ‘goed’ en ‘niet goed’. De chemische toestand wordt getoetst aan de
milieukwaliteitsnormen voor een aantal gevaarlijke stoffen (vastgesteld via de
betreffende richtlijnen) en voor de prioritaire stoffen (nog te bepalen).
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Om de monitoringresultaten van de meetsystemen in de verschillende lidstaten te
kunnen vergelijken, worden de resultaten voorgesteld met behulp van ecologische
kwaliteitscoëfficiënten.

Ecologische kwaliteitscoëfficiënten geven de verhouding aan tussen biologische
parameters en de waarden van die parameters die onder de
referentieomstandigheden voor dat water te verwachten zijn. De getalswaarde van
een ecologische kwaliteitscoëfficiënt ligt tussen nul en één, waarbij waarden in de
buurt van één wijzen op een zeer goede ecologische toestand en waarden in de buurt
van nul op een slechte ecologische toestand.

Elke lidstaat verdeelt vervolgens de schaal van de ecologische kwaliteitscoëfficiënten
in vijf klassen volgens de algemene beschrijving in de richtlijn. Aan de grenzen
tussen de verschillende klassen wordt een getalswaarde toegekend.

Om ervoor te zorgen dat deze getalswaarden onderling tussen de verschillende
lidstaten kunnen worden vergeleken, zal de Europese Commissie een ijking uitvoeren
op basis van metingen in een aantal referentiesites.

In Vlaanderen worden momenteel de monitoringsmethodes voor de trendmonitoring
geëvalueerd en getoetst aan de richtlijn.  Nieuwe methodes voor de monitoring van
macrofyten en macro-invertebraten worden opgesteld en zullen op korte termijn in
Vlaanderen worden geïmplementeerd (Schneider et al. 2004, Gabriëls et al. 2005).
Ook naar de beoordeling van de morfologie wordt in Europa naar een
gestandaardiseerde methode gezocht (werkdocument CEN/TC230).  Naar de
evaluatie van de visgemeenschap toe is veel aandacht gegaan naar het opstellen van
indices voor biotische integriteit (IBI).  De ontwikkeling van deze indices in
Vlaanderen is echter initieel op de indeling in viszones zoals opgesteld door Huet
(1954) gestoeld. Op dit ogenblik zijn enkel indices beschikbaar voor de brasem- en
barbeelzone, overgangswater en bovenlopen met een voor Vlaanderen relatief hoog
verval.  Voor de verschillende waterlichamen in Vlaanderen (vb. Grote of Kleine beek
in de Kempen) is geen index beschikbaar.  Bovendien treden zeer grote verschillen
op in de referentietoestand binnen deze typering van waterlichamen.  De
visgemeenschap in de Kempense beken wijzigt immers sterk naarmate de dimensies
(breedte, diepte) van de waterloop toenemen (Bervoets et al. 1991).

In deze monitoring werden de morfologie, macrofyten, macro-invertebraten en
visgemeenschap naast enkele algemene variabelen van de waterkwaliteit
opgenomen.

2.1.2 Soorten monitoringprogramma’s
De lidstaten moeten drie soorten programma’s voor de monitoring van
oppervlaktewater operationeel maken.

De toestand- en trend monitoring is een intensief programma waarbij gedurende een
heel jaar een groot aantal (in principe alle) parameters gemeten wordt op een aantal
relevante meetpunten. Het is de bedoeling dat deze gegevens ondersteuning bieden
bij de evaluatie van de menselijke impact op de watertoestand. Deze monitoring
wordt om de 6 jaar uitgevoerd. Verder moet het programma zorgen voor voldoende
meetgegevens om veranderingen op lange termijn te kunnen evalueren.

De operationele monitoring moet de effecten van de uitvoering van de
maatregelenprogramma’s opvolgen. Bijzondere aandacht gaat naar die wateren
waarvoor het risico bestaat dat de doelstellingen niet worden bereikt en naar die
gevallen waar er sprake is van verontreiniging met prioritaire stoffen. Het programma
meet enerzijds de biologische en hydromorfologische kwaliteitselementen die het
meest gevoelig zijn aan de vastgestelde belasting, en meet anderzijds prioritaire of
andere gevaarlijke stoffen. Deze monitoring is permanent. De meetfrequentie wordt
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door de lidstaten zelf vastgelegd, maar de tussenpozen tussen twee meetreeksen
mogen niet langer zijn dan aangegeven in de richtlijn.

De monitoring voor nader onderzoek tenslotte moet het mogelijk maken
maatregelenprogramma’s op te maken wanneer een overschrijding vastgesteld wordt
waarvan de oorzaak niet gekend is. Verder worden de gegevens ook gebruikt om de
omvang en het effect van een incidentele verontreiniging

De monitoring van de Voorste Nete sluit het meest aan op de monitoring voor nader
onderzoek met elementen van een operationele monitoring. Een operationele
monitoring kan worden verricht om het effect van hydromorfologische belasting te
kunnen beoordelen.  In dit onderzoek wordt het effect nagegaan van het, zij het op
kunstmatige wijze, aanpassen van de zwaar aangetaste morfologische toestand van
de Voorste Nete in dit landbouwgebied.  De verlegde loop laat toe om een meer
ecologisch verantwoord model te toetsen aan de oorspronkelijk, slechte
morfologische situatie.

2.2 Decreet Integraal Waterbeleid
Op 18 juli 2003 bekrachtigde de Vlaamse regering de tekst van het decreet
betreffende het integraal waterbeleid (IWB). Dit decreet schept het juridische en
organisatorische kader waarbinnen het integraal waterbeleid in Vlaanderen gevoerd
zal worden. Op 14 november 2003 is het decreet gepubliceerd in het Staatsblad,
waardoor het sinds 24 november 2004 van kracht is.

De Kaderrichtlijn Water verwijst in artikel 2, 21° voor de definitie van ecologische
toestand naar bijlage V. Hierin zijn biologische, hydromorfologische en fysisch-
chemische kwaliteits-elementen opgenomen om de ecologische toestandsklassen in
te delen. In de huidige Vlaamse regelgeving zijn nog geen milieudoelstellingen met
betrekking tot de ecologische toestand van oppervlaktewater opgenomen.
Overeenkomstig artikel 2.2.1. van het decreet algemeen beleid milieu (DABM) heeft
de Vlaamse regering de bevoegdheid om deze kwaliteitselementen te bepalen. Het
begrip milieukwaliteitsnormen in het DABM omvat immers ook de vaststelling van
deze kwaliteitselementen.  De ecologische toestand dient te worden ingedeeld in de
klassen “zeer goed”, “goed” en “matig”.  De Vlaamse regering zal tevens de
kwaliteitselementen moeten vastleggen die bepalend zijn voor een matige
ecologische toestand. Als milieudoelstelling geldt echter het bereiken van de goede
ecologische toestand of het goed ecologisch potentieel en indien mogelijk, de zeer
goede ecologische toestand of het maximaal ecologisch potentieel. Indien deze
milieudoelstellingen niet worden bereikt, mag de bestaande toestand – behoudens de
in artikel 55 en 56, § 2 en § 3 bedoelde gevallen - in geen geval achteruitgaan
(artikel 51, § 4).

2.3 Decreet houdende algemene bepalingen inzake
milieubeleid

In het DABM (Besl. Vl. Reg. 05/04/1995) werden de krijtlijnen voor het uitvoeren van
de milieueffectrapportage in Vlaanderen vastgelegd.  Bij het opstellen van een
project-MER vermeldt art. 4.3.7 §1 dat ook een beschrijving van de voorzieningen die
redelijkerwijze kunnen worden getroffen voor een behoorlijke monitoring en evaluatie
van de effecten van het voorgenomen project, moeten worden opgenomen in het
MER.  In het kader van de MER voor deze ontginning werd ook aan de monitoring van
de effecten aandacht geschonken.  De opvolging van de biologische waterkwaliteit,
de evolutie van de structuurkenmerken en de vegetatieve en landschappelijke
ontwikkeling waren in een voorstel tot monitoring in het MER opgenomen (Van de
Genachte et al. 2001).
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In het bewuste traject van de Voorste Nete komen ook beschermde vissoorten in
casu bermpje (Barbatula barbatula) voor en stroomafwaarts ook Europees
beschermde vissoorten werden aangetroffen met name kleine modderkruiper (Cobitis
taenia) en rivierdonderpad (Cottus gobio of C. perifretum) (Heutz 1993). Daarom
werd het monitoringproject uitgebreid met een evaluatie van de visgemeenschap in
de verlegd Voorste Nete.  Vissen zijn goede indicatoren voor de ecologische integriteit
van rivieren en beken (Karr 1981, Schiemer 2000).  Hun goede indicatie waarden
hebben vissen te danken aan het feit dat ze een brede waaier van habitatvereisten
voor de verschillende ecologische gilden nodig is en dat vissen gedurende hun
levenscyclus zelf reeds een verschillende habitats nodig hebben (paai-, opgroei- voor
larven of juvenielen, zomer- of winterhabitat adulten).

In de eerste uitgave van het richtlijnenboek voor de discipline Fauna en Flora werd
slechts summier aandacht besteed aan het opzetten van monitoringprogramma’s.   In
het recent herwerkte richtlijnenboek voor de discipline Fauna en Flora worden de
doelstellingen en types van monitoring, zij het summier, verder uitgewerkt.  De
concrete invulling van het monitoringprogramma is sterk afhankelijk van de concrete
situatie, de doelsoorten of habitats en de specifieke onderzoeksvragen.
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3 Materiaal en methode
In de loop van de inventarisatie werden 5 monitoringscampagnes uitgevoerd in de
verlegde Voorste Nete en stroomop- en afwaarts de omgelegde beekloop:

 Najaar 2004;

 Voorjaar 2005;

 Najaar 2005;

 Voorjaar 2006;

 Najaar 2006

De hieronder beschreven inventarisatiemethodiek werd gehanteerd bij elke
monitoringscampagne.

3.1 Waterkwaliteit
De waterkwaliteitsdoelstelling voor de Voorste Nete is basis- en viswaterkwaliteit.

Gelijktijdig met de bemonstering voor de bepaling van de biologische waterkwaliteit
(zie 3.4 Macro-invertebraten) werd op 4 locaties een aantal fysisch-chemische
parameters gemeten (temperatuur, pH, zuurstofgehalte (%), opgelost zuurstof
(mg/l) en elektrische conductiviteit). De gebeurde met een WTW multimeter P4. Bij
de bemonstering van de visfauna werden het zuurstofgehalte en –verzadiging, de
temperatuur en de geleidbaarheid gemeten met een WTW-oxymeter en WTW-
multimeter P3.

Tabel 3.1 Waterkwaliteitsnormen voor basis- en viswaterkwaliteit voor
enkele relevante parameters.

Parameter Eenheden
Norm (Vlarem II

bis) basiskwaliteit
Norm (Vlarem II

bis) viswater

BBI ≥ 7 ≥ 7

temperatuur °C ≤ 25

opgeloste zuurstof mg O2/l ≥ 5 50% ≥ 7

pH (zuurtegraad) 6.5 ≤ pH ≤ 8.5 6 ≤ pH ≤ 9

Geleidingsvermogen (20°C) _S/cm < 1000

zwevende stoffen 105 °C mg/l < 50 < 25

BZV (BOD) 20/5 mg O2/l ≤ 6 ≤ 6

CZV (COD) mg O2/l < 30

ammonium (N-NH4
+)

mg N/l
(max.)

≤ 5 ≤ 0,78

mg N/l
(gem.)

≤ 1

Nitraat (N-NO3
-) + Nitriet (N-NO2

-) mg N/l ≤ 10

Nitriet (N-NO2
-) mg N/l ≤ 0.009

Orthofosfaat (P-o-PO4
3-) mg P/l < 0,3
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Voor die parameters waarvoor een norm bestaat, werden de analyseresultaten
getoetst aan de norm (Tabel 3.1). Hierdoor kon op eenvoudige wijze een evaluatie
worden gemaakt van de waterkwaliteit van de verlegde Voorste Nete op basis van de
parameters die op het terrein werden gemeten.

Naast de eigen metingen werd ook de internetdatabank van de Vlaamse
Milieumaatschappij (VMM) geraadpleegd voor de VMM-meetpunten 312000 en
312400 (kaart 3.1.a) om een ruimer beeld te krijgen van de fysisch-chemische
waterkwaliteit van de Voorste Nete.

3.2 Structuurkenmerken

3.2.1 Indeling van de waterlopen in trajecten
De verlegde Voorste Nete werd ingedeeld in ecologisch homogene eenheden,
trajecten genoemd. In principe werd bij de trajectindeling met alle habitatparameters
rekening gehouden. De belangrijkste variabele hierbij is het meanderingspatroon. De
dynamiek en de bijhorende structuren (diepte-ondiepte patroon, variatie in
beddingmateriaal, oevermorfologie) zijn uiteraard heel anders in een rechte
waterloop dan in een sterk meanderende waterloop. Ook de variatie in het
aanpalende bodemgebruik (vb. bos versus akker) speelt een voorname rol bij het
trekken van trajectgrenzen. Maar ook bvb. oeverbeschoeiingen, beekbegeleidende
houtkanten, oevermorfologie, monding van zijlopen, beddingvegetatie of
kunstwerken geven aanleiding tot een opdeling. De lengte van de trajecten kan
variëren; normaal bedraagt een gemiddelde trajectlengte ongeveer 100 m tot 150 m.

3.2.2 Inventarisatie van de structuurkenmerken/habitatkwaliteit
op terrein

De inventarisatie bestond concreet uit het invullen van een veldformulier (bijlage
1.1.a) en het maken van een schets (bovenaanzicht) per waterlooptraject. Van ieder
traject en van alle opmerkelijke structuren werd een foto gemaakt.

Hieronder volgt een korte verduidelijking van de manier waarop de inventarisatie van
de diverse kenmerken werd aangepakt en hoe de resultaten dienen geïnterpreteerd
te worden. Hierbij wordt de indeling van het veldformulier gehanteerd.

Algemene gegevens

De naam van de waterloop wordt overgenomen uit de Vlaamse Hydrografische Atlas
(VHA). Hierbij moet worden opgemerkt dat de verlegde Voorste Nete recent werd
omgenomen in de digitale versie van de VHA.

Recente ingrepen

In principe zijn er geen ingrepen te verwachten langs de verlegde Voorste Nete, maar
dit kan wel het geval zijn voor trajecten stroomop- en stroomafwaarts van de
verlegde beek of langsheen akkers.

Met kruidruiming wordt de verwijdering van de beddingvegetatie bedoeld. Dit kan
vastgesteld worden door de aanwezigheid van de geruimde planten op de oever of
door het ontbreken van de vegetatie in een bepaalde longitudinale strook van de
waterloop.
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Slibruiming kan worden vermoed bij de aanwezigheid van slib op de oever en op
basis van de morfometrie van de bedding.

Er wordt eveneens genoteerd of de oevers recent gemaaid werden en waar het
maaiafval lag: in de berm en/of op de oevertop (indien aanwezig).

Gebruik van herbiciden wordt afgeleid o.b.v. afwezigheid, kleurafwijking en/of andere
afwijkingen van de vegetatie.

Het voorkomen van groenafval (voornamelijk gras van gemaaide gazon en
snoeiafval), ander afval (huishoudelijk, bouwafval, …) en zwerfvuil (voornamelijk
plastic) wordt geregistreerd en gedocumenteerd met fotomateriaal.

Waterpeil en stroomsterkte

Aanduiding van uitzonderlijk hoge of lage waterpeilen op het ogenblik van
inventarisatie laten toe de waargenomen kenmerken correct te interpreteren.
Waterlopen die (periodiek) droogvallen vragen om een ander beheer dan permanent
watervoerende waterlopen.

Met betrekking tot stroomsterkte werd genoteerd of de waargenomen situatie afweek
van de stroomsnelheid die men kan verwachten in dat waterlooptraject. In vele
gevallen gaat het om stroomversnellingen door antropogene ingrepen (vb. duikers).

 ‘Substraat’

Hier wordt eigenlijk het beddingmateriaal bedoeld: de aard van het materiaal in de
bovenste decimeters onder de waterkolom, waarin de beddingvegetatie wortelt en
benthische organismen een onderkomen vinden. De verticale opeenvolging van het
beddingmateriaal wordt achterhaald door bemonstering met pedologische boor of een
steekboor. Variaties in het horizontale vlak worden in de diepere waterlopen op een
aantal plaatsen onderzocht met behulp van meerdere boringen. Het aftasten van de
bedding met een stok levert in de meeste gevallen ook een aantal vaststellingen op
(aflijning gedeelten met stortsteen). Bij voldoende helder water kunnen de
grofkorrelige fracties ook visueel in situ getypeerd worden. Per type beddingmateriaal
werd de mate waarin het aanwezig was aangegeven voor elk traject.

De sliblaag wordt gezien als de bovenste laag onder de waterkolom met een losse
structuur en een hoog gehalte organisch materiaal. De slibdikte en de variatie ervan
werden gemeten.

Habitatkenmerken

Voor de beschaduwing van het wateroppervlak en de oevers werd geschat welk
aandeel van de oppervlakte van het volledige traject wordt afgeschermd van het
rechtstreekse zonlicht door bomen, struiken, gebouwen of de oever. De
gerapporteerde beschaduwing geeft de gemiddelde dagsituatie (verandering van
hoogte en oriëntatie van de zon) op een zomerdag (maximaal bladerdek) zonder
bewolking en dus niet de beschaduwing op het ogenblik van inventarisatie (Alleen
deze habitatkenmerk is zo gerekend.).

Bij ‘doorworteling van de oevers’ gaat het alleen om de wortels die bloot liggen aan
de oppervlakte.

Oeverprofiel

Met betrekking tot de steilte van de helling werd zowel de verticale variatie (vb.
verticale wand boven zwak hellende oever) als de variatie in de lengterichting van het
traject in rekening gebracht.
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Een dijk is een kunstmatige ophoging langs de waterloop in functie van het
waterkwantiteitsbeheer. Bij directe bedijking is de dijk op of nabij de oevertop
gelegen. Een teruggetrokken dijk ligt op grotere afstand van de waterloop.

Oeververdediging

Zowel het voorkomen als de aard van oeververstevigingen (= oeververdediging =
oeverbeschoeiing) werd genoteerd (vb. stortsteen). HWL staat voor (gemiddelde)
hoogwaterlijn. Ook doorworteling door vegetatie werd hierbij opgenomen, aangezien
wortels van bomen, struiken en kruiden ook de oevers verstevigen.

Structuurwaardering

Voor de omschrijving van de meandering is een keuze gemaakt uit 6 klassen: goed
tot slecht ontwikkeld en micro-meandering.

Het aantal bochten is gelijk aan het dubbel van het aantal golflengten.

De diepteverschillen werden geëvalueerd door een quasi-continue meting van de
waterdiepte op het diepste punt van het dwarsprofiel, met behulp van een stok met
afstandsaanduiding of door in de bedding te wandelen. De diepte van de
opeenvolgende diepten en ondiepten werd op de schets genoteerd. Per traject wordt
achteraf bekeken hoe groot het gemiddelde verschil tussen (natuurlijke) diepten en
ondiepten per traject is. De gekoppelde waardering wordt toegekend met het best
ontwikkelde diepte-ondiepte patroon in het deelbekken als referentietoestand voor
‘goed ontwikkeld’. De grens tussen een matig en goed ontwikkeld wordt voor in de
praktijk gelegd op een systematisch diepteverschil van ca. 30 cm. Bij een
systematisch patroon van diepten in (of net na) de buitenbochten en ondiepten aan
de inflectiepunten (dus samenhangend met de meandering) is er sprak van een
stroomkuilenpatroon (Engels: pool/riffle-patroon, zie Figuur 3.1). De klasse ‘grote
lokale verschillen’ wordt voorbehouden voor de kunstmatige diepteverschillen.

Figuur 3.1. Stroomkuilen-, of
pool/riffle-patroon (Bron: De Coster,
1998).

Figuur 3.2. Verschillende types
sedimentplaten (Bron: Konings P.,
‘Structuur van de ecoinv-databank;
naar Petts & Calow (eds.), 1996).

Ook de holle oevers werden beoordeeld op schaal van de beek. Gebruik van
lieslaarzen of waadpak laat toe om de oevermorfologie over de volledige lengte van
een traject van nabij te onderzoeken. Een holle oever met een holte die meer dan ca
15 cm diep is, wordt goed ontwikkeld genoemd in de grote waterlopen.
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De aanwezigheid van stromingsribbels in het beddingmateriaal was enkel
inventariseerbaar waar het water voldoende helder was.

Bij de parameter ‘eroderende oevers’ wordt een onderscheid gemaakt tussen erosie
ten gevolge van de waterloopdynamiek en erosie ten gevolge van menselijk ingrijpen
(vb. door zware landbouwmachines).

Er worden vier typen van sedimentplaten (‘bars’) onderscheiden (Figuur 3.2). Point
bars zijn zwak hellende sedimentplaten in de binnenbochten die ontstaan ten gevolge
van sedimentatie. Side bars zijn aanslibbingen langs rechte stukken van de
waterlopen of de minder typische sedimentplaten in een meanderende waterloop.
Junction bars ontstaan aan de samenvloeiing van 2 waterlopen. Mid-channel bars zijn
eilandjes in de waterloop.

Beddingvegetatie

Met betrekking tot de beddingvegetatie werd in dit deel van de inventarisatie vooral
gekeken naar de structuur van de vegetatie (Figuur 3.3). Inventarisatie van de
soortensamenstelling zit vervat in het luik oevervegetatie. Indien er enkel vegetatie
was aan de ondiepe waterrand (inclusief op de sedimentplaten) werd dit aangeduid
als ‘vegetatie beperkt tot waterrand’.

Figuur 3.3. Verschillende types beddingvegetatie (Bron: Konings P.,
‘Structuur van de ecoinv-databank, 2002).

Als indicatoren voor kwel gelden een roestbruine kleur (soms als bezinksel) en een
veelkleurige film op het wateroppervlak.

Kleine landschapselementen

De kleine landschapselementen (KLE’s) zijn opgesplitst in enerzijds houtkanten en
hagen en anderzijds bomenrijen.

Indien er een grachtennetwerk aanwezig is binnen een perceel, werd genoteerd of de
grachten evenwijdig liggen met de waterloop, loodrecht op de waterloop of beide
(netwerk).
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Ook het voorkomen van wegen en afrasteringen (vooral tuinen en weilanden) en de
afstand ervan tot de oevertop werd aangegeven.

Afstand tot het eerste bodemgebruik

De zone tussen de oevertop en het aanpalende perceel met mogelijk negatieve
beïnvloeding van de waterloop, bijvoorbeeld door de uitspoeling van meststoffen of
bestrijdingsmiddelen, wordt hier ‘afstand tot eerste bodemgebruik’ genoemd of
bufferstrook. Er werd enkel van een bufferstrook gesproken indien er iets te bufferen
viel, m.a.w. indien er een negatieve invloed op het waterloopsysteem kon verwacht
worden. Een ruigtestrook tussen een bos en de waterloop werd dus niet als
bufferstrook aanzien.

Kunstmatige ingrepen

Vismigratieknelpunten werden opgeschreven op basis van de methodiek van het
Instituut voor Wildbeheer en Bosbouw (IBW). In principe komen geen
vismigratieknelpunten voor in de verlegde Voorste Nete, maar ervaring toont aan dat
belemmeringen in relatie tot duikers en erosie stroomafwaarts van de duikers kunnen
ontstaan na verloop van tijd.

3.2.3 Digitalisatie
Alle verzamelde gegevens werden in digitale vorm beschikbaar gemaakt.

De aslijn van de verlegde Voorste Nete werd initieel op basis van het oorspronkelijke
ontwerp ingetekend.  Tijdens de verschillende inventarisatiecampagnes zijn alle
wijzigingen van de aslijn op basis van de intekening van de veldschetsen aangepast.
De aanduiding van de trajectgrenzen gebeurde op basis van de aslijn.

De gegevens van het veldformulier werden ingebracht in een Access-databank die
voor deze studie werd opgemaakt.

De digitale foto’s werden gerangschikt en genummerd op basis van de
trajectnummering. Een selectie van de foto’s werd samengebracht in fotoreportages.

3.2.4 Verwerking en presentatie

3.2.4.1 Monothematische kaarten

Een eerste benadering bij de verwerking en presentatie van de gegevens is het
ruimtelijk weergeven van één kenmerk in een monothematische kaart. Via een
rechtstreekse koppeling van de Access-databank met het GIS-programma ArcView of
via een tussenstap in Excel (indien er nog uitgebreide berekeningen dienden
gemaakt) kunnen alle geïnventariseerde parameters gekarteerd worden. In de
kaartenbundel zijn voor elke inventarisatiecampagne drie dergelijke kaarten
opgemaakt voor respectievelijk het meanderingspatroon, het diepte-ondiepte patroon
en de holle oevers.

De waterlooptrajecten werden ingekleurd met een kleur die de waardering aangeeft
(blauw = goed ontwikkeld; rood = slecht ontwikkeld). Op iedere kaart werd het
aantal trajecten per klasse in de legende weergegeven en het trajectnummer in het
kaartblad aangebracht.

De manier waarop de klasse-indeling voor holle oevers werd opgesteld is aangegeven
in Tabel 3.2.a. De op terrein toegekende aanwezigheidsscores (1: sporadisch
aanwezig; 2: aanwezig <33%; 3: aanwezig >33%) van de linkeroever en de
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rechteroever werden opgeteld. Goed ontwikkelde holle oevers tellen dubbel zo zwaar
als matig ontwikkelde holle oevers.

De ruimtelijke spreiding van een aantal andere kenmerken werd op deze manier
voorgesteld in functie van de eindevaluatie van het biologisch herstel van de omlegde
Voorste Nete.

3.2.4.2 Synthesemaat structuurwaardering

Monothematische kaarten geven een goed beeld van de ruimtelijke spreiding van het
betreffende thema, maar laten niet toe op een vlotte manier de verschillende
kenmerken van een waterloop(deel) te overschouwen. Dit kan wel met behulp van de
(digitale) schetsen, waarop meerdere kenmerken op detailniveau zijn aangeduid (zie
hoger). Deze schetsen geven evenwel niet alle geïnventariseerde parameters weer en
zijn niet overzichtelijk op kleinere schaal (groot gebied).

De berekening en cartografische voorstelling van een synthesemaat voor
structuurkenmerken is een werkwijze die enkel voor de najaarsinventarisaties werd
uitgevoerd zodat de resultaten van 2004, 2005 en 2006 kunnen worden vergeleken.
De berekende synthesemaat is een combinatie van drie parameters van de
structuurwaardering, met name meandering, diepte-ondiepte patroon en holle
oevers. De methodiek is gebaseerd op de structuurwaardering zoals opgesteld door
Bervoets & Schneiders (1990), maar kon niet op identiek dezelfde wijze uitgewerkt
worden doordat de methodiek van de inventarisatie verschilt.

Tabel 3.2 verduidelijkt de gevolgde berekeningswijze.

Voor de oorspronkelijke loop van de Voorste Nete binnen de perimeter van de
zandwinning is de structuurwaardering, zoals opgesteld door Bervoets & Schneiders
(1990), weergegeven op kaart 3.2.4.2.a. De analyse van Bervoets & Schneiders is
uitgevoerd o.b.v. luchtfoto’s en dus minder gedetailleerd dan de gehanteerde
methodiek in dit onderzoek.



CENTRUM VOOR MILIEUKUNDE – AEOLUS BVBA

16 EINDRAPPORT MONITORING BIOLOGISCH HERSTEL VAN DE VERLEGDE VOORSTE NETE

Tabel 3.2 Berekening van de synthesemaat voor structuurwaardering, o.b.v.
de parameters meanderingspatroon, diepte-ondiepte patroon en holle
oevers (gebaseerd op methode van Bervoets en Schneiders (1990)).

1. Meandering    

klasse in databank omschrijving score meandering kleur

1 goed ontwikkeld, continu 2 blauw

2 goed ontwikkeld, niet continu 1 groen

3 matig ontwikkeld, continu 0 geel

4 matig ontwikkeld, niet continu -1 oranje

6 Micromeandering -1 roze

5 Recht -2 rood

2. Diepte-ondiepte patroon   

klasse databank omschrijving score diepte-ondiepte kleur

1 goed ontwikkeld, samenhangend met meandering 2 blauw

5 goed ontw., niet samenhangend met meandering 2

lichtblau

w

2 matig ontwikkeld, samenhangend met meandering 1 groen

6 matig ontw., niet samenhangend met meandering 1 lichtgroen

3 grote lokale verschillen 0 oranje

4 uniform of geringe verschillen -2 rood

3. Holle oevers    

ontwikkeling holle oevers voorkomen linkeroever + rechteroever punten holle oever

niet ontwikkeld / 0  

matig ontwikkeld 1 1  

 2 2  

 3 3  

 4 4  

 5 5  

 6 6  

goed ontwikkeld 1 2  

 2 4  

 3 6  

 4 8  

 5 10  

 6 12  

som van punten matig

en goed ontwikkeld
omschrijving score holle oevers kleur
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0 afwezig -2 rood

1-2 weinig ontwikkeld -1 oranje

3-4 matig ontwikkeld 0 geel

5-6 goed ontwikkeld 1 groen

>6 zeer goed ontwikkeld 2 blauw

 Synthesemaat    

som 3 scores naam kleur

-6 uiterst zwak bruinrood  

-5 tot -4 zeer zwak rood  

-3 tot -1 zwak oranje  

0-2 matig geel  

3-4 waardevol groen  

5-6 zeer waardevol blauw  

3.3 Water- en oeverplanten

3.3.1 Inventarisatie
De waterplanten en planten in de moeraszone werden volledig geïnventariseerd.
Alle plantensoorten in de waterzone (natte sectie) en van de moeraszone
(contactzone nat-droog) van de waterloop werden genoteerd. Er werd gewerkt met
de trajectindeling voor structuurkenmerken (zie § 1.1.2).

Voor de vegetatie van de hogere oeverzone werd afgeweken van de ‘klassieke’
opnamemethode. Er werd voor gekozen om de oever in te delen in homogene
vegetatietypes waaraan een oevercodering werd toegekend volgens een door Aeolus
opgestelde methode.

3.3.2 Oevervegetatiecodering van Aeolus
Om snel een goed beeld te krijgen van de oevergemeenschappen van de verlegde
Voorste Nete werd een relatief eenvoudige code opgesteld die toelaat om op het
terrein onmiddellijk een typering aan elk traject toe te kennen (zie hieronder). De
codering is grotendeels gebaseerd op ‘De vegetatie van Nederland’ (Schaminée,
1995-1999) en aangevuld met Zwaenepoel’s (1998) typering zoals uiteengezet in
‘Werk aan de berm’. De oevervegetatietypering zoals behandeld in het kaderstuk is
veel uitgebreider dan wat relevant is voor de oevers van de Voorste Nete, aangezien
deze methode door Aeolus gehanteerd worden voor oeverinventarisaties voor alle
kleinere waterlopen. Deze uitgebreide oevercodering werd echter tijdens de 5
inventarisatiecampagnes toch toegepast, omdat de oevervegetatie in de loop van 3
jaar monitoring is geëvolueerd en ontwikkeld.

Voor elk traject en elke oever wordt er een hoofdcode gegeven voor het dominante
vegetatietype. Indien er co-dominantie of elementen van andere vegetatietypes
voorkomen, wordt dit eveneens aangegeven (subcode).
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Oevervegetatietypologie voor de verlegde Voorste Nete

1 Alluviaal bos: beekbegeleidend alluviaal bos, voorjaarsflora op oever

2 Grassen: (co-)dominantie van grassen

• 2a matig voedselrijk graslandtype (naast grassen ook kenmerkende kruiden aanwezig)
2a1 “glanshaververbond”: Glanshaver met Reukgras, Margriet, Grote bevernel,   Berenklauw,
Fluitenkruid, Knoopkruid, … (droge zones op dijken en oeverwallen, gemaaid)
2a2 “kamgrasverbond”: begraasd, met Kamgras

• 2b dominantie van grassen (weinig of geen kruiden)
2b1 “natuurlijke” grassen: Struisgras // Glanshaver, Kropaar, Grote vossestaart, Ijle dravik,
Kweek, Rood zwenkgras, Beemdgras
2b2  “cultuurgrassen: Gestreepte witbol, Engels raaigras, Ital. raaigras: oever zoals
naastliggend weiland

3 Natte strooiselruigte:

•  3 a  goed ontwikkeld: meerdere van volgende soorten: Moerasspirea, Grote kattenstaart, Grote
wederik, Haagwinde, Echte valeriaan, Gewone smeerwortel, Moerasandoorn, helmkruid…

•  3b rompgemeenschap: Grote brandnetel of Rietgras met hier en daar één van de kensoorten
(meestal Smeerwortel, Haagwinde, Harig wilgenroosje)

4 Nitrofiele zoom: Zoomgemeenschappen op stikstofrijke bodem die in meerdere of mindere
mate worden beschaduwd. Het maaiveld wordt zelden of nooit door oppervlaktewater
overspoeld.

•  4a goed ontwikkeld:  meerdere van volgende soorten: Zevenblad, Grote brandnetel, Kleefkruid,
Hondsdraf, Look–zonder- look, Dolle kervel, Robertskruid, Geel nagelkruid, Witte dovenettel…

• 4b rompgemeenschap:

4b1 dominantie van Zevenblad

4b2 dominantie van grote brandnetel en Kleefkruid

4b3 dominantie van Fluitekruid

4b4 dominantie van Groot hoefblad

 5 Rietvegetatie: oever gedomineerd door Riet, al of niet met struikopslag

• 5a dominantie van Riet
• 5b dominantie van Grote egelskop
• 5c dominantie van Liesgras

6 Tandzaadklasse: soorten als Tandzaad, Waterpeper, Gele waterkers, Blaartrekkende
boterbloem… in de moeraszone

7 Ruderaal: soorten als Boerenwormkruid, Vlasbekje, Kruldistel, Speerdistel, Canadese
fijnstraal, Bijvoet, …

8 Akkergemeenschap: omgewerkte grond, meestal langs (braakliggende) akker met soorten
als Herderstasje, Kweek, Perzikkruid, Akkerdistel, Klaproos, Grote ereprijs, Kroontjeskruid,
Gewone spurrie, Kamillesoorten,…

9 Tredvegetatie: o.a. met Grote weegbree, Straatgras en eventueel muizenstaart

10 Antropogeen:

• 10a tuinen, gazons, coniferen, aangeplante struiken
• 10b dominantie van exoten (Japanse duizendknoop, Reuzebalsemien, Reuzenbereklauw, …)
• 10c geen/storings oevervegetatie (bv. omwille van oeververdediging, van menselijk ingreep, enz.)
• 10d: vegetatie typisch voor oever behandeld met herbiciden (akkerpaardestaart, …)

11 Bramen

12 Bron- en kwelvegetaties: o.a. met Beekpunge, Reuzenpaardestaart, Bosbies,…
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3.4 Macro-invertebraten
Op basis van de aan- of afwezigheid van aquatische macro-invertebraten wordt de
Belgische Biotische Index (BBI) bepaald. Deze index wordt gebruikt bij de
beoordeling van de biologische waterkwaliteit. De verkregen BBI wordt
geïnterpreteerd als een weerspiegeling van zowel de water- als de biotoopkwaliteit.

3.4.1 Keuze staalnamelocaties BBI
In de verlegde Voorste Nete werd de Belgische Biotische Index bepaald op 3 locaties.
Eén plaats stroomopwaarts van de verlegde Voorste Nete werd ook bemonsterd; dit
punt fungeerde als referentie.

Voor de keuze van deze locaties (Kaart 3.1.a) werd rekening gehouden met:

- De diversiteit van de verlegde Voorste Nete op basis van variatie aan
structuurkenmerken (o.a. meander, diepte/ondiepte, verhouding water- en
oeverplanten).

- Ruimtelijke spreiding: goede spreiding van de bemonsteringspunten over de
waterloop.

3.4.2 Uitvoering bemonstering ter plaatse
Aanwezig substraat: Het betreft het zoeken naar bepaalde substraten zoals takken,
stenen, afval (flessen, plastic zakken, blikjes) in de verschillende habitats aanwezig in
de waterloop. Op dit substraat zitten al heel wat macro-invertebraten. Het substraat
wordt ter plaatse bekeken en de gevonden organismen worden met de hand of met
een klein borsteltje van het substraat afgehaald en in insectenpotjes met plaatselijk
water gedaan. Aanwezige waterplanten of ander substraat kunnen in een emmer
worden gedaan met plaatselijk water om deze later in het laboratorium te
onderzoeken op aanwezige organismen. Het bemonsteren duurt 10-20 minuten,
afhankelijk van het aantal verschillende habitats en de aanwezigheid van substraat
op de bemonsteringsplaats. Elk type habitat werd een afstand van 10 meter aan de
hand van deze methode bemonsterd.

Handnet: Er werden gedurende 5 tot 10 minuten met het handnet zoveel mogelijk
habitats in de waterloop bemonsterd over een afstand van 10 meter (de bovenlaag
van de bodem, tussen de waterplanten, langs een eventueel muurtje, …). Als de
verscheidenheid aan habitats relatief hoog was, werd langer bemonsterd. Het
handnet werd tegen de stroom in bewogen. De gevangen dieren werden in
insectenpotjes gedaan met lokaal water.

Ook in slib werd bemonsterd; dit gebeurde niet erg diep omdat de aanwezige
organismen hier veelal oppervlakkig aanwezig zijn, en weer tegen de stroom in. Het
slib werd door middel van schokkende bewegingen in het net opgevangen. Het slib
werd in de emmers gedaan om zo mee te nemen naar het labo. Soms kon het slib ter
plaatse uitgesorteerd worden. Het uitsorteren gebeurde dan door het slib op een
serie van 3 op elkaar gestapelde zeven (van boven naar onder: maaswijdte van 5
mm, 1 mm en 500 µm) te brengen en deze zeef te spoelen met plaatselijk water.
Vervolgens werden de macro-invertebraten in de insectenpotjes gedaan met
plaatselijk water.
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3.4.3 Opspoelen en uitzoeken van de stalen
De stalen werden opgespoeld met een serie van 3 op elkaar gestapelde zeven (van
boven naar onder: maaswijdte van 5 mm, 1 mm en 500 µm). Het monster werd met
een niet te krachtige waterstaal grondig gespoeld. Elke fractie werd apart
opgevangen in een bak. De organismen werden de dag van bemonstering of ’s
anderendaags levend gedetermineerd.

3.4.4 Determinatie
Determinatie van de gevonden organismen werd uitgevoerd op basis van het werk
van De Pauw en Vannevel (1993). Determinatie tot op soortniveau is meestal niet
relevant. Voor de meeste taxa (Mollusca, Hirudinea, Ephemeroptera, Plecoptera,
Trichoptera, enz.) volstaat een determinatie op genusniveau. Voor sommige taxa
zoals Oligochaeta werd gedetermineerd tot op niveau van familie. De dieren werden
zo veel mogelijk levend gedetermineerd, omdat dit belangrijke voordelen heeft naar
het herkennen van bepaalde kenmerken.

3.4.5 Het bepalen van de Biotische Index
De BBI werd bepaald volgens de methode van De Pauw en Vannevel (1993). Eerst
werd aangeduid welke taxa werden gevonden in één bepaald staal. Het vermelden
van aantallen kan door een lettercode toe te passen (zie onderaan). In feite is het
vooral belangrijk aan te geven of van een bepaald genus of bepaalde familie slechts
één of meerdere individuen werden gevonden.

Vervolgens werden die taxa omcirkeld of aangekruist waarvan minstens 2 individuen
zijn gevonden. Indien slechts één individu werd gevonden, moet immers rekening
gehouden worden met het feit dat deze door drift op de bemonsterde site is terecht
gekomen of dat het organisme afkomstig is van een andere, voorheen bemonsterde
site.

Het aantal gevonden taxa werd opgeteld en het taxon met de laagste tolerantieklasse
werd opgezocht. Ook de frequentie waarmee deze laagste score werd gevonden,
werd bepaald.

Tabel 3.3 toont hoe, door combinatie van het cijfer toegekend aan het aangetroffen
taxon met de laagste tolerantieklasse en het aantal taxa dat op die locatie werd
aangetroffen, de BBI moet worden afgeleid.

Aan de gevonden BBI-waarde wordt dan een beoordeling van de biologische
waterkwaliteit gekoppeld (Tabel 3.4).
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Tabel 3.3 Berekening van de Biotische Index op basis van de aanwezigheid
van verschillende taxa met specifieke tolerantie en het aantal taxa.

aantal taxalaagst
genoteerde

tolerantiekl
asse

taxon klasse-
freque

ntie
0-1 2 tot

5
6 tot
10

11 tot
15

>15

1 >1 7 8 9 10Plecoptera

Heptageniidae 1 5 6 7 8 9

2 >1 6 7 8 9Trichoptera met
koker 1 5 5 6 7 8

3 >2 5 6 7 8

1 of 2 3 4 5 6 7

Ancylidae

Acroloxidae

Ephemeroptera excl.

Heptageniidae

4 1 of
meer

3 4 5 6 7Aphelocheirus

Odonata

Gammaridae

Mollusca excl.

Ancylidae,
Acroloxidae en

Sphaeriidae

5 1 of
meer

2 3 4 5Asellidae

Hirudinea

Sphaeriidae

Hemiptera exl.

Aphelocheirus

6 1 of
meer

1 2 3Tubificidae

Chironomus
thummi-plumosus

7 Syrphidae-
Eristalinae

1 of
meer

0 1 1

B
B

I-w
a
a
rd

e
n

Tabel 3.4 Beoordeling van de BBI.

BBI
Biologische

waterkwaliteit Kleur

9-10 zeer goede kwaliteit blauw

7-8 goede kwaliteit groen

5-6 matige kwaliteit geel

3-4 slechte kwaliteit oranje

1-2 zeer slechte kwaliteit rood

0 uiterst slechte kwaliteit zwart
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3.5 Vissen

3.5.1 Bemonstering van de visgemeenschap en situering
trajecten

De bemonsteringen van de visfauna worden uitgevoerd met een draagbaar
elektrovistoestel (DEKA 3000 Lord 12V/12Ah).  Zes trajecten werden bemonsterd in
het voorjaar (eind april) en in najaar (begin oktober). In de Verlegde Voorste Nete
werden vier trajecten bemonsterd.  De Voorste Nete t.h.v. de Almenstraat
(stroomafwaarts het verlegde beekdeel) en stroomopwaarts de Nieuwendijk
(stroomopwaarts het verlegde beekdeel) werden eveneens bemonsterd (Kaart 3.2).
In Tabel 3.5 worden de verschillende bemonsterde trajecten weergegeven.  De
vangstinspanning op locatie VIS1 werd van initieel 40 m naar 100 m uitgebreid zodat
deze vergelijkbaar is met die van VIS6, stroomopwaarts de verlegde Voorste Nete.
De Voorste Nete werd in het projectgebied afgevist in stroomopwaartse richting.

De vissen werden gedetermineerd, geteld en gemeten tot op 0,5 cm nauwkeurig en
voor de grotere exemplaren ook gewogen. Na het vangen, determineren en meten
werden alle gevangen vissen op de vangstplaats in de Voorste Nete teruggezet.

Tabel 3.5 Bemonsterde trajecten voor de visfauna met hun respectievelijke
lengtes in het najaar 2004 en voorjaar en najaar 2005.

Traject Omschrijving
Lengte traject

(m)

VIS1 Stroomafw. en stroomopw. Almenstraat 100

VIS2 Rietzone naar dammetje, dammetje en stroomopw. dam en dieper
deel 35

VIS3 Eerste haakse bocht, haakse bocht Pinkenstr., bocht stort 60

VIS4 Meandering parallel Pinkenstr. 50

VIS5 Stroomafw. en stroomopw. duiker Pinkenstr. (nabij Nieuwendijk) 30

VIS6 Stroomopw. Nieuwendijk 100

Bij verschillende staalnames werd de bemonstering ernstig bemoeilijkt door de sterke
vegetatieontwikkeling waarbij in het stroomafwaartse traject VIS1 (vb najaar 2004)
of in de verlegde Voorste Nete (najaar 2006) de bemonsteringsefficiëntie lager zal
geweest zijn.

De codering van de staalnameplaatsen werd zoals voor de beekmorfologie, vegetatie
en macro-invertebraten doorgevoerd in stroomopwaartse richting.  De
staalnameplaatsen worden weergegeven op kaart 3.1.

3.5.2 Opmetingen van habitatkarakteristieken
In elk traject werden minstens op 15 punten de diepte, stroomsnelheid en
substraattype bepaald. Dit gebeurde door op 3 transecten loodrecht op de oever van
de waterloop op een onderlinge afstand van 50 cm t.o.v. de linkeroever deze
habitatvariabelen te meten (Figuur 3.4). Bij een breedte van minder dan 2,5 m
werden de meetpunten op 30 cm genomen.  De metingen van de stroomsnelheid
gebeurden op 10 cm boven de bodem door middel van een Marsh-McBirney Flo-Mate,
Model 2000.  De elektromagnetische sensor van de stroomsnelheidsmeter is



CENTRUM VOOR MILIEUKUNDE – AEOLUS BVBA

EINDRAPPORT MONITORING BIOLOGISCH HERSTEL VAN DE VERLEGDE VOORSTE NETE 23

bevestigd op een ijzeren staaf waarop tegelijk de diepte afgelezen kon worden. De
stroomsnelheid werd afgelezen tot op 1 cm/s en de diepte tot op 1 cm. Ook de
stroomsnelheid aan het oppervlak (op diepere stukken), de typering van het
substraat (slib, zand, keien) en aan- of afwezigheid van aquatische vegetatie of
draadalgen werden genoteerd. Op drie plaatsen werden temperatuur, geleidbaarheid,
zuurstofgehalte (mg/l), zuurstofpercentage en zuurtegraad (pH) gemeten (WTW oxy
325 en WTW multiline P3).

Figuur 3.4 Meten van diepte en stroomsnelheid op een dwarstransect in de
Voorste Nete.

3.5.3 Gegevensanalyse

3.5.3.1 Gegevens over de visgemeenschap

De verschillende trajecten kunnen vergeleken worden op basis van de ‘catch per unit
of effort’ of CPUE uitgedrukt als aantal vissen per 100 m beeklengte.  Aan de hand
van de lengtefrequentiedistributies wordt de populatiestructuur nagegaan en
beoordeeld.  Succesvolle rekrutering kan uit de lengtefrequentiedistributies worden
afgeleid.

Als eerste maat voor de diversiteit wordt het soortenaantal per traject bepaald.  Uit
de soortendiversiteit en abundanties wordt de Shannon-Wiener diversiteitsindex
berekend. De Shannon-Wiener diversiteitsindex neemt naast de soortendiversiteit
ook de gelijke verdeling van het aantal individuen over de soorten in rekening
(evenness).

3.5.3.2 Habitatvariabelen

Uit de opmetingsgegevens werden verschillende variabelen berekend die in de
verdere analyse betrokken werden.

a. Variabelen m.b.t. de diepte van het riviertraject:

minimale diepte, maximale diepte, gemiddelde diepte van het traject,
standaardafwijking van de diepte van het traject als een maat voor de diversiteit in
het dieptepatroon van het traject;

b. Variabelen m.b.t. de stroomsnelheid van het riviertraject:

Minimale, maximale en gemiddelde stroomsnelheid van het traject,
standaardafwijking van de stroomsnelheid van het traject als maat voor de diversiteit
in het stroomsnelheidspatroon van het traject;

c. Variabelen m.b.t. het substraat van het riviertraject:

slib, zand of maaskeien op het meetpunt, gecodeerd in oplopende waarde als 1, 2 en
3.
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3.5.3.3 Statistische toetsing en correlatieberekening tussen
de habitatvariabelen en de visgemeenschap

Het opzet van de monitoring laat een gerepliceerde, gepaarde vergelijking toe van de
verlegde Voorste Nete enerzijds en de oorspronkelijke loop of de referentietrajecten
anderzijds.  De statistische toetsing wordt uitgevoerd door middel van de tweezijdige
student t-test voor ongelijke staalnamegrootte. De normaalverdeling werd nagegaan
met de Kolmogorov-Smirnov test.

Het verband tussen de habitatvariabelen en de visfauna wordt nagegaan door het
berekenen van een correlatiematrix tussen de habitatvariabelen en het aantal
gevangen vissen per vissoort, het totaal aantal vissoorten, het totaal aantal vissen of
de Shannon-Wiener index enerzijds en de habitatvariabelen;  minimale, maximale,
gemiddelde diepte, standaardafwijking in diepte, minimale, maximale en gemiddelde
stroomsnelheid en de standaard afwijking in stroomsnelheid, de beekbreedte, de
gemiddelde substraatgrootte (op basis van de klassenaanduiding) en de
standaardafwijking op de substraatgrootte, de zuurstofconcentratie en de
geleidbaarheid van het water.  Voor de gemeten variabelen wordt de Pearson
correlatie coëfficiënt berekend.  Het verband tussen de nominale variabelen, zoals het
jaar van bemonstering, verlegde versus referentietrajecten en de visfauna wordt met
de Spearman R correlatie nagegaan.
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4 Resultaten
In dit hoofdstuk worden bondig de voornaamste resultaten van de 5
monsternamecampagnes weergeven. Deze resultaten beschrijven de evolutie van de
waterkwaliteit, van de structuurkenmerken, de aquatische macrofyten, de macro-
invertebratengemeenschap en de visgemeenschap in de verlegde Voorste Nete en de
referentietrajecten. De thematische bespreking van de resultaten is opgenomen in
hoofdstuk 5. Een gedetailleerde bespreking van de resultaten van de individuele
monsternamecampagnes is in bijlage opgenomen in hoofdstuk 9.

4.1 Waterkwaliteit
In Tabel 4.1 zijn veldmetingen opgenomen van pH, opgeloste zuurstof en elektrische
conductiviteit die zijn uitgevoerd bij de bemonstering van de macro-invertebraten
(ligging meetpunten: kaart 3.1).

De pH is relatief stabiel: er zijn slechts kleine verschillen tussen de meetpunten en
tussen de verschillende meetcampagnes. Dit is ook het geval voor de elektrische
conductiviteit. Voor beide parameters werd ook telkens voldaan aan basis- en
viswaterkwaliteitsnorm. Wat betreft de concentratie aan opgeloste zuurstof is er geen
opvallend verschil tussen de resultaten van de 4 meetpunten, maar wel tussen de
inventarisatiecampagnes. Lage zuurstofconcentraties werden hoofdzakelijk gemeten
in het najaar; dit is vooral het gevolg van hogere watertemperatuur, lagere
waterpeilen en lagere stroomsnelheid in vergelijking met het voorjaar.

Tabel 4.1 resultaten van de fysico-chemische veldmetingen waarvoor een
norm bestaat t.h.v. de 4 monsternamepunten voor BBI.

4.2 Structuurkenmerken
De ontwikkeling van structuurkenmerken verloopt in natuurlijke omstandigheden zeer
traag, zodat op een tijdsspanne van 2 jaar weinig uitgesproken evoluties te
verwachten zijn. Bovendien is deze ontwikkeling het sterkst wanneer de dynamiek in
de waterloop zeer groot is; in essentie dus bij hoge afvoeren. In de loop van de
monitoringscampagne heeft zich enkel in de zomer van 2004 een belangrijke
stormbui voorgedaan die een effect heeft gehad op de waterloopstructuur. Door de
zeer beperkte debieten in de verlegde Voorste Nete zijn het vooral waterplanten
(beddingvegetatie) die een invloed hebben op de beekstructuur. Omwille van
bovenstaande argumenten zijn slechts voor 3 variabelen m.b.t. structuurkwaliteit
(meandering, stroomdiversiteit en structuurwaardering) en voor de 3
najaarsinventarisaties de resultaten in tabelvorm weergegeven. De resultaten zijn
telkens uitgesplitst voor de verlegde Voorste Nete en de referentietrajecten
(opwaarts – en afwaarts de verlegde loop).

De voornaamste vaststelling (Tabel 4.2) met betrekking tot de meandering blijkt het
aandeel micromeandering in de Verlegde Voorste Nete van 0 % naar ruim 25 % is
geëvolueerd. Dit heeft vooral te maken met het voorkomen/ontwikkelen van
beddingvegetatie waartussen het water zijn weg moet zoeken.
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parameter basiskwal viswaterkwal
pH 6,5 ≤ pH ≤ 8,5 6 ≤ pH ≤ 9 6,77 7,01 6,50 6,71 6,57 6,81 7,11 6,79 7,15 6,88 6,63 6,83 6,68 6,84 6,89 6,65 6,94 6,70 6,82 6,87

O2 (mg/l) absoluut ≥ 5 mediaan ≥ 7 3,48 5,34 8,80 2,97 2,86 5,89 10,45 1,14 1,64 3,22 8,22 3,54 1,28 6,40 6,26 1,30
EC (µS/cm) abs < 1000 545 339 484 450 453 455 405 479 442 457 458 390 478 418 465 467 331 471 465 463

meetcampagne

BBI1 BBI2 BBI3 BBI4
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Tabel 4.2 Synthese van de meandering voor de verlegde Voorste Nete en de
referentietrajecten voor de 3 najaarscampagnes.

Meandering lengte
(m) % lengte

(m) % lengte
(m) %

Verlegde Voorste Nete najaar 2004 najaar 2005 najaar 2006

goed ontwikkelde meandering, continu       

goed ontwikkelde meandering, niet
continu       

matig ontwikkelde meandering, continu 356 19,54 260 14,24 553 30,52

matig ontwikkelde meandering, niet
continu 1060 58,18 979 53,61 444 24,50

micromeandering   299 16,37 467 25,77

slecht of niet ontwikkelde meandering 406 22,28 288 15,77 348 19,21

Totaal 1822 100 1826 100 1812 100

       

Voorste Nete najaar 2004 najaar 2005 najaar 2006

goed ontwikkelde meandering, continu       

goed ontwikkelde meandering, niet
continu       

matig ontwikkelde meandering, continu 295 58,88 68 13,52 68 13,52

matig ontwikkelde meandering, niet
continu 139 27,74 161 32,01 173 34,39

micromeandering   38 7,55   

slecht of niet ontwikkelde meandering 67 13,37 236 46,92 262 52,09

Totaal 501 100 503 100 503 100

Tabel 4.3 Synthese van de stroomdiversiteit voor de verlegde Voorste Nete
en de referentietrajecten voor de 3 najaarscampagnes.

Stroomdiversiteit lengte
(m) % lengte

(m) % lengte
(m) %

Verlegde Voorste Nete Najaar 2004 najaar 2005 najaar 2006

geen 126 6,92 1569 85,93 654 36,09

matig ontwikkeld 1696 93,08 257 14,07 836 46,14

goed ontwikkeld     322 17,77

Totaal 1822 100 1826 100 1812 100

       

Voorste Nete Najaar 2004 najaar 2005 najaar 2006

geen 434 86,63 503 100 435 86,48

matig ontwikkeld 67 13,37   68 13,52

goed ontwikkeld       

Totaal 501 100 503 100 503 100
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Uit de analyse van de stroomdiversiteit (Tabel 4.3) blijkt dat de verlegde loop nog
volop in ontwikkeling is: het is moeilijk om reeds een duidelijke evolutie vast te
stellen. Er moet echter wel gesteld worden dat bij de najaarsinventarisatie in 2006
een deel van de verlegde loop een goed ontwikkelde stroomdiversiteit had. Bij de
referentietrajecten is nagenoeg geen evolutie vast te stellen en is er sprake van een
stabiele toestand, waarbij er geen zones werden geïnventariseerd met een goed
ontwikkelde stroomdiversiteit.

De vaststellingen met betrekking tot de stroomdiversiteit komen ook terug bij de
structuurwaardering (Tabel 4.4): de verlegde loop is nog volop in ontwikkeling terwijl
dit veel minder het geval is voor de referentietrajecten. Op basis van de huidige
inventarisatiegegevens blijkt dat geen trajecten zijn waargenomen met een
waardevolle tot zeer waardevolle structuurkwaliteit. Dit heeft in het geval van de
verlegde loop natuurlijk te maken met het feit dat deze nog niet zo lang is aangelegd,
maar anderzijds is dit ook niet te verwachten voor bovenloop zoals de Voorste Nete.
De dynamiek in dergelijke beekjes is in natuurlijke omstandigheden relatief beperkt.

Tabel 4.4 Synthese van de structuurwaardering (synthesemaat) voor de
verlegde Voorste Nete en de referentietrajecten voor de 3
najaarscampagnes.

Structuurwaardering lengte
(m) % lengte

(m) % lengte
(m) %

Verlegde Voorste Nete najaar 2004 najaar 2005 najaar 2006

uiterst zwak 126 6,92 288 15,77   

zeer zwak   200 10,95   

zwak 1415 77,66 1338 73,27 1503 82,95

matig 281 15,42   309 17,05

waardevol       

zeer waardevol       

Totaal 1822 100 1826 100 1812 100

       

Voorste Nete najaar 2004 najaar 2005 najaar 2006

uiterst zwak   236 46,92 262 52,09

zeer zwak 139 27,74 199 39,56 173 34,39

zwak 362 72,26   68 13,52

matig   68 13,52   

waardevol       

zeer waardevol       

Totaal 501 100 503 100 503 100
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4.3 Water- en oeverplanten

4.3.1 Waterplanten (beddingvegetatie)
Om een beeld te krijgen van de waterplanten in de loop van de inventarisatie is de
bedekkingsgraad van wortelende, drijvende planten, ondergedoken planten en
emergente planten onderzocht en dit telkens voor de 3 najaarsinventarisaties.

De meest opvallende vaststelling is terug te vinden in Tabel 4.7 waarin de
bedekkingsgraden van boven het water uitstekende (emergente) planten zijn
opgenomen. In het najaar van 2004 was de bedekkingsgraad maximaal 33 % van
het wateroppervlak voor de verlegde Voorste Nete. Zowel in het najaar van 2005 als
van 2004 had meer dan 80 % van de verlegde Voorste Nete een bedekkingsgraad
van minimaal 33 %. Vanaf 2005 is de waterloop dus grotendeels dichtgegroeid.
Eenzelfde situatie komt ook voor langsheen de referentietrajecten. De
bedekkingsgraad van wortelende, drijvende planten (Tabel 4.5) kent een eerder
omgekeerde evolutie en dit is vooral heel duidelijk bij de referentietrajecten. De
bedekkingsgraad van ondergedoken planten (Tabel 4.6) is voor de verlegde Voorste
Nete over de 3 inventarisaties relatief constant.

Tabel 4.5 Bedekkingsgraden van wortelende, drijvende planten voor de 3
najaarsinventarisaties van de verlegde Voorste Nete en de
referentietrajecten.

wortelende, drijvende planten lengte
(m) % lengte

(m) % lengte
(m) %

verlegde Voorste Nete najaar 2004 najaar 2005 najaar 2006

afwezig   135 7,39 509 28,09

sporadisch aanwezig 592 32,49 1261 69,06 489 26,99

aanwezig, ≤ 33% 1230 67,51 430 23,55 814 44,92

aanwezig, 33 - 100%       

Totaal 1822 100 1826 100 1812 100

       

Voorste Nete najaar 2004 najaar 2005 najaar 2006

afwezig 38 7,58 38 7,55 38 7,55

sporadisch aanwezig   296 58,85 465 92,45

aanwezig, ≤ 33% 463 92,42 169 33,60   

aanwezig, 33 - 100%       

Totaal 501 100 503 100 503 100
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Tabel 4.6 Bedekkingsgraden van ondergedoken waterplanten voor de 3
najaarsinventarisaties van de verlegde Voorste Nete en de
referentietrajecten.

ondergedoken planten lengte
(m) % lengte

(m) % lengte
(m) %

verlegde Voorste Nete najaar 2004 najaar 2005 najaar 2006

afwezig 400 21,95 131 7,17 592 32,67

sporadisch aanwezig 1422 78,05 1343 73,55 1220 67,33

aanwezig, ≤ 33%   352 19,28   

aanwezig, 33 - 100%       

Totaal 1822 100 1826 100 1812 100

       

Voorste Nete najaar 2004 najaar 2005 najaar 2006

afwezig 139 27,74 161 32,01 296 58,85

sporadisch aanwezig 67 13,37 241 47,91 68 13,52

aanwezig, ≤ 33% 295 58,88 101 20,08 139 27,63

aanwezig, 33 - 100%       

Totaal 501 100 503 100 503 100

Tabel 4.7 Bedekkingsgraden van emergente planten (= boven het water
uitstekend) voor de 3 najaarsinventarisaties van de verlegde Voorste Nete
en de referentietrajecten.

emergente planten of kruiden lengte
(m) % lengte

(m) % lengte
(m) %

verlegde Voorste Nete najaar 2004 najaar 2005 najaar 2006

afwezig       

sporadisch aanwezig 951 52,20 4 0,22   

aanwezig, ≤ 33% 871 47,80 249 13,64 335 18,49

aanwezig, 33 - 100%   1573 86,14 1477 81,51

Totaal 1822 100 1826 100 1812 100

       

Voorste Nete najaar 2004 najaar 2005 najaar 2006

afwezig 38 7,58     

sporadisch aanwezig 101 20,16 38 7,55   

aanwezig, ≤ 33% 295 58,88   38 7,55

aanwezig, 33 - 100% 67 13,37 465 92,45 465 92,45

Totaal 501 100 503 100 503 100
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4.3.2 Oevervegetatie
De evolutie van de oevervegetatie is samenvattend weergeven in onderstaande
tabellen en figuren voor de 3 najaarscampagnes (Figuur 4.1). Deze analyse is
uitgevoerd o.b.v. de hoofdcodes van de oevertypologie en linker en rechteroever zijn
samengenomen.

Voor de verlegde Voorste Nete is er een duidelijke evolutie merkbaar: in het najaar
van 2004 worden de oevers vooral gekenmerkt door uitgesproken pioniersvegetaties
en storingsvegetaties (Tabel 4.8). Bovendien is vaak ook nog onbegroeid substraat
aanwezig. In 2005 verschijnen nog slecht ontwikkelde vegetaties van de
Tandzaadklasse, Rietklasse en Natte Strooiselruigtes (Tabel 4.9). Najaar 2006 zijn
vegetaties van de Tandzaadklasse dominant (Tabel 4.10). Het is echter te
verwachten dat vooral vegetaties behorende tot Natte strooiselruigte nog aanzienlijk
zullen uitbreiden, ten koste van de Tandzaadklasse.

Tabel 4.8 Oevervegetatie (o.b.v. hoofdcodes) najaar 2004 voor de verlegde
Voorste Nete en de referentie gedeelten van de Voorste Nete.

Tabel 4.9 Oevervegetatie (o.b.v. hoofdcode) najaar 2005 van de verlegde
Voorste Nete en de referentie gedeelten van de Voorste Nete.

verlegde Voorste Nete (najaar 2004) lengte (m) %
Geen-/storingsvegetatie 1306 35,84
Dominantie "natuurlijke" grassen 1232 33,81
Dominantie "cultuur" grassen 308 8,45
Ruderaal (niet goed ontwikkeld) 798 21,90
Eindtotaal 3644 100

Voorste Nete, referentie trajecten (najaar 2004) lengte (m) %
Bramen 67 6,69
Dominantie "cultuur" grassen 657 65,57
Natte stooiselruigte (niet goed ontwikkeld) 101 10,08
Nitrofiele zoom (romp gem.dominantie van Grote brandnetel en Kleefkruid) 101 10,08
Rietklasse (dominantie van Riet) 76 7,58
Eindtotaal 1002 100

verlegde Voorste Nete (najaar 2005) lengte (m) %
Rietklasse 238 6,52
Rietklasse (dominantie van Riet) 16 0,44
Tandzaadklasse 2294 62,81
Tandzaadklasse (niet goed ontwikkeld.) 996 27,27
Natte stooiselruigte (niet goed ontwikkeld) 100 2,74
Ruderale 4 0,11
Bramen 4 0,11
Eindtotaal 3652 100

Voorste Nete, referentie trajecten (najaar 2005) lengte (m) %
tuinen, gazons 76 7,55
Natte stooiselruigte (niet goed ontwikkeld) 338 33,60
Rietklasse (dominantie van Riet) 592 58,85
Eindtotaal 1006 100
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Tabel 4.10 Oevervegetatie (o.b.v. hoofdcode) najaar 2006 van de verlegde
Voorste Nete en de referentie gedeelten van de Voorste Nete.

verlegde Voorste Nete (najaar 2006) lengte (m) %
Tandzaadklasse 2942 81,18
Natte stooiselruigte (niet goed ontwikkeld) 682 18,82
Eindtotaal 3624 100

Voorste Nete, referentie trajecten (najaar 2006) lengte (m) %
tuinen, gazons 144 14,31
Natte strooiselruigte 68 6,76
Natte stooiselruigte (niet goed ontwikkeld) 202 20,08
Rietklasse (dominantie van Riet) 592 58,85
Eindtotaal 1006 100

Figuur 4.1. Oevervegetatie najaar 2004, najaar 2005 en najaar 2006 van de
verlegde Voorste Nete en de referentie gedeelten van de Voorste Nete.
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4.4 Macro-invertebraten
De basiskwaliteitnorm voor de BBI is minimaal 7 (goede kwaliteit). Uit Tabel 4.11
blijkt dat voor de 2 meest stroomafwaartse bemonsteringspunten deze norm bij elke
inventarisatie werd gehaald. Bij de 2 stroomopwaartse locaties was dit slechts het
geval bij de laatste inventarisatie (najaar 2006). Het referentiepunt BBI4 vertoont
over de 5 campagnes een duidelijke evolutie van een slechte naar een goede
biologische waterkwaliteit.

Tabel 4.11 BBI van de 4 meetpunten voor de 5 monitoringscampagnes
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Legende BBI

BBI Biologische waterkwaliteit Kleur

9-
10 zeer goede kwaliteit blauw

7-8 goede kwaliteit groen

5-6 matige kwaliteit geel

3-4 slechte kwaliteit oranje

1-2 zeer slechte kwaliteit rood

0 uiterst slechte kwaliteit zwart
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4.5 Vissen
De evolutie van de visgemeenschap in de verlegde Voorste Nete wordt samenvattend
weergeven in figuren 4.2. t.e.m. 4.6. voor de 5 staalnamecampagnes en voor de
oorspronkelijke loop, die ondertussen verdwenen is in het voorjaar van 2004 en het
voorjaar van 1993 (Heutz 1993).  De evolutie van het aangetroffen aantal vissoorten
in de verlegde Voorste Nete toont een initieel hoger aantal vissoorten als gevolg van
het introduceren van vissoorten uit het naburige kanaal door enkele vissers.  In
oktober 2004 werden ondermeer brasem, blankvoorn, rietvoorn, alver, pos,
bittervoorn en baars aangetroffen die door hengelaars waren geïntroduceerd. De
meeste van deze soorten konden zich in de kleine bovenloop echter niet handhaven
en verdwenen in 2005 (Figuur 4.5. en Figuur 4.6).
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Figuur 4.2. Evolutie van het aantal
vissoorten aangetroffen in de Verlegde
Voorste Nete.

Figuur 4.3. Evolutie van het aantal
vissen aangetroffen in de Verlegde
Voorste Nete.
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Figuur 4.4. Evolutie van het aantal individuen van baars, driedoornige en
tiendoornige stekelbaars, bermpje en riviergrondel aangetroffen in de Verlegde
Voorste Nete.
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Figuur 4.5. Evolutie van het aantal individuen van brasem, blankvoorn,
rietvoorn, bittervoorn en alver aangetroffen in de Verlegde Voorste Nete.
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Figuur 4.6. Evolutie van het aantal individuen van zonnebaars, pos en paling
aangetroffen in de Verlegde Voorste Nete.
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5 Bespreking van de resultaten
De monitoring van het biologisch herstel van de Voorste Nete in Dessel werd niet
alleen uitgevoerd om de evolutie van de nieuwe beekloop te kunnen opvolgen maar
ook om de effectiviteit van deze omlegging als mitigerende maatregel voor het verlies
van de oorspronkelijk loop te kunnen evalueren.

5.1 Resulteert de aanleg van de verlegde Voorste Nete in
een biologische meerwaarde t.o.v. de oorspronkelijke
loop?

Om na te gaan of de nieuw aangelegde beekloop, met zwakke meandering en een
hoger aantal haakse bochten, een biologische meerwaarde biedt t.o.v. de
oorspronkelijke beekloop worden de oorspronkelijke loop en de verlegde Voorste Nete
vergeleken m.b.t. structuurkwaliteit, biologische waterkwaliteit (macro-
invertebratengemeenschap) en visfauna. Een analoge vergelijking wordt gemaakt
tussen de verlegde Voorste Nete en een deel van de Voorste Nete juist stroomop- en
afwaarts de omlegging (referentiezones).

5.1.1 Structuurkenmerken

5.1.1.1 Vergelijking oude en verlegde Voorste Nete

Voor de oorspronkelijke loop van de Voorste Nete, binnen de perimeter van de
zandwinning, is de structuurwaardering, zoals opgesteld door Bervoets & Schneiders
(1990), weergegeven op kaart 3.2.4.2a. De analyse van Bervoets & Schneiders
(1990) is uitgevoerd o.b.v. luchtfoto’s en dus minder gedetailleerd dan de
gehanteerde methodiek in dit onderzoek. De structuurwaarde van de oude loop is
zwak tot matig. Naar analogie met de verlegde Voorste Nete en de
referentietrajecten (Tabel 4.4) is de structuurwaardering van de oude loop verwerkt
in een samenvattende tabel (Tabel 5.1) waardoor oude en verlegde loop kunnen
worden vergeleken.

Tabel 5.1 Structuurwaardering van de oude loop van de Voorste Nete o.b.v.
Bervoets & Schneiders (1990).

Structuurwaardering lengte (m) %

Oude loop Voorste Nete Bervoets & Schneiders (1990)

uiterst zwak   

zeer zwak   

zwak 1336 68,65

matig 610 31,35

waardevol   

zeer waardevol   

Totaal 1946 100

Uit de vergelijking van beide tabellen blijkt dat voor de oude loop in 1990 69 % een
zwakke structuurwaardering en 31 % een matige structuurwaardering kreeg. Na de
laatste inventarisatie (najaar 2006) kreeg 83 % van de verlegde loop een zwakke
structuurwaardering en 17 % een matige structuurwaardering. De
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structuurwaarderingsklassen zijn dezelfde, namelijk enkel zwak en matig, maar in de
mate van voorkomen van beide klassen zijn er nog duidelijke verschillen. Het is
natuurlijk zo dat de structuurontwikkeling van een waterloop zeer traag verloopt en
dit in het bijzonder in kleine, laag dynamische beeksystemen. Op middellange termijn
is dan ook te verwachten dat de structuurkenmerken minimaal in overeenstemming
zullen zijn met deze van de oude loop, tenzij bijvoorbeeld de watervoerendheid van
de verlegde loop niet kan worden gegarandeerd/gehandhaafd (zie verder). Doordat
de verlegde loop onderdeel is van een kleine bovenloop, is het weinig waarschijnlijk
dat op lange termijn een aanzienlijk deel van de beek een waardevolle tot zeer
waardevolle beekstructuur zal ontwikkelen.

Het is weinig waarschijnlijk dat de verlegde loop globaal op termijn een betere
beekstructuur zal krijgen van de oude loop, maar het is vrij zeker dat het ook niet
slechter zal zijn. Veeleer zullen de structuurkenmerken zeer gelijkaardig zijn.

5.1.1.2 Vergelijking referentietrajecten en verlegde Voorste
Nete

In deel 4.2 zijn de structuurkenmerken vergeleken van de verlegde Voorste Nete met
de referentietrajecten die juist stroomopwaarts en –afwaarts gelegen zijn voor de
beekkarakteristieken meandering, stroomdiversiteit en structuurwaardering.

Tussen het verlegde deel en de referentietrajecten zijn er duidelijke verschillen:

- In het verlegde deel nam de micromeandering in de loop van de inventarisatie
toe, terwijl dit niet het geval was voor de referentietrajecten;

- De stroomdiversiteit in de verlegde beek vertoont een duidelijk positieve evolutie,
terwijl dit voor de referentietrajecten niet het geval is en er nagenoeg geen
stroomdiversiteit is;

- De structuurwaardering voor de verlegde loop was najaar 2006 zwak tot matig,
terwijl dit voor de referentietrajecten uiterst zwak tot matig was.

In vergelijking met de referentietrajecten is de structuurkwaliteit van de verlegde
Voorste Nete duidelijk beter.

In het kader van de bemonstering van de visgemeenschap werden van de
onderzochte beektrajecten metingen uitgevoerd van de diepte, stroomsnelheid en
substraat.  Van elk traject werden minimaal 3 transecten minimaal 5 metingen uit te
voeren.  Uit deze gegevens kunnen maximale, gemiddelde dieptes en
stroomsnelheden of gegevens over de substraatsamenstelling worden bekomen.  Een
belangrijk aspect is de heterogeniteit in de waterloop. In rivier- of beekherstel wordt
immers uitgegaan van de veronderstelling dat een toename van de structurele
diversiteit ook aanleiding geeft tot een verhoogde biodiversiteit (Jungwirth en Winkler
1983).  Om dit na te gaan werd de standaarddeviatie in diepte, stroomsnelheid en
substraat voor elk van de bemonsterde trajecten in het visonderzoek berekend, als
maat voor de heterogeniteit in structuur en habitatdiversiteit.

De vergelijking (t-test voor onafhankelijke stalen) tussen de referentietrajecten
(stroomopwaarts en stroomafwaarts) en de verlegde Voorste Nete toont aan dat in
de verlegde Voorste Nete de breedte (p=0,03) en de minimale diepte (p=0,02)
significant verschillend zijn.  De verlegde Voorste Nete is breder en er komen
significant ondiepere zones voor.  De aanwezigheid van ondiepe oeverzones in de
verlegde Voorste Nete is dus een duidelijk morfologisch verschil met de
referentiesituatie.
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5.1.2 Macro-invertebratengemeenschap

5.1.2.1 Vergelijking oude en verlegde Voorste Nete

Om de biologische waterkwaliteit van de oude loop en de verlegde Voorste Nete te
kunnen vergelijken, is er nood aan gegevens omtrent de macro-invertebraten in de
oude loop. VMM beschikt in de nabijheid van de verlegde Voorste Nete over 2
meetpunten, maar deze bevinden zich juist opwaarts en afwaarts de omlegging,
zodat de resultaten hiervan voor deze vergelijking niet geschikt zijn (de beschikbare
VMM-gegevens zijn wel opgenomen in bijlage 9). In 1992 werd door Heutz (1993) de
invloed onderzocht van de werking van een overstort op de Voorste Nete op de
biologische en chemische waterkwaliteit. Op 7 punten werd ondermeer de biologische
waterkwaliteit bepaald en meetpunt 2 bevond zich op de oude loop (kaart 3.1).
Hoewel de methodiek die Heutz hanteerde voor de BBI bepaling enigszins
verschillend is van de huidige werkwijze, laat dit toch toe om de biologische
waterkwaliteit van oude en verlegde Voorste Nete te vergelijken (Tabel 5.2).

Tabel 5.2 Vergelijking van de biologische waterkwaliteit va de verlegde
Voorste Nete (2004-2006) met deze van de oude loop (Heutz 1993).

1992*
Bemonsteringspunt 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 2
Aantal taxa 17 18 14 17 17 7 25 18 13 19 12 8 19 18 18 ?
Laagste tolerentieklasse 3 3 3 3 3 4 2 3 3 2 2 4 3 3 4 ?
BBI - waarde 7 8 6 7 7 5 8 7 6 8 7 5 7 7 7 7

BBI

9-10
7-8
5-6
3-4
1-2
0

Najaar 2006

Legende BBI
Biologische waterkwaliteit Kleur

najaar 2004 voorjaar 2005 najaar 2005 voorjaar 2006

zeer goede kwaliteit blauw
goede kwaliteit groen
matige kwaliteit geel
slechte kwaliteit oranje

zeer slechte kwaliteit rood
uiterst slechte kwaliteit zwart

Op de verlegde Voorste Nete zijn 3 meetpunten 5 maal bemonsterd in de periode
2004-2006, waarbij meetpunt 1 het meest stroomafwaarts en meetpunt 3 het meest
stroomopwaarts gelegen is. De 2 meest stroomafwaartse punten haalden bij elke
analyse een goede biologische waterkwaliteit (BBI 7-8). Voor het meest
stroomopwaartse punt was dit slechts het geval bij de laatste bemonstering (najaar
2006); daarvoor was de biologische waterkwaliteit matig (BBI 5-6). Dat de eerste
resultaten voor meetpunt 3 minder goed waren, heeft echter niets te maken met de
beekverlegging, maar alles met een mindere goede fysisch-chemische waterkwaliteit
stroomopwaarts de beekverlegging. Een verbetering van de fysisch-chemische
waterkwaliteit resulteerde voor meetpunt 3 in een betere biologische waterkwaliteit.
Uit Tabel 5.2 blijkt zeer duidelijk dat de biologische waterkwaliteit van de oude en de
verlegde Voorste Nete zondermeer vergelijkbaar zijn.

5.1.2.2 Vergelijking referentietrajecten en verlegde Voorste
Nete

Op de verlegde Voorste Nete zijn 3 meetpunten 5 maal bemonsterd in de periode
2004-2006, waarbij meetpunt 1 het meest stroomafwaarts en meetpunt 3 het meest
stroomopwaarts gelegen is. Daarnaast fungeerde één punt stroomopwaarts de
verlegging als referentiepunt (meetpunt 4). VMM beschikt over een meetpunt juist
stroomopwaarts de verlegde loop (VMM 312400) en een meetpunt iets meer
stroomafwaarts (VMM 312000).
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Zoals reeds hoger aangegeven is de biologische waterkwaliteit van de verlegde
Voorste Nete goed (BBI 7-8) en dit was najaar 2006 ook het geval voor het
opwaartse referentiemeetpunt. Bij de voorgaande monsternames scoorde dit punt
minder goed ten gevolge van een slechte fysisch-chemische waterkwaliteit die ook
een invloed had op de biologische waterkwaliteit ter hoogte van meetpunt 3 (Tabel
4.11).

De meest recente BBI-gegevens van de VMM die momenteel beschikbaar zijn,
dateren van 2005 (Tabel 5.3). De resultaten van VMM zijn uitermate vergelijkbaar
met de gegevens van dit onderzoek. In Tabel 5.4 is een vergelijking gemaakt tussen
de bekomen waarden voor meetpunten die dicht bij elkaar gelegen zijn (Het VMM
meetpunt 312400 ligt tussen de 2 meetpunten bbi3 en bbi4 – kaart 3.1). Hieruit
blijkt dat de resultaten van beide onderzoeken niet afwijken.

Tabel 5.3 Biologische kwaliteit (BBI) van de Voorste Nete: resultaten van
het BBI-onderzoek van de VMM van 1989 t.e.m. 2005 (Bron: databank
VMM).

VMMNR Waterloop Cat. Omschrijving Gemeente B
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312000 VOORSTE NEET 2 Molsebaan, opw brug Dessel 9 7 8 7 8 8 7 5 8 7
312400 VOORSTE NEET 2 Nieuwedijk, opw brug Dessel 6 7

Tabel 5.4 Vergelijking van de BBI resultaten van dit onderzoek (2004-2005)
met VMM-gegevens (2004-2005) voor dicht bij elkaar gelegen meetpunten.

meetpunt Aeolus meetpunt VMM BBI AEOLUS 2004 BBI VMM 2004 BBI AEOLUS 2005 BBI VMM 2005

bbi1 312000 7 7 7 -

bbi3 312400 6 - 7

bbi4 312400 4 - 7
7

Zowel de Verlegde Voorste Nete als de Voorste Nete stroomop- en stroomafwaarts
hebben momenteel een goede biologische waterkwaliteit (BBI 7-8).

De statistische toetsing (t-test) toont een significant hogere BBI (p=0,007) en hoger
aantal taxa (p=0,02) in de verlegde Voorste Nete t.o.v. het referentiepunt.  Uit een
toetsing van de relatieve abundantie van de verschillende groepen van macro-
invertebraten volgt dat een significant hoger aantal Diptera (muggen en vliegen),
Coleoptera (kevers) en Oligochaeta (borstelwormen) op het referentiepunt worden
aangetroffen(resp. p= 0,003, p=0,01 en p= 0,004).

5.1.3 Visgemeenschap

5.1.3.1 Vergelijking oude en verlegde Voorste Nete

De toestand en ecologische waarde van de oude loop van de Voorste Nete werden in
het MER beschreven. Het vergraven deel van de Voorste Nete te Pinken werd in het
voorjaar 2004 over een lengte van 1300 m elektrisch afgevist (DEKA 3000). In totaal
werden 7 vissoorten gevangen met een dominantie van Driedoornige stekelbaars
(Gasterosteus aculeatus) en een zeer goed ontwikkelde populatie van Bermpje
(Barbatula barbatula), een beschermde vissoort in Vlaanderen.  Ook tiendoornige
stekelbaars (Pungitius pungitius), Paling (Anguilla anguilla) en Riviergrondel (Gobio
gobio) werden gevangen.  Baars (Perca fluviatilis) en Blankvoorn (Rutilus rutilus)
werden maar met één individu aangetroffen. Van de 9 soorten, die door
Vandelannoote et al. (1998) werden waargenomen, werden Kleine modderkruiper
(Cobitis taenia), Rivierdonderpad (Cottus gobio) en Amerikaanse hondsvis (Umbra
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pygmaea) (waargenomen voor 1993) niet gevangen.  Paling werd door deze auteurs
niet op de Voorste Nete gevangen.

Uit deze afvissing bleek duidelijk dat vooral het westelijke, meanderende deel van de
Voorste Nete tot aan de Hameldijk de hoogste densiteit aan vissen herbergde.  Op dit
beekdeel met een lengte van 650 m worden beduidend meer vissen gevangen.  De
waarde voor de visfauna van het rechtgetrokken oostelijke deel tussen de Hameldijk
en de Nieuwendijk was beperkter.

Uit een vergelijking van de visgemeenschap in de oorspronkelijke loop in 1993 (Heutz
1993) en 2004 en de verlegde Voorste Nete (najaar 2004 t.e.m. najaar 2006) kan
besloten worden dat geen significant verschil kan worden vastgesteld tussen beiden,
zowel naar het aantal individuen bij de verschillende vissoorten (baars, driedoornige
en tiendoornige stekelbaars, blankvoorn, riviergrondel en paling) als naar het aantal
vissoorten, het totaal aantal vissen of de Shannon-Wiener diversiteitsindex (Figuur
5.1, Figuur 5.2).  Het grootste verschil wordt waargenomen bij het totaal aantal
vissen (p=0,07).

In de oude loop werden in april 2004 ook de diepte, stroomsnelheid op vier plaatsen
(telkens drie transecten) opgemeten.  De statistische toetsing toont aan dat in de
verlegde Voorste Nete een significant grotere diversiteit in dieptes (p= 0,08)
voorkomt in vergelijking met de loop die vergraven werd. Zowel de minimale als de
maximale diepte verschilt in de verlegde loop significant van wat vroeger aanwezig
was (resp. p=0,004 en p= 0,016).  De gemiddelde stroomsnelheid in de verlegde
Voorste Nete is echter significant lager dan bij de opname in april 2004 in de oude
loop (p=0,002).
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Figuur 5.1. Aantal driedoornige
stekelbaars en bermpjes in de
oorspronkelijke loop (1993, 2004) en in
de verlegde Voorste Nete.

Figuur 5.2. Aantal tiendoornige
stekelbaars, riviergrondel, blankvoorn
en paling in de oorspronkelijke loop
(1993, 2004) en in de verlegde Voorste
Nete.

5.1.3.2 Vergelijking referentietrajecten en verlegde Voorste
Nete

Een statistische toetsing van de resultaten van de twee referentietrajecten en de drie
trajecten in de verlegde Voorste Nete toont aan dat het totaal aantal vissen in de
verlegde Voorste Nete significant hoger (p=0,007) is dan in de stroomopwaartse en
stroomafwaartse referentiezones (Figuur 5.4).  Het aantal vissoorten of de Shannon-
Wiener diversiteitsindex zijn niet significant verschillend (Figuur 5.3).  Naar de
verschillende vissoorten toe kunnen we besluiten dat significant (p=0,02) meer
driedoornige stekelbaarsjes voorkomen in de verlegde Voorste Nete (Figuur 5.5).
Ook bij bermpje en riviergrondel wordt een trend naar meer individuen in de verlegde
Voorste Nete waargenomen maar de verschillen zijn niet significant (resp. p=0,27 en
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p=0,42) (Figuur 5.5 en Figuur 5.6).  Toch is een duidelijk hoger aantal bermpjes of
riviergrondels in de verlegde Voorste Nete aanwezig.  Het is de grote spreiding
binnen de vijf bemonsteringscampagnes die aanleiding geeft tot het feit dat de
verschillen niet significant zijn.  Dit wordt veroorzaakt door significante verschillen in
aantal tussen de bemonsteringen in het voorjaar en het najaar.
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Figuur 5.3. Aantal vissoorten in de
verlegde Voorste Nete en de
referentietrajecten in de Voorste Nete.

Figuur 5.4. Totaal aantal vissen per 100
m beeklengte in de verlegde Voorste
Nete en de referentietrajecten in de
Voorste Nete.
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stekelbaars en bermpjes in de verlegde
Voorste Nete en de referentietrajecten
in de Voorste Nete.

Figuur 5.6. Aantal tiendoornige
stekelbaars, riviergrondel en paling in
de verlegde Voorste Nete en de
referentietrajecten in de Voorste Nete.
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5.2 Hoe verloopt de ontwikkeling in het nieuw aangelegde
beektraject van de Voorste Nete?

5.2.1 Evolutie morfologie
In deel 4.2 zijn de structuurkenmerken onderzocht van de verlegde Voorste Nete
voor de beekkarakteristieken meandering, stroomdiversiteit en structuurwaardering
en dit voor de najaarsinventarisaties van 2004, 2005 en 2006.

Inzake meandering is de voornaamste vaststelling de toename van de
micromeandering van 0 % in 2004 naar ruim 25 % in 2006. Deze evolutie is
hoofdzakelijk toe te schrijven aan de sterke ontwikkeling van de beddingvegetatie
waartussen het water zijn weg moet vinden. Indien de verlegde loop niet begint te
verlanden door een gebrek aan water (zie verder) zal het aandeel micro-meandering
zonder twijfel nog toenemen.

In de loop van de monitoring is de stroomdiversiteit geleidelijk aan toegenomen,
waarbij najaar 2006 ongeveer 18 % van de verlegde loop een goed ontwikkelde
stroomdiversiteit had, terwijl dit nog niet het geval was in 2004 en 2005. De
ontwikkeling van deze beekkarakteristiek hangt in sterke mate samen met de
ontwikkeling van de micromeandering en dus ook de ontwikkeling van de
beddingvegetatie.

Wat betreft structuurwaardering blijkt dat in 2004 en 2005 respectievelijk 7 en 27 %
van de verlegde loop een uiterste zwakke tot zeer zwakke waardering kreeg. Bij de
inventarisatie in 2006 was dit niet meer het geval: de structuurwaardering was toen
zwak tot matig, wat vergelijkbaar is met de oude loop.

Over een periode van slechts 2 jaar is de structuurkwaliteit positief geëvolueerd en
dit heeft in belangrijke mate te maken met de sterke ontwikkeling van de
beddingvegetatie en veel minder met beekdynamiek. Dit laatste is in de verlegde
beek namelijk zeer beperkt.

5.2.2 Evolutie oevervegetatie
In deel 4.3 zijn de oevervegetaties overzichtelijk weergeven in tabelvorm en in
figuren. Deze analyse is uitgevoerd o.b.v. de hoofdcodes van de oevertypologie en
linker- en rechteroever zijn samengenomen.

Voor de verlegde Voorste Nete is er een duidelijke evolutie merkbaar: in het najaar
van 2004 worden de oevers vooral gekenmerkt door uitgesproken pioniers- en
storingsvegetaties. Bovendien is vaak ook nog onbegroeid substraat aanwezig. Dit
was natuurlijk te verwachten aangezien de uitgangssituatie kaal substraat was. In
2005 verschijnen nog slecht ontwikkelde vegetaties van de Tandzaadklasse,
Rietklasse en Natte Strooiselruigtes. Dit zijn gemeenschappen die typisch zijn voor
oevers. Najaar 2006 worden vegetaties van de Tandzaadklasse dominant, samen met
vegetaties van de Rietklasse. Vegetaties van de andere plantengemeenschappen zijn
nog wel aanwezig, maar in beperkte oppervlakte. Vooral vegetaties van de Rietklasse
breiden zich verder uit. Het is te verwachten dat vooral vegetaties behorende tot
Natte strooiselruigte nog aanzienlijk zullen uitbreiden, ten koste van de
Tandzaadklasse. Op termijn zal hierdoor een mozaïek ontstaan met vegetaties van de
Tandzaadklasse, de Rietklasse en de Klasse der natte strooiselruigten.

Na 2 jaar is op vele plaatsen is het onderscheid tussen water- en oevervegetatie niet
meer te maken. De emerse oevervegetatie neemt de volledige beekloop in, zodat een
moerastoestand ontstaat.
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5.2.3 Evolutie macro-invertebratengemeenschap
De resultaten van de biologische waterkwaliteit voor de verlegde loop (3 meetpunten)
zijn samengevat in Tabel 4.11. Hieruit blijkt dat de biologische waterkwaliteit ter
hoogte van de 2 meest stroomafwaartse punten voor de 5 monsternames steeds
goed was (BBI 7 –8). Bij de eerste 4 monsternames schommelde de BBI van deze
meetpunten tussen 7 en 8 en bij de laatste staalname hadden deze beide een BBI-
score van 7. Vermoedelijk zal een BBI van 8 niet meer worden gehaald doordat ter
hoogte van de monsternamepunten een zekere aanslibbing heeft plaatsgevonden,
waardoor er een verlies is aan zuiver zand. Vermoedelijk werden hierdoor geen
kokerjuffers meer gevonden en nam ook het aantal haften af.  Het feit dat de Voorste
Nete stroomafwaarts de omlegging en vermoedelijk ook ter hoogte van de
stroomafwaartse aansluiting in de zomer 2006 gedurende enkele weken is
drooggevallen is hier waarschijnlijk niet vreemd aan.

De resultaten van het meest stroomopwaartse meetpunt (meetpunt 3) waren bij de
eerste 4 monsternames minder goed dan deze van de 2 meer stroomafwaarts
gelegen meetpunten: matige biologische waterkwaliteit (BBI 5 – 6). Bij de laatste
staalnamecampagne was de biologische waterkwaliteit goed (BBI 7). Een
vergelijkbaar resultaat werd gevonden voor meetpunt 4 (referentiepunt). Dit heeft te
maken met de fysisch-chemische waterkwaliteit stroomopwaarts de verlegde Voorste
Nete: in de loop van het onderzoek is deze verbeterd waardoor ook de biologische
waterkwaliteit verbeterd is. Blijkbaar had het stroomopwaartse deel van de verlegde
Voorste Nete een zuiverend effect (zelfzuiverend vermogen) waardoor de fysisch-
chemische waterkwaliteit verder stroomafwaarts (t.h.v. de meetpunten 1 en 2) beter
was.

Door de relatieve abundanties uit de bepaling van de BBI om te zetten in de
gemiddelden van de verschillende abundantieklasses kunnen tendensen in de
abundantie van de verschillende soortengroepen worden nagegaan.  De verdeling van
de meest vervuilingsgevoelige taxa, Trichoptera en Ephemeroptera in de Voorste
Nete is illustratief voor de verschillen in waterkwaliteit.  Op de staalnameplaatsen
meest stroomopwaartse staalnameplaatsen 3 en 4 werden weinig tot geen
Trichoptera en Ephemeroptera aangetroffen. De slechtere zuurstofhuishouding op
deze plaatsen is hier niet vreemd aan en bevestigt het alleszins periodiek optreden
van lage zuurstofconcentraties (Tabel 4.1).

Opmerking: ter hoogte van meetpunt BBI3 werd de waterloop in de loop van het
onderzoek meerdere keren geruimd. Dit heeft geen negatieve invloed gehad op de
biologische waterkwaliteit; ondermeer doordat het maaisel op de oever werd
gedeponeerd en niet in de bedding.
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Figuur 5.7. Evolutie van het aantal
Ephemeroptera (eendagsvliegen)
aangetroffen in de Verlegde Voorste
Nete en het referentiepunt.

Figuur 5.8. Evolutie van het aantal
Trichoptera (kokerjuffers) aangetroffen
in de Verlegde Voorste Nete en het
referentiepunt.
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5.2.4 Evolutie visgemeenschap
Uit de toetsing van de visgemeenschap in de verlegde Voorste Nete en de
referentietrajecten of de oorspronkelijke loop is enkel een significant verschil in de
totale visdensiteit waar te nemen.  Nochtans zijn veel populaties duidelijk groter in de
verlegde Voorste Nete t.o.v. de referentietrajecten.

Tijdens de monsternameperiode, die twee jaar omvatte, zijn echter wijzigingen in de
visgemeenschap in de verlegde Voorste Nete opgetreden.

De vergelijking tussen de verlegde Voorste Nete en de referentietrajecten of de
voormalige loop wordt ernstig bemoeilijk door de grote spreiding in de resultaten.
Deze spreiding wordt enerzijds veroorzaakt door de verschillen tussen de voorjaars-
en najaarscampagnes en anderzijds door de verschillen in habitats tussen de
verschillende onderzocht trajecten in de verlegde Voorste Nete.

Vooral het staalnamemoment (seizoen) heeft een grote impact op de resultaten. De
habitatvariabelen; maximale en gemiddelde diepte, de diversiteit in diepte, de
minimale, maximale en gemiddelde stroomsnelheid, de gemiddelde substraatgrootte
en de waterkwaliteit (zuurstofconcentratie, -verzadiging en geleidbaarheid)
verschillen significant tussen het voorjaar en het najaar.  De milieuomstandigheden
tussen beiden staalnamemomenten zijn dus sterk verschillend.  Dit weerspiegelt zich
ook in significante verschillen in de abundanties van verschillende vissoorten in de
Voorste Nete.  Riviergrondel, bermpje, paling zijn in het voorjaar in hogere
abundanties aanwezig dan in het najaar (resp. p=0,1, p=0,016, p=0,012) (Figuur
5.10).  Het totale aantal vissen en de Shannon-Wiener diversiteitsindex zijn op
significantieniveau p=0,10 significant verschillend en hoger in de
voorjaarsstaalnames (Figuur 5.9).

Het samenbrengen van beide staalnamemomenten bemoeilijkt de vergelijking
aanzienlijk.

Een andere bron van variatie zijn de verschillen tussen de staalnamepunten in de
verlegde Voorste Nete. Uit de statistische toetsing kan besloten worden dat
significante verschillen bestaan tussen de verschillende monsternamepunten in de
verlegde Voorste Nete.  De verhoogde habitatdiversiteit door het aanleggen van
haakse bochten met maaskeien (VIS3) en dammetjes en de vorming van een
beekpoel (VIS2) resulteert in een significant hogere diversiteit in substraat in VIS2 en
VIS3 t.o.v. VIS 4 en VIS5 (p=0,004). Bovendien zijn de trajecten VIS4 en VIS5
significant breder (p=0,08) dan traject VIS2 en VIS3.

Deze verschillen in morfologie resulteren in een significant hoger soortenaantal
(p=0,02) voor het stroomafwaartse traject van de verlegde Voorste Nete (Figuur
5.12).  Voor de verschillende vissoorten zijn de verschillen niet significant. Voor
riviergrondel wordt het meest uitgesproken verschil in densiteit (p=0,08) vastgesteld
(Figuur 5.11).  Het totale aantal individuen is ook duidelijk hoger in het
stroomafwaartse gedeelte maar het verschil met het stroomopwaartse deel is niet
significant (Figuur 5.13).  Ook de Shannon-Wiener diversiteitsindex verschilt niet
significant tussen beide beekdelen (Figuur 5.14).
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Figuur 5.9. Verschil in totale
visabundantie aan vissen in het
voorjaar (april) en najaar (oktober) in
de verlegde Voorste Nete.

Figuur 5.10. Verschil in aantal
driedoornige stekelbaars, bermpje,
riviergrondel en paling in het voorjaar
(april) en najaar (oktober) in de
verlegde Voorste Nete.
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Figuur 5.12. Verschillen in aantal
vissoorten tussen staalnameplaatsen
VIS2-VIS3 en VIS4-VIS5 in de verlegde
Voorste Nete.
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Figuur 5.13. Verschillen in totale
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Figuur 5.14. Verschillen in de Shannon-
Wiener diversiteit index tussen
staalname-plaatsen VIS2-VIS3 en VIS4-
VIS5 in de verlegde Voorste Nete.
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De evolutie van de verschillende populaties van beekvissen tijdens de verschillende
staalnames wordt weergegeven in figuren 5.15 t.e.m. 5.20.
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Figuur 5.15. Trend in abundantie aan
driedoornige stekelbaars in de verlegde
Voorste Nete.

Figuur 5.16. Trend in abundantie aan
tiendoornige stekelbaars in de verlegde
Voorste Nete.
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Figuur 5.17. Trend in abundantie aan
bermpje in de verlegde Voorste Nete.

Figuur 5.18. Trend in abundantie aan
riviergrondel in de verlegde Voorste
Nete.
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Figuur 5.19. Trend in abundantie aan
baars in de verlegde Voorste Nete.

Figuur 5.20. Trend in abundantie aan
paling in de verlegde Voorste Nete.

Voor de meeste vissoorten is een stijgende trend waar te nemen. Het meest
uitgesproken in de stijging in de populaties van driedoornige en tiendoornige
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stekelbaars (Figuur 5.15, Figuur 5.16).  Beide populaties zijn in de loop van de
staalnamecampagnes duidelijk in aantal toegenomen.  De abundantie aan bermpje
was in de verlegde Voorste Nete bij de eerste staalname in oktober 2004 al
beduidend hoger dan in de oorspronkelijke loop (Figuur 5.17).  De abundantie is
echter niet stabiel en er treden grote verschillen op tussen de voorjaars- en
najaarsstaalnames.  Voor riviergrondel werd initieel een sterke toename vastgesteld
(najaar 2004 en voorjaar 2005).  In de latere staalnamecampagnes is de abundantie
aan riviergrondel in de verlegde Voorste Nete beduidend lager (Figuur 5.18).  De
daling in abundantie van baars in de verlegde Voorste Nete illustreert het verloop van
de door de vissers geïntroduceerde soorten (Figuur 5.19).  Deze soorten komen van
nature in bovenlopen niet voor en zijn dan ook zo goed als volledig verdwenen uit de
verlegde Voorste Nete.  De abundantie aan paling in de verlegde Voorste Nete is
globaal genomen ook gestegen in de loop van het onderzoek (Figuur 5.20).

De relatie tussen de habitatvariabelen en de abundanties aan vissen werd onderzocht
door middel van de Pearson correlatie tussen beide groepen van variabelen te
berekenen.  Alleen de significante correlaties worden hier besproken.  De dataset met
habitatvariabelen vertoont weinig variatie aangezien alle staalnames in een
bovenloop van een kleine Kempense beek werden genomen op korte afstand van
elkaar (ca. 2,5 km).  De verschillen in de dimensies van de waterloop en de
verschillen in diepte of stroomsnelheid zijn dan ook eerder beperkt.

Uit de dataset blijkt dat de abundantie van baars positief correleert met de maximale
diepte en de minimale stroomsnelheid van de onderzochte trajecten.  De baarsjes in
de Voorste Nete zoeken de diepere, rustige plaatsen op (resp. r=0,44 en r=0,46). We
treffen de hoogste densiteiten aan t.h.v. de doorsteken onder de Pinkenstraat en
t.h.v. de stroomafwaartse aantakking waar door het aangelegde stenen dammetje
een dieper zone is ontstaan. De abundantie aan riviergrondel stijgt significant met
een toenemende variatie in stroomsnelheid (r=0,49) en het afnemen van de
gemiddelde substraatgrootte (r=-0,62).  Riviergrondels komen significant meer voor
op plaatsen met fijner substraat (slib en zand).  Bovendien werd een significant
negatieve correlatie gevonden met de geleidbaarheid van het water.  Dit houdt in dat
riviergrondel significant meer voorkomt in het stroomafwaartse deel of op momenten
met hogere verdunning van het stroomopwaarts geloosde afvalwater.   Voor
driedoornige stekelbaars wordt een positieve, significante correlatie (r=0,44)
gevonden met de maximale stroomsnelheid in de onderzochte trajecten.  Zowel het
soortenaantal (diversiteit), de totale abundantie aan vissen of de Shannon-Wiener
diversiteitsindex correleren niet significant met de habitatvariabelen.

Het effect van nominale variabelen zoals het jaar van staalname (2004, 2005, 2006),
de periode (voorjaar-najaar), de verlegde loop of referentietrajecten (hermeand), de
stroomafwaartse tot stroomopwaartse ligging van de staalnamepunten (staaln) werd
berekend met behulp van de Spearman rank correlatie coëfficiënt (Spearman R)
(Tabel 5.5).

Tabel 5.5. Significante (p<0,10) Spearman R correlaties tussen het
staalnamejaar (JAAR), het seizoen (PERIODE), de volgorde van de
staalnamepunten (STAALN) en de abundanties aan baars, driedoornige
stekelbaars (DSTEKELB), paling en het aantal vissoorten .

vars.    N   Spearman R  t(N-2) p-level
JAAR     & BAARS 32-.374211 -221.023.0348597
JAAR     & DSTEKELB 32 .423094 255.758.0158348
PERIODE  & BERMPJE 36 .279216 169.553.0991159
PERIODE  & PALING 36 .326089 201.135.0522694
PERIODE  & AANTALSO 32 .342590 199.731.0549315
HERMEAND & DSTEKELB 34 .398143 245.523.0196974
STAALN  & BAARS 32-.435051 -264.644.0128300
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5.3 Welke knelpunten zijn in het onderzoek aan het licht
gekomen?

5.3.1 Droogvallen
Bij de staalname in het najaar 2006 werden t.h.v. de Almenstraat (VIS1) geen vissen
meer aangetroffen. Navraag bij de omwonende bracht aan het licht dat de beek in de
zomer 2006 volledig was drooggevallen t.h.v. deze locatie.  Ook de bemonstering van
de visgemeenschap op de stroomafwaartse aantakking (VIS2) werd enkel paling
gevangen (Figuur 5.21).  Hieruit kan worden afgeleid dat ook hier wellicht de
verdroging een impact heeft gehad.  De hoogste densiteit aan vissen werd, ondanks
de hogere vervuilingsgraad en minder goede waterkwaliteit, op de meest
stroomopwaarts gelegen monsterpunten vastgesteld (Figuur 5.10 en Figuur 5.21
VIS4, VIS5 en VIS6).

De evolutie van de waterkwantiteit en de waterbalans van de verlegde Voorste Nete
moet in de toekomst ook gemonitord worden, zodat de oorzaak kan achterhaald
worden.
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Figuur 5.21. Verschil in aantal
bermpjes, drie- en tiendoornige
stekelbaars in oktober 2006 in de
Voorste Nete.

Figuur 5.22. Verschil in aantal baars,
blankvoorn, riviergrondel, zonnebaars
en paling in oktober 2006 in de Voorste
Nete.

5.3.2 Menselijk ingrijpen in het systeem
In de loop van de monitoring is er door menselijk ingrijpen beïnvloeding geweest van
het beeksysteem:

- Kruidruiming;

- Maken van dammetjes;

- Aanleggen van bruggetjes en buizen over de waterloop.

5.3.2.1 Kruidruimingen

De eerste kruidruimingen waren relatief drastisch waarbij de volledige bedding werd
gemaaid. Hierdoor werd de eerste ontwikkeling van structuurkenmerken gedeeltelijk
teniet gedaan.

De kruidruiming na de monitoring in het najaar 2004 heeft geen significante impact
gehad op de resultaten van de BBI.  Een vergelijking van de resultaten in het najaar
2004 en 2005 laten geen significant verschil zien in de BBI.  Het totaal aantal
individuen (klassegemiddelden) vertoont een sterke stijging van het najaar 2004
naar het najaar 2005 maar is net niet significant (p=0,07).
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Ook in augustus-september 2006 werd een kruidruiming uitgevoerd op de
staalnameplaats BBI3.  Ook van deze kruidruiming is geen effect op de BBI
waarneembaar, t.o.v. het najaar 2004 en 2005 is de BBI met één eenheid gestegen
(Figuur 5.23).  Ook in de totale abundantie aan macro-invertebraten is geen negatief
effect van de kruidruiming in 2006 waar te nemen (Figuur 5.24). In het najaar 2006 is
er bij de meeste macro-invertebraten terug een stijging waar te nemen in aantal. Dit is
vooral te wijten aan hogere abundanties in staalnamepunt 3.

BBI

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Najaar 2004 Voorjaar 2005 Najaar 2005 Voorjaar 2006 Najaar 2006

B
B
I

Staal 1
Staal 2
staal 3
staal 4

Totaal aantal

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

Najaar 2004 Voorjaar 2005 Najaar 2005 Voorjaar 2006 Najaar 2006

A
an

ta
l Staal 1

Staal 2
Staal 3
Staal 4

Figuur 5.23. Evolutie van de BBI voor
de vier staalnamepunten over de vijf
staalnameperiodes in de Voorste Nete.

Figuur 5.24. Wijzigingen in totale
abundanties aan macro-invertebraten
op de vier staalnamepunten over de vijf
staalnameperiodes in de Voorste Nete.

5.3.2.2 Dammetjes

De structuur van de verlegde Voorste Nete werd op verschillende plaatsen door
menselijk ingrijpen veranderd. Eén van de eerste ingrepen was het opwerpen van
een dammetje met de aangebrachte maaskeien in de stroomafwaartse aantakking.
Door het dammetje ontstond een stroomversnelling (riffle) met keien en een
stroomopwaartse, diepere beekpoel (Figuur 5.25).  De ingreep heeft dus een
verhoogde habitatdiversiteit tot gevolg gehad, die ondermeer een impact heeft
visgemeenschap.  Ook in het gedeelte van de verlegde Voorste Nete, dat parallel aan
het kanaal door het bos loopt, werden naast een overbrugging voor fietsers en
voetgangers ook in de zomer 2005 en 2006 een zanddam opgeworpen (Figuur 5.26).
Het is momenteel nog onduidelijk of deze constructies de vastgestelde verdroging
stroomafwaarts mede hebben veroorzaakt of niet.

Figuur 5.25. Dammetje van maaskeien
in de Voorste Nete opgeworpen in de
zomer van 2004.

Figuur 5.26. Zanddammetje opge-
worpen in de Voorste Nete in de zomer
van 2006.
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5.3.3 Waterverontreiniging stroomopwaarts en eutrofiëring
Stroomopwaarts de verlegde Voorste Nete was de fysisch-chemische waterkwaliteit in
het begin van de monitoring niet goed (lozing huishoudelijk afvalwater). Dit
resulteerde in een slechte biologische waterkwaliteit ter hoogte van het
referentiemeetpunt en een matige biologische waterkwaliteit ter hoogte van het
meest stroomopwaartse meetpunt op de omgelegde loop. Het stroomopwaartse deel
van de verlegde Voorste Nete heeft duidelijk een zuiverend effect, waardoor verder
stroomafwaarts de kwaliteit beter is.  Deze organische aanrijking heeft echter ook
een eutrofiërend effect met gevolgen voor het ecosysteem.  De aanrijking met
nutriënten resulteerde immers in een sterke ontwikkeling van draadalgen of
macrofyten met als gevolg dat, vooral in de zomerperiode, grote schommelingen in
de zuurstofconcentratie kunnen optreden (Figuur 5.27 en Figuur 5.28).  Hoge
zuurstofconcentraties overdag wisselen af met lage zuurstofconcentraties gedurende
de nacht.

Figuur 5.27. Sterke ontwikkeling van
draadalgen in de verlegde Voorste Nete.

Figuur 5.28. Woekering van macrofyten
in het stroomopwaartse deel van de
verlegde Voorste Nete.

In de loop van de monitoring is de aanslibbing in de verlegde Voorste Nete
toegenomen en is de hoeveelheid “zuiver zand” als substraat afgenomen. Hierdoor is
tijdens de laatste inventarisatie van macro-invertebraten geen kokerjuffers gevangen
(en ook geen Ephemera meer); dit komt overeen met de trend van meer aanslibbing
in de beek. Hierdoor wordt de kans kleiner om een BBI-waarde van hoger dan 8 te
realiseren, wat betekent dat men hier misschien nooit ‘een zeer goede biologische
waterkwaliteit’ zal vinden. De verminderde of weggevallen stroming in de zomer
2006 kan echter ook mee aan de basis liggen van het verdwijnen van deze gevoelige
taxa.

Zolang de fysisch-chemische waterkwaliteit goed blijft, zal ook de biologische
waterkwaliteit goed blijven (BBI 7-8). De aanhoudende verontreiniging en
eutrofiëring, kan dit ook een negatieve invloed hebben op de biologische
waterkwaliteit. Risico’s op de ontwikkeling van veel draadalgen kunnen ontstaan
doordat bijvoorbeeld na een kruidruiming het maaisel is blijven liggen in de bedding
of dat maaisel wordt gedeponeerd in de waterloop. Ook het natuurlijk afsterven van
de dichte beddingvegetatie kan een negatieve invloed hebben op de waterkwaliteit.

Gevoelige taxa zoals Trichoptera en Ephemeroptera komen enkel voor op
staalnamepunt BBI1 en BBI2, of het stroomafwaartse deel van de verlegde Voorste
Nete waar de zuurstofconcentratie in oktober 2004, april 2005 en april 2006 goed (>
7 mg O2/l) waren (Figuur 5.29, Figuur 5.30 en Figuur 5.32). De populatie
Ephemeroptera t.h.v. staalnamepunt BBI3 kan zich niet continu handhaven en het
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taxon Ephemera, met hoogste gevoeligheid voor organische verontreiniging komt
enkel op staalnamepunten BBI1 en BBI2 voor (Figuur 5.29, Figuur 5.30).In 2006 lag
het zuurstofgehalte op alle staalnameplaatsen beneden de norm. Dit heeft
ook zijn weerslag op het voorkomen van de Trichoptera en de
Ephemeroptera. Op staalname punt BBI1 komen er zelfs geen Trichoptera
meer voor in oktober 2006 (Figuur 5.33). Ondanks het feit dat Hemiptera  voor
hun zuurstofvoorziening niet rechtstreeks van de opgeloste zuurstof in het water
afhankelijk zijn, komen Hemiptera beduidend minder frequent voor op het
referentiepunt met minder goede zuurstofhuishouding (staalnamepunt BBI4).
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Figuur 5.29. Abundantie van de
belangrijke taxa aan macro-inverte-
braten en de zuurstofconcentratie in de
Voorste Nete in oktober 2004.

Figuur 5.30. Abundantie van de
belangrijke taxa aan macro-inverte-
braten en de zuurstofconcentratie in de
Voorste Nete in april 2005.
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Figuur 5.31. Abundantie van de
belangrijke taxa aan macro-inverte-
braten en de zuurstofconcentratie in de
Voorste Nete in oktober 2005.

Figuur 5.32. Abundantie van de
belangrijke taxa aan macro-inverte-
braten en de zuurstofconcentratie in de
Voorste Nete in april 2006.
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Figuur 5.33. Abundantie van de
belangrijke taxa aan macro-inverte-
braten en de zuurstofconcentratie in de
Voorste Nete in oktober 2006.



CENTRUM VOOR MILIEUKUNDE – AEOLUS BVBA

EINDRAPPORT MONITORING BIOLOGISCH HERSTEL VAN DE VERLEGDE VOORSTE NETE 51

5.3.4 Vegetatieontwikkeling
Zaailingen van Robinia pseudo-acacia, een exotische soort, werden occasioneel
gevonden vanaf de eerste monitoringscampagne. Het is aan te raden om op korte
termijn te starten met de bestrijding van deze exoot om verdere verspreiding en
woekering te voorkomen.

5.4 Wat is het nut van de uitgevoerde beekherstel-
maatregelen?

Bij het realiseren/aanleggen van de verlegde Voorste Nete werd langsheen het kanaal
een deel van de waterloop recht aangelegd en een deel van de waterloop werd
voorzien van een zwakke meandering. In het meanderend deel werd bovendien slib
aangebracht afkomstig van de oude loop. Vraag is of deze 2 maatregelen
(meandering en overbrengen slib) een positief effect hebben gehad.

Voor 3 inventarisatiecampagnes is een vergelijking gemaakt tussen een recht
beektraject zonder slib en een meanderend traject met slib (Tabel 5.6) voor de
ontwikkeling van structuurkenmerken en vegetatie. Uit de tabel blijkt dat het moeilijk
is om een duidelijke conclusie te trekken.

Er is natuurlijk een verschil in meandering doordat dit zo is aangelegd. Echter: in de
loop van de monitoring heeft zich in het rechte traject geen meandering ontwikkeld
(met uitzondering van enige micromeandering) en het is hoogst onwaarschijnlijk dat
dit nog zal gebeuren omdat de dynamiek hiervoor te laag is.

Najaar 2006 was er een grotere diversiteit in beddingvegetatie in het meanderende
traject met slib in vergelijking met het andere traject, maar was er nagenoeg geen
stroomdiversiteit. Dit laatste was echter het gevolg van de dichte beddingvegetatie:
de beek was nagenoeg volledig dichtgegroeid.

Tabel 5.6 Vergelijking van de structuurkenmerken en de
vegetatieontwikkeling tussen een meanderend beektrajecten met slib en
een recht beektraject zonder slib.

najaar 2004 najaar 2005 najaar 2006

 recht + geen slib meander + slib recht + geen slib meander + slib recht + geen slib meander + slib

Traject str08-0410 str09-0410 str12-0509 str13-0509 str10-0609 str11-0609

Oevervegetatie
hoofdcode
(LO/RO)

10c/10c 10c/10c 6/6 6-/6- 6/6 6/6

Wortelende,
drijvende
planten

=<33% =<33% sporadisch aanwezig sporadisch aanwezig - =<33%

Ondergedoken
planten - sporadisch

aanwezig sporadisch aanwezig sporadisch aanwezig - sporadisch aanwezig

Emergente
planten/kruiden

sporadisch
aanwezig

sporadisch
aanwezig >33% >33% >33% >33%

Diepte/ondiepte
patroon

uniform of geringe
verschillen

matig ontwikkeld,
niet samenhangend

met meandering

uniform of geringe
verschillen

matig ontwikkeld,
samenhangend met

meandering

matig ontwikkeld,
niet samenhangend

met meandering

goed ontwikkeld,
niet samenhangend

met meandering

Stroomdiversiteit
geen

stroomdiversiteit
matig ontwikkelde
stroomdiversiteit

geen
stroomdiversiteit

geen
stroomdiversiteit

matig ontwikkelde
stroomdiversiteit

geen
stroomdiversiteit

Oevervegetatieocodes: 6 = Tandzaadklasse; 10c = Storingsvegetatie of kaal substraat

Uit deze vergelijking kan besloten worden dat met deze wijze van inventariseren
waarbij de verschillende variabelen in grootteklasses worden ingedeeld de eventuele
verschillen niet tot uiting komen.  De ontwikkeling van de aquatische vegetatie in
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deze bovenloop ging bovendien zeer snel, zodat het initiële verschil in ontwikkeling
van waterplanten na 2 of 3 maanden in een later stadium (> 6 maanden) niet meer
of nauwelijks merkbaar was.

Een ander belangrijk feit is dat de grootste morfologische veranderingen in de
verlegde Voorste Nete hebben plaats gevonden tijdens onweders in de maand
augustus 2004.  Op dat ogenblik was de bedding en de helling onvoldoende
doorworteld en gefixeerd.  De smalle uitgegraven loop met kruinbreedte van 1,5 mis
door de onweders en het hoge water verbreed tot meer dan 3 m en de beekbodem
geëgaliseerd door het ingespoelde zand (Figuur 5.34, Figuur 5.35).  De spontane
vegetatieve ontwikkeling op kale, zandige, hogere oever langs de Voorste Nete is te
traag verlopen om deze erosie te vermijden.  In de volgende monitoringcampagnes is
de breedte van de waterloop en het diepte-ondiepte patroon zo goed als onveranderd
gebleven.  Een evaluatie van de aangelegde meandering is dus moeilijk te maken
omdat deze grotendeels in de zomer 2004 is verdwenen.

Figuur 5.34. Meanderend aangelegd
deel door het bos in april na het
aanbrengen van het slib.

Figuur 5.35. Hetzelfde meanderende
deel door het bos maar in oktober 2004
na de zomerse onweders.

Een ander probleem in de vergelijking van beide stroken is de graduele verbetering
van de waterkwaliteit naar het stroomafwaartse (rechte) deel.  Het meanderend
aangelegde deel is sterker negatief beïnvloed door de stroomopwaartse lozingen.
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6 Conclusies en aanbevelingen

6.1 Conclusies
Al te vaak wordt het nut of positieve effect van beekherstelmaatregelen a priori
gepostuleerd.  In de Verenigde staten worden reeds decennia lang ‘in-stream
structures’ gebruikt om de ecologische kwaliteit van waterlopen te bevorderen.
Thompson (2006) controleerde 79 publicaties in de V.S. en voerde 215 statistische
analyses uit om de effectiviteit van rivierherstelmaatregelen na te gaan. Slechts in 7
analyses werden statistisch significante verschillen gevonden.  Dit toont aan dat ook
in Europa, rivier- en beekherstelmaatregelen of ingrepen in waterlopen zorgvuldig
moeten geëvalueerd worden.

De omlegging van de Voorste Nete in Dessel-Pinken beantwoordt aan de standaard
voor ecologisch succesvolle rivier- of beekherstelprojecten (Palmer et al. 2005).  Dit
project voldoet immers aan de vijf criteria die door de auteurs vooropgesteld worden.
Het herstel is gebaseerd op een streefbeeld van een meer dynamische, natuurlijke
waterloop en hersteld de toestand zoals deze op de kaart van Vandermaelen is terug
te vinden (opname 1846-1854).  Op deze kaart is de Voorste Nete in Pinken
herkenbaar met rechte en zwak meanderende beekdelen en verschillende haakse
bochten, die ook al door menselijk ingrijpen zijn ontstaan (bv. t.h.v. de Hameldijk).
Bovendien moet de ecologische toestand merkelijk verbeterd worden door het project
en het beeksysteem moet beter bestand zijn tegen externe verstoringen.  De
resultaten van de fysisch-chemische en biologische  waterkwaliteit illustreren
duidelijk het grote zelfreinigende vermogen en de goede ecologische kwaliteit. De
ondiepe oevers bevorderen het ecologisch functioneren. Het uitvoeren van de
beekomlegging zelf heeft ook geen permanente schade veroorzaakt aan het
ecosysteem en zowel een pre- (MER) als post-evaluatie (deze studie) werden
uitgevoerd en de gegevens zijn beschikbaar voor derden.  De onderliggende
bentonietmat moet het normaal hydrologisch functioneren van de waterloop tussen
de zandwinningsput en het kanaal waarborgen.

Monitoring van ecologische herstelprojecten of beheersmaatregelen moeten een
integraal onderdeel vormen van het opzetten en uitvoeren van om het even welke
beheeractiviteit. Een effectieve monitoring moet de respons van het ecosysteem
nauwkeurig inschatten.  Het bepalen van populatiedynamische variabelen als respons
op de ingreep geeft de meest directe maat over de status en de trend van de levende
organismen in het ecosysteem (Block et al. 2001).  Een dergelijke monitoring moet
op een wetenschappelijke basis worden uitgevoerd. In het onderzoek dienen
meerdere  staalnames te worden opgenomen en op basis van de resultaten moeten
betrouwbaarheidsintervallen of standaardafwijkingen kunnen berekend worden of
trends worden aangetoond.

Dit monitoringproject heeft als doel na te gaan of de omlegging van de Voorste Nete
over een lengte van 1,5 km op korte en middellange termijn effectief is en hoe de
ecologische ontwikkeling van verlegde Voorste Nete evolueert.  Deze evaluatie en
opvolging van de evolutie bestrijkt de monsternameperiode van het najaar 2004 tot
het najaar 2006 in vijf staalnameperiodes.  In de monitoring worden de
structuurkenmerken en de vegetatie, de waterkwaliteit zowel fysisch-chemisch als
biologisch (macro-invertebraten) en de visfauna geëvalueerd.

De statistische vergelijking tussen de verlegde Voorste Nete en de referentietrajecten
leert ons dat de nieuw aangelegde beekloop significant breder is en dat ondiepere
zones voorkomen. Globaal genomen komt dit neer op de aanwezigheid van ondiep
oeverzones in vergelijking met de andere stroken.  Dit verschil is echter vooral
ontstaan door hydrodynamiek in de aanvangsfase. In de eerste zomer zijn grote
morfologische wijzigingen opgetreden tengevolge hevige onweders.  De zwakke
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consolidatie van de beekstructuur in de eerste maanden heeft ook aanleiding
gegeven tot het grotendeels weg eroderen of egaliseren van de zwakke meandering
die werd aangelegd. We kunnen ons de vraag stellen of het geëvalueerde model
(verlegde Voorste Nete) nog overeenstemt met het ontwerp.

Ten opzichte van het stroomopwaartse referentiepunt heeft de verlegde Voorste Nete
een significant hogere BBI en betere biologische waterkwaliteit.  In het
stroomopwaarste beekdeel komen significant meer Chironomiden en Oligochaeta
voor, wat op een grotere organische aanrijking wijst.  De vervuilingsgevoelige taxa,
Trichoptera en Ephemeroptera, komen enkel in het stroomafwaartse deel van de
verlegde Voorste Nete voor.

Het biologisch herstel van de macro-invertebraten en visgemeenschap is zeer snel
verlopen. Reeds na 6 maanden wordt eenzelfde diversiteit als in de referentiesituatie,
zonder verontreiniging, bekomen.  In de verlegde Voorste Nete zijn de gemiddelde
abundanties van de typisch beekvissoorten voor bovenlopen, zoals driedoornige en
tiendoornige stekelbaars, bermpje en paling toegenomen.  Door de grote variatie in
de aantallen tussen de verschillende monsternamepunten in de verlegde Voorste
Nete en de verschillende campagnes is alleen de abundantie van driedoornige
stekelbaars significant hoger.  In het voorjaar wordt een hogere abundantie van
bermpjes vastgesteld in de haakse bochten die met maaskeien werden verstevigd.
De afname van de abundantie aan baars, die door vissers werden geïntroduceerd, is
significant.  De toename over de jaren van het aantal driedoornige stekelbaarzen is
ook significant.

De vegetatieve ontwikkeling beïnvloedt de micromeandering of de morfologische
ontwikkeling.  De vegetaties uit de Rietklasse breiden zich sterk uit maar in de
ondiepe bovenloop beperken ze zich niet tot de oeverzone maar nemen ze vaak de
volledig beekbodem in.  Hierdoor daalt de stoomsnelheid vaak op deze plaatsen en
treedt een verzanding op.  Ook de vegetaties van de Tandzaadklasse hebben de
initiële pioniersvegetaties grotendeels verdrongen.  De sterke vegetatieontwikkeling
resulteert in 2006 in een moerastoestand waarin water- en oevervegetatie niet in
afzonderlijke zones voorkomen.  Het verlanden van de waterloop heeft tot gevolg dat
de densiteit aan vissen in de beek daalt.

De interpretatie van de resultaten wordt bemoeilijk door het menselijk ingrijpen in de
waterloop. Zo hebben de stroomopwaartse lozingen een negatieve impact op de
waterkwaliteit in het stroomopwaartse deel van de verlegde Voorste Nete. Hierdoor
woekeren plantensoorten zoals witte waterkers, die tegelijkertijd het biologische
zelfreinigende vermogen vergroten.  De variatie in de data wordt hierdoor vergroot
waardoor verschillen minder snel significant worden. Ook het aanleggen van de
stenen dam aan het stroomafwaartse einde van de verlegde Voorste Nete en het
uitzetten van vissen door omwonenden hebben een invloed op de
onderzoeksgegevens.  Ook hierdoor zijn verschillen, die aan de omlegging op zich te
wijten zijn, moeilijker na te gaan. Ook het kruidruimen van een gedeelte van de
onderzochte trajecten kan een vertekenende invloed op de gegevens hebben.

Uit het onderzoek volgt ook dat het tijdstip van monstername belangrijk is.  De
habitatcondities in het voorjaar en het najaar zijn significant verschillend en ook in de
visgemeenschap worden verschillen vastgesteld. Het bemonsteren in beide periodes
is belangrijk om de impact op de verschillende functies (paai-, opgroei-) van het
beekhabitat te kunnen evalueren.

De resultaten uit dit onderzoek stemmen in grote lijnen overeen met vergelijkbare
studies in het buitenland (Groot-Brittanië, Zweden). Pretty et al. (2003) stelde in een
onderzoek van vispopulaties in 13 laaglandbeken en –rivieren, met een breedte
tussen 4 en 15 m, vast dat de totale abundantie, het aantal vissoorten en de
diversiteit niet significant verschillen was tussen herstelde en niet herstelde
beektrajecten.  Enkel voor rivierdonderpad en bermpje werden significante
verschillen gevonden voor één van de twee onderzoeksjaren (2000 en 2001). De
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auteurs stelden vooral een significant verschil in de vispopulaties tussen de twee
onderzoeksjaren vast. Er werden bijna geen significante relaties gevonden tussen de
habitatvariabelen, waaronder een verhoogde heterogeniteit, en de biodiversiteit van
de visfauna. Ook Lepori et al. (2005) vonden ondanks een hogere structurele
diversiteit op de herstelde riviertrajceten geen significante effecten op de diversiteit
of evenness van de macro-invertebraten- of visgemeenschap.

Dit betekent dat in postevaluatieve monitoringprojecten een voldoende grote
bemonsteringsinspanning in het herstelde en stroomop- en stroomafwaarste
beekdeel moeten worden gepland.  Beide referentietrajecten zijn belangrijk omdat
betekenisvolle verschillen tussen het stroomopwaartse en stroomafwaartse
referentietraject kunnen optreden. In deze monitoring kwam tot uiting dat bermpjes
een hogere abundantie (p=0,06) hadden in het stroomopwaartse referentietraject
t.o.v. het stroomafwaartse.  Riviergrondel kwam dan weer meer in het
stroomafwaartse traject voor (p=0,30).

Het is duidelijk dat monitoringstudies over een voldoende lange periode moeten
worden uitgevoerd om statistisch betrouwbare uitspraken te kunnen maken.  Ook de
monitoringstudies van Pretty et al. (2003) en Lepori et al. (2005) waren beperkt in
de tijd (resp. 2 en 1 jaar met een éénmalige staalname).

In deze evaluatie werd de waterkwantiteit niet gemonitord. Zoals uit de resultaten
van het najaar 2006 blijkt, is dit een belangrijke tekort koming in dit onderzoek.  Op
basis van deze studie kunnen we geen uitspraak doen over de oorzaak van het
droogvallen van de Voorste Nete stroomafwaartse de verlegde Voorste Nete.
Nochtans werd bij de uitvoering van de omlegging met de mogelijke drainage van de
verlegde Voorste Nete rekening gehouden.  De effectiviteit van deze maatregel is
echter niet geëvalueerd.

6.2 Aanbevelingen
Het is absoluut noodzakelijk om na te gaan of de zandwinning of andere
waterwinningen aan de basis liggen van het verminderde debiet en de infiltratie van
de Voorste Nete stroomafwaarts de omlegging.  Door het debiet in de waterloop op te
volgen en het grondwaterniveau in peilbuizen kan een mogelijk negatief effect
worden onderzocht.

Ook de gewijzigde morfologie t.o.v. de aangelegde situatie in april 2004 en het
inspoelen van grote hoeveelheden zand, met een verhoging van de beekbodem tot
gevolg, kan mee aan de basis van deze verdroging liggen.  De hoogte van de
opstaande rand van de bentonietmat onder de verlegde Voorste Nete bedraagt
slechts 50 cm en de beekbodem ligt op de meeste plaatsen waarschijnlijk hoger dan
tijdens de aanleg.  Hierdoor kan de beek theoretisch gezien nog infiltreren en
droogvallen.  Nader onderzoek is dringend gewenst.

In dit onderzoek wordt de effectiviteit van de omlegging op korte termijn
geëvalueerd.  In deze periode is maximaal gestreefd naar het fixeren van de loop in
de bedding van grof zand.  De aquatische vegetatie en hoofdzakelijk de emergente
vegetatie op de teen van het talud vervullen een belangrijke functie in het beperken
van de oevererosie. De beheersingrepen in de vorm van kruidruimingen werden
daarom in de onderzoek beperkt. Mede omdat jaarlijkse kruidruimingen de evaluatie
van de maatregelen nog verder zou bemoeilijken.

In dit onderzoek is de beïnvloeding door kruidruimingen niet hetzelfde geweest voor
alle staalnamepunten. Dit bemoeilijkt de analyse. Nochtans kunnen enkele duidelijke
effecten van de sterke vegetatieontwikkeling of de kruidruimingen worden
beschreven. Aanzanding van zones die over de volledige beekbreedte door grote
lisdodde worden ingenomen kunnen aanleiding geven tot een verhoogd waterpeil.
Rekening houdend met de omstandigheden waarin de verlegde Voorste Nete zich
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bevindt, met een geheel of gedeeltelijke isoloatie door de bentonietmatten, de
mogelijke impact van de zandwinning en de noodzakelijke behoud van de
longitudinale connectiviteit is een kruidruiming van de verlegde Voorste Nete
gewenst.  Deze ruiming moet op een ecologisch verantwoorde wijze worden
uitgevoerd waarbij de wortels en bodemfixerende functie van de vegetatie aan de
teen van het talud en op het talud behouden blijven.

Uit de wijzigingen die in de eerste zomer zijn opgetreden kunnen we ook besluiten
dat een meanderende loop in zandig Vlaanderen op een uitgesproken wijze mag
worden aangelegd. In de Voorste Nete werd immers vastgesteld dat na 6 maanden
een duidelijke vervlakking is opgetreden.

In de eerste maanden na aanleg dient de aandacht uit te gaan naar de stabilisatie
van de oevers, taluds en beekbedding.  De nieuw aangelegde beekdelen in de
zandgrond zijn zeer erosiegevoelig.  Zelfs na 2 jaar ontwikkeling blijven grote delen
van de hoge oever, waarvan de teeltlaag werd verwijderd, nog onbegroeid achter.  In
zeer voedselarme omstandigheden is het daarom aan te bevelen deze hoge oever
met een dunne bodemlaag af te werken.  Langs de Voorste Nete werd het
moedersubstraat onbedekt achtergelaten en is de vegetatieve stabilisatie traag
verlopen met een verhoogde zanderosie tot gevolg.
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8 Samenvatting

8.1 Inleiding en situering
De omlegging van de Voorste Nete in Dessel is een gevolg van het MER
Kwartszandwinning die door milieuadviesbureau Aeolus in 2001 in opdracht van SCR-
Sibelco werd opgemaakt (Aeolus, 2001). In dit MER werd geconcludeerd dat het
gedeeltelijk verlies van de Voorste Nete over een afstand van ca 1,3 km, t.g.v. de
uitbating van de groeve Pinken,een ernstige negatief effect is omwille van de
volledige habitatvernietiging van de waterloop. Bovendien kunnen de zeer
uitgestrekte, diepe zandwinningsputten, die zullen ontstaan, het beekbiotoop niet
vervangen. Als milderende maatregel werd in het MER daarom voorgesteld om beide
beken om te leggen, waarbij het uitermate belangrijk is dat deze omleggingen
gerealiseerd werden voor de aanvang van de ontginningswerken.

In de Voorste Nete is een populatie van bermpje (Barbatula barbatula) aanwezig, een
beschermde vissoort in Vlaanderen (Wet op de Riviervisserij). De bestaande loop van
de Voorste Nete was rechtgetrokken met weinig diversiteit in beekmorfologie. Bij de
omlegging werd gestreefd om een waterloop te realiseren met een goede structuur-
en habitatkwaliteit, zodat een ecologische meerwaarde wordt gerealiseerd t.o.v. de
bestaande toestand.

De omlegging en hermeandering van de Voorste Nete werd langs de zuidzijde van de
nieuwe groeve gerealiseerd en loopt gedeeltelijk in een smalle strook langs het
kanaal Bocholt-Herentals.

De omlegging en hermeandering heeft 2 belangrijke doelstellingen:

- het realiseren van een laaglandbeek met een goede structuur- en habitatkwaliteit
waarin de ecologische beekprocessen optimaal kunnen verlopen.

- het realiseren van geschikte habitats voor de typesoorten in de Voorste Nete:
driedoornige stekelbaars en bermpje in de Voorste Nete, zodat de duurzame
instandhouding van de aanwezige populaties in de Voorste Nete kan worden
gewaarborgd.

Om de geformuleerde doelstellingen te halen en om het project maximale
slaagkansen te geven, werd een technisch-wetenschappelijk voorstel uitgewerkt van
hoe de omgelegde Voorste en Witte Nete er zou moeten uitzien (Aeolus, 2003). Om
een goed onderbouwd voorstel uit te werken werden meerdere aspecten in detail
onderzocht:

- Topografische opmetingen van het reliëf van de zone waarin de omlegging
voorzien was en van de oorspronkelijke loop van de Voorste en de Witte Nete;

- Inventarisatie van de abiotische kenmerken van de oorspronkelijke loop van de
Voorste en de Witte Nete;

- Evaluatie van de biologische en fysisch-chemische water(bodem)kwaliteit van de
oorspronkelijke loop;

- Inventarisatie van de visfauna in de oorspronkelijke loop;
- Monitoring van het freatisch grondwaterpeil in de zoekzone.

De Voorste Nete t.h.v. Pinken is een smalle, rechtgetrokken bovenloop van
gemiddeld 2 m breed, die op korte tijd dichtgroeit met emergente planten en weinig
diversiteit in beekmorfologie vertoont. De waterloop wordt beheerd door de dienst
waterbeleid van de Provincie Antwerpen.  Een belangrijk aandachtspunt bij de
omlegging was het hergebruik van het waterbodemsubstraat van het beektraject dat
verdwijnt. Het  nieuwe beektraject van de Voorste Nete is naar meandering
geïnspireerd op de kaart van Vandermaelen (1850).
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De omlegging en hermeandering werd begeleid door een werkgroep die de technische
uitvoering intensief heeft opgevolgd. De werkgroep bestond uit experten van diverse
instanties: Dienst Waterbeleid van de provincie Antwerpen, Agentschap voor Natuur
en Bos, LNE Afdeling Milieu-integratie en -subsidiëringen, Centrum voor Milieukunde
en de milieudienst van de gemeente Dessel (Figuur).

De zandwinning van SCR-Sibelco NV in de groeve ‘Pinken’ in Dessel is in 2004 in
bedrijf gegaan. Voor de exploitatie van deze groeve kon aanvangen werd de Voorste
Nete over een lengte van ca. 1300 m omlegd langs de zuidzijde van de
ontginningszone (Kaart 3.1.a en 3.2).  Deze omlegging was als mitigerende
maatregel in het MER opgenomen. In de verlegde Voorste Nete werd de
structuurdiversiteit verhoogd en de oorspronkelijk rechtgetrokken loop werd op
verschillende plaatsen met zwakke meandering aangelegd.  Hierdoor is de lengte van
het beektraject en de stromende berging terug verhoogd.  Om het droogvallen van
de verlegde Voorste Nete tengevolge van het opzuigen van het zand-watermengsel in
de groeve te vermijden werd de verlegde Voorste Nete in een bentonietbedding van 5
m breed gelegd (Figuur 8.1). Bovendien werd bij de aanleg van de verlegde Voorste
Nete ook slib en rietrhizomen uit de oorspronkelijke loop in het stroomopwaartse en
stroomafwaartse traject van de nieuwe loop aangebracht om het ecologisch herstel te
bevorderen (Figuur 8.2).

Figuur 8.1. Aanleg van de verlegde
Voorste Nete met onderliggende
bentonietmat en heraanvulling met het
oorspronkelijke substraat in april 2004.

Figuur 8.2. In de heraanvulling
uitgegraven loop van de verlegde
Voorste Nete met aangevoerd slib uit de
oorspronkelijke beekloop.

8.2 Doelstelling monitoringproject
Dit monitoringproject heeft als doel na te gaan of deze mitigerende maatregel op
korte en middellange termijn effectief is en hoe de ecologische ontwikkeling van
verlegde Voorste Nete evolueert. Belangrijke  onderzoeksvragen zijn:

1. Resulteert de aanleg van de verlegde Voorste Nete in een biologische meerwaarde
t.o.v. de oorspronkelijke loop?

2. Hoe verloopt de ontwikkeling in het nieuw aangelegde beektraject van de Voorste
Nete?

3. Welke knelpunten zijn in het onderzoek aan het licht gekomen?

4. Wat is het nut van de uitgevoerd beekherstelmaatregelen?
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8.3 Uitvoering monitoring
In de loop van de inventarisatie werden 5 monitoringscampagnes uitgevoerd in de
verlegde Voorste Nete en stroomop- en afwaarts de omgelegde beekloop: najaar
2004, 2005 en 2006 en in het voorjaar 2005 en 2006.

Gelijktijdig met de bemonstering voor de bepaling van de biologische waterkwaliteit
werd op 4 locaties een aantal fysisch-chemische parameters gemeten (temperatuur,
pH, zuurstofgehalte (%), opgelost zuurstof (mg/l) en elektrische conductiviteit).

De structuurkenmerken werden ingedeeld in ecologisch homogene eenheden of
trajecten. Bij de trajectindeling werd met alle habitatparameters rekening gehouden.
Naar de algemene structuurwaardering zijn de meandering, de diepteverschillen,
aanwezigheid van holle oevers geëvalueerd voor de veschillende trajecten.

De waterplanten en planten in de moeraszone werden geïnventariseerd en de
vegetatie op de hogere oevers werden gecodeerd in functie van de vegetatietypering.

In de verlegde Voorste Nete en op een stroomopwaarts gelegen referentiepunt werd
macro-invertebratenfauna onderzocht (Kaart 3.1.a). Op basis van de macro-
invertebratengemeenschap wordt de Belgische Biotische Index (BBI) bepaald. Deze
index wordt gebruikt bij de beoordeling van de biologische waterkwaliteit. De
verkregen BBI wordt geïnterpreteerd als een weerspiegeling van zowel de water- als
de biotoopkwaliteit. De visfauna werd met een draagbaar elektrovistoestel
bemonsterd op vier trajecten in de verlegde Voorste Nete en een stroomopwaarts en
stroomafwaarts gelegen referentietraject (Kaart 3.2). De vissen werden
gedetermineerd, geteld en gemeten tot op 0,5 cm nauwkeurig. Bij de afvissingen
werden ook de diversiteit in diepte, stroomsnelheid en substraat bepaald.  Gegevens
van de oorspronkelijke loop uit 1990-1992 en het voorjaar 2004 worden als
referentie in het onderzoek meegenomen.

8.4 Resultaten

8.4.1 Waterkwaliteit
In Tabel 8.1 zijn veldmetingen opgenomen van pH, opgeloste zuurstof en elektrische
conductiviteit.   De pH en de geleidbaarheid zijn relatief stabiel. Voor beide
parameters werd ook telkens voldaan aan basis- en viswaterkwaliteitsnorm. Wat
betreft de concentratie aan opgeloste zuurstof is er een duidelijk lagere
zuurstofconcentratie t.h.v. de twee stroomopwaarts gelegen staalnamepunten (BBI3
en BBI4 Figuur 8.3 of VIS4, VIS5 en VIS6 Figuur 8.4).

Tabel 8.1 Resultaten van de fysico-chemische veldmetingen waarvoor een
norm bestaat t.h.v. de 4 monsternamepunten voor BBI.
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parameter basiskwal viswaterkwal
pH 6,5 ≤ pH ≤ 8,5 6 ≤ pH ≤ 9 6,77 7,01 6,50 6,71 6,57 6,81 7,11 6,79 7,15 6,88 6,63 6,83 6,68 6,84 6,89 6,65 6,94 6,70 6,82 6,87

O2 (mg/l) absoluut ≥ 5 mediaan ≥ 7 3,48 5,34 8,80 2,97 2,86 5,89 10,45 1,14 1,64 3,22 8,22 3,54 1,28 6,40 6,26 1,30
EC (µS/cm) abs < 1000 545 339 484 450 453 455 405 479 442 457 458 390 478 418 465 467 331 471 465 463

meetcampagne

BBI1 BBI2 BBI3 BBI4
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Figuur 8.3. Verschillen in zuurstof-
concentratie en geleidbaarheid in de
Voorste Nete in het najaar 2004.

Figuur 8.4. Verschillen in zuurstof-
concentratie en geleidbaarheid in de
Voorste Nete in het voorjaar 2005.

8.4.2 Structuurkenmerken
In de loop van de monitoringscampagne heeft zich in de zomer van 2004 een
belangrijke stormbui voorgedaan die een effect heeft gehad op de waterloopstructuur
(figuur ). Door de zeer beperkte debieten in de verlegde Voorste Nete zijn het vooral
waterplanten (beddingvegetatie) die een invloed hebben op de beekstructuur. De
micromeandering in de Verlegde Voorste Nete is van 0 % naar ruim 25 % is
geëvolueerd.

Uit de structuurwaardering (Tabel 8.2) kan worden afgeleid dat de verlegde loop nog
volop in ontwikkeling is.  Een waardevolle tot zeer waardevolle structuurkwaliteit
wordt niet aangetroffen. De beperkte dynamiek in bovenlopen laat een eveolutie naar
een hogere morfolgische structuurrijkheid ook niet toe.

Tabel 8.2 Synthese van de structuurwaardering (synthesemaat) voor de
verlegde Voorste Nete en de referentietrajecten voor de 3
najaarscampagnes uitgedrukt in procentueel aandeel.

Structuurwaardering Verlegde Voorste Nete Referentie Voorste Nete

najaar
2004

najaar
2005

najaar
2006

najaar
2004

najaar
2005

najaar
2006

uiterst zwak 6,92 15,77   46,92 52,09

zeer zwak  10,95  27,74 39,56 34,39

zwak 77,66 73,27 82,95 72,26  13,52

matig 15,42  17,05  13,52  

waardevol       

zeer waardevol       
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8.4.3 Water- en oeverplanten

8.4.3.1 Waterplanten (beddingvegetatie)

De meest opvallende vaststelling is de evolutie van de bedekkingsgraad van boven
het water uitstekende planten (Tabel 8.3). In het najaar van 2004 was de
bedekkingsgraad maximaal 33 % van het wateroppervlak voor de verlegde Voorste
Nete. Zowel in het najaar van 2005 als van 2004 had meer dan 80 % van de
verlegde Voorste Nete een bedekkingsgraad van minimaal 33 %. Vanaf 2005 is de
waterloop dus grotendeels dichtgegroeid. Eenzelfde situatie komt ook voor langsheen
de referentietrajecten.

Tabel 8.3. Bedekkingsgraden van boven het water uitstekende planten voor
de 3 najaarsinventarisaties van de verlegde Voorste Nete en de
referentietrajecten in procentuele aanwezigheid.

emergente planten of
kruiden verlegde Voorste Nete Voorste Nete

najaar
2004

najaar
2005

najaar
2006

najaar
2004

najaar
2005

najaar
2006

afwezig    7,58   

sporadisch aanwezig 52,20 0,22  20,16 7,55  

aanwezig, ≤ 33% 47,80 13,64 18,49 58,88  7,55

aanwezig, 33 - 100%  86,14 81,51 13,37 92,45 92,45

8.4.3.2 Oevervegetatie

De oevervegetatie in de verlegde Voorste Nete vertoont een duidelijke evolutie: in
het najaar van 2004 worden de oevers vooral gekenmerkt door uitgesproken
pioniersvegetaties en storingsvegetaties (Figuur 8.5). Bovendien is vaak ook nog
onbegroeid substraat aanwezig. In 2005 verschijnen nog slecht ontwikkelde
vegetaties van de Tandzaadklasse, Rietklasse en Natte Strooiselruigtes (Figuur 8.5).
Het is echter te verwachten dat vooral vegetaties behorende tot Natte strooiselruigte
nog aanzienlijk zullen uitbreiden, ten koste van de Tandzaadklasse.

8.4.4 Macro-invertebraten
Uit Tabel 8.4 blijkt dat voor de 2 meest stroomafwaartse bemonsteringspunten een
BBI van 7 bij elke inventarisatie werd gehaald. Bij de 2 stroomopwaartse locaties was
dit slechts het geval bij de laatste inventarisatie (najaar 2006). Het stroomopwaarts
gelegen referentiepunt BBI4 vertoont over de 5 campagnes een duidelijke evolutie
van een slechte naar een goede biologische waterkwaliteit.
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Figuur 8.5. Oevervegetatie in het najaar 2004, 2005 en 2006 van de
verlegde en de referentie trajecten van de Voorste Nete.

Tabel 8.4. BBI van de 4 meetpunten voor de 5 monitoringscampagnes
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8.4.5 Vissen
De evolutie van het aangetroffen aantal vissoorten in de verlegde Voorste Nete toont
een initieel hoger aantal vissoorten als gevolg van het introduceren van vissoorten uit
het naburige kanaal door enkele vissers.  In oktober 2004 werden ondermeer
brasem, blankvoorn, rietvoorn, alver, pos, bittervoorn en baars aangetroffen die door
hengelaars waren geïntroduceerd. De meeste van deze soorten konden zich in de
kleine bovenloop echter niet handhaven en verdwenen in 2005 (Figuur 8.6).  In 2006
wordt eenzelfde soortensamenstelling aangetroffen als in 1993-2004. Het totale
aantal vissen is echter met een factor 2 - 5 toegenomen in de verlegde Voorste Nete
(Figuur 8.7)
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Figuur 8.6. Evolutie van het aantal
vissoorten aangetroffen in de Verlegde
Voorste Nete.

Figuur 8.7. Evolutie van het aantal
vissen aangetroffen in de Verlegde
Voorste Nete.

8.5 Bespreking van de resultaten
De monitoring van het biologisch herstel van de Voorste Nete in Dessel werd
uitgevoerd om de evolutie van de nieuwe beekloop te kunnen opvolgen en om de
effectiviteit van deze omlegging als mitigerende maatregel voor het verlies van de
oorspronkelijk loop te kunnen evalueren.  Op basis van de onderzoeksgegevens
worden de onderzoeksvragen besproken.

8.5.1 Resulteert de aanleg van de verlegde Voorste Nete in een
biologische meerwaarde t.o.v. de oorspronkelijke loop?

De structuurwaarderingsklassen in de oorspronkelijke en verlegde loop zijn dezelfde,
namelijk enkel zwak en matig, maar in de mate van voorkomen van beide klassen
zijn er nog duidelijke verschillen (tabel ). De structuurontwikkeling van een waterloop
verloopt zeer traag in kleine, laag dynamische beeksystemen. Op middellange
termijn is dan ook te verwachten dat de structuurkenmerken minimaal in
overeenstemming zullen zijn met deze van de oude loop, tenzij bijvoorbeeld de
watervoerendheid van de verlegde loop niet kan worden gegarandeerd/gehandhaafd.
Uit de metingen op het terrein blijkt dat de aanwezigheid van ondiepe oeverzones in
de verlegde Voorste Nete een duidelijk morfologisch verschil is met de oorspronkelijk
of huidige referentiesituatie.
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Tussen het verlegde deel en de referentietrajecten zijn er wel duidelijke verschillen:

- In het verlegde deel nam de micromeandering in de loop van de inventarisatie
toe, terwijl dit niet het geval was voor de referentietrajecten;

- De stroomdiversiteit in de verlegde beek vertoont een duidelijk positieve evolutie,
terwijl dit voor de referentietrajecten niet het geval is en er nagenoeg geen
stroomdiversiteit is;

- De structuurwaardering voor de verlegde loop was najaar 2006 zwak tot matig,
terwijl dit voor de referentietrajecten uiterst zwak tot matig was.

In vergelijking met de referentietrajecten is de structuurkwaliteit van de verlegde
Voorste Nete duidelijk beter (Tabel 8.5).

Tabel 8.5. Structuurwaardering van de oude loop van de Voorste Nete o.b.v.
Bervoets & Schneiders (1990), de verlegde Voorste Nete en de
referentietrajecten stroomop- en stroomafwaarts in het najaar 2006.

Structuurwaardering
Oorspronkelijke

loop 1990
Verlegde loop

najaar 2006
Referentiestroken

najaar 2006  

uiterst zwak   52,09

zeer zwak   34,39

zwak 68,65 82,95 13,52

matig 31,35 17,05  

waardevol    

zeer waardevol    

Op basis van de biotische index kan besloten worden dat de macro-
invertebratenfauna t.o.v. de oorspronkelijke loop (Heutz 1993) vergelijkbaar is. Een
significant hogere BBI en hoger aantal taxa in de verlegde Voorste Nete t.o.v. het
referentiepunt.  Uit een toetsing van de relatieve abundantie van de verschillende
groepen van macro-invertebraten volgt dat een significant hoger aantal larven van
muggen en vliegen, waterkevers en borstelwormen op het referentiepunt worden
aangetroffen.

Uit de diepte- en stroomsnelheidmetingen blijkt dat in de verlegde Voorste Nete een
significant grotere diversiteit in dieptes voorkomt in vergelijking met de
oorspronkelike loop. Zowel de minimale als de maximale diepte verschilt in de
verlegde loop significant van wat vroeger aanwezig was.  De gemiddelde
stroomsnelheid in de verlegde Voorste Nete is echter significant lager dan in de oude
loop in april 2004.

Uit een vergelijking van de visgemeenschap in de oorspronkelijke loop (Heutz 1993,
De Vocht 2004) en de verlegde Voorste Nete (najaar 2004 t.e.m. najaar 2006) kan
besloten worden dat geen duidelijk verschil kan worden vastgesteld tussen beiden,
zowel naar het aantal individuen bij de verschillende vissoorten als naar het aantal
vissoorten, het totaal aantal vissen of de Shannon-Wiener diversiteitsindex (Figuur
8.8, Figuur 8.9).  Al wordt een duidelijk hoger aantal vissen in de verlegde loop
waargenomen.
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Figuur 8.8. Aantal driedoornige
stekelbaars en bermpjes in de
oorspronkelijke loop (1993, 2004) en in
de verlegde Voorste Nete.

Figuur 8.9. Aantal tiendoornige
stekelbaars, riviergrondel, blankvoorn
en paling in de oorspronkelijke loop
(1993, 2004) en in de verlegde Voorste
Nete.

In de huidige situatie is het totaal aantal vissen in de verlegde Voorste Nete
significant hoger dan in de referentietrajecten. Naar de verschillende vissoorten toe
kunnen we besluiten dat beduidend meer driedoornige stekelbaarsjes voorkomen in
de verlegde Voorste Nete.  Ook bij bermpje en riviergrondel wordt een duidelijke
trend naar meer individuen in de verlegde Voorste Nete waargenomen.

8.5.2 Hoe verloopt de ontwikkeling in het nieuw aangelegde
beektraject van de Voorste Nete?

Over een periode van slechts 2 jaar is de structuurkwaliteit positief geëvolueerd en
dit door de sterke ontwikkeling van de beddingvegetatie en in veel minder met
beekdynamiek. Na 2 jaar is op vele plaatsen het onderscheid tussen water- en
oevervegetatie niet meer te maken. De emerse oevervegetatie neemt de volledige
beekloop in, zodat een moerastoestand ontstaat.

De biologische waterkwaliteit ter hoogte van de 2 meest stroomafwaartse punten
voor de 5 monsternames was steeds goed (BBI 7 –8). De BBI bedroeg 7 of 8.
Vermoedelijk zal een BBI van 8 niet meer worden gehaald doordat ter hoogte van de
monsternamepunten een zekere aanslibbing heeft plaatsgevonden, waardoor er een
verlies is aan zuiver zand.

De resultaten van het meest stroomopwaartse meetpunt (meetpunt BBI3)
evolueerden van een matige biologische waterkwaliteit (BBI 5 – 6) naar een goede
kwaliteit (BBI 7). Dit heeft te maken met de fysisch-chemische waterkwaliteit
stroomopwaarts de verlegde Voorste Nete: in de loop van het onderzoek is deze
verbeterd waardoor ook de biologische waterkwaliteit verbeterd is. Blijkbaar had het
stroomopwaartse deel van de verlegde Voorste Nete een zuiverend effect
(zelfzuiverend vermogen) waardoor de fysisch-chemische waterkwaliteit verder
stroomafwaarts (t.h.v. de meetpunten 1 en 2) beter was.

De verdeling van de meest vervuilingsgevoelige taxa, kokerjuffers (Trichoptera) en
eendagsvliegen (Ephemeroptera) in de Voorste Nete is illustratief voor de verschillen
in waterkwaliteit.  Op de staalnameplaatsen meest stroomopwaartse
staalnameplaatsen 3 en 4 werden weinig tot geen kokerjuffers en eendagsvliegen
aangetroffen (Figuur 8.10, Figuur 8.11).
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Figuur 8.10. Evolutie van het aantal
Ephemeroptera (eendagsvliegen)
aangetroffen in de Verlegde Voorste
Nete en het referentiepunt.

Figuur 8.11. Evolutie van het aantal
Trichoptera (kokerjuffers) aangetroffen
in de Verlegde Voorste Nete en het
referentiepunt.

Tijdens de monsternameperiode, die twee jaar omvatte, zijn wijzigingen in de
visgemeenschap in de verlegde Voorste Nete opgetreden.

De vergelijking tussen de verlegde Voorste Nete en de referentietrajecten of de
voormalige loop wordt ernstig bemoeilijk door de grote spreiding in de resultaten.
Deze spreiding wordt enerzijds veroorzaakt door de verschillen tussen de voorjaars-
en najaarscampagnes en anderzijds door de verschillen in habitats tussen de
verschillende onderzocht trajecten in de verlegde Voorste Nete.

Vooral het staalnamemoment (seizoen) heeft een grote impact op de resultaten. De
habitatvariabelen; maximale en gemiddelde diepte, de diversiteit in diepte, de
minimale, maximale en gemiddelde stroomsnelheid, de gemiddelde substraatgrootte
en de waterkwaliteit (zuurstofconcentratie, -verzadiging en geleidbaarheid)
verschillen significant tussen het voorjaar en het najaar.  De milieuomstandigheden
tussen beiden staalnamemomenten zijn dus sterk verschillend.  Dit weerspiegelt zich
ook in significante verschillen in de abundanties van verschillende vissoorten in de
Voorste Nete.  Riviergrondel, bermpje, paling zijn in het voorjaar in hogere
abundanties aanwezig dan in het najaar (Figuur 8.13).  Het totaal aantal vissen en de
Shannon-Wiener diversiteitsindex zijn duidelijk hoger in de voorjaarsstaalnames
(Figuur 8.12).
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Figuur 8.12. Verschil in totale
visabundantie aan vissen in het
voorjaar (april) en najaar (oktober) in
de verlegde Voorste Nete.

Figuur 8.13. Verschil in aantal
driedoornige stekelbaars, bermpje,
riviergrondel en paling in het voorjaar
(april) en najaar (oktober) in de
verlegde Voorste Nete.
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Figuur 8.14. Trend in abundantie aan
driedoornige stekelbaars in de verlegde
Voorste Nete.

Figuur 8.15. Trend in abundantie aan
tiendoornige stekelbaars in de verlegde
Voorste Nete.
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Figuur 8.16. Trend in abundantie aan
bermpje in de verlegde Voorste Nete.

Figuur 8.17. Trend in abundantie aan
riviergrondel in de verlegde Voorste
Nete.
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Figuur 8.18. Trend in abundantie aan
baars in de verlegde Voorste Nete.

Figuur 8.19. Trend in abundantie aan
paling in de verlegde Voorste Nete.

Voor de meeste vissoorten is een stijgende trend in het aantal exemplaren in de
verlegde Voorste Nete waar te nemen. Het meest uitgesproken in de stijging in de
populaties van driedoornige en tiendoornige stekelbaars (Figuur 8.14, Figuur 8.15).
Beide populaties zijn in de loop van de staalnamecampagnes duidelijk in aantal
toegenomen.  De abundantie aan bermpje was in de verlegde Voorste Nete bij de



CENTRUM VOOR MILIEUKUNDE – AEOLUS BVBA

70 EINDRAPPORT MONITORING BIOLOGISCH HERSTEL VAN DE VERLEGDE VOORSTE NETE

eerste staalname in oktober 2004 al beduidend hoger dan in de oorspronkelijke loop
(Figuur 8.16).  De abundantie is echter niet stabiel en er treden grote verschillen op
tussen de voorjaars- en najaarsstaalnames.  Voor riviergrondel werd initieel een
sterke toename vastgesteld (najaar 2004 en voorjaar 2005).  In de latere
staalnamecampagnes is de abundantie aan riviergrondel in de verlegde Voorste Nete
beduidend lager (Figuur 8.17).  De daling in abundantie van baars in de verlegde
Voorste Nete illustreert het verloop van de door de vissers geïntroduceerde soorten
(Figuur 8.18).  Deze soorten komen van nature in bovenlopen niet voor en zijn dan
ook zo goed als volledig verdwenen uit de verlegde Voorste Nete.  De abundantie aan
paling in de verlegde Voorste Nete is globaal genomen gestegen in de loop van het
onderzoek (Figuur 8.19).

8.5.3 Welke knelpunten zijn in het onderzoek aan het licht
gekomen?

Bij de staalname in het najaar 2006 werden t.h.v. de Almenstraat (VIS1) geen vissen
meer aangetroffen. omdat de beek in de zomer 2006 volledig was drooggevallen.
Deze verdroging heeft wellicht ook een impact heeft gehad op de stroomafwaarts
aantakking van de verlegde Voorste Nete (VIS2).

In de loop van de monitoring is er door menselijk ingrijpen beïnvloeding geweest van
het beeksysteem. Zowel kruidruiming, het bouwen van dammetjes en de
waterverontreiniging hebben een verstorend effect op de monitoring gehad.

Van de kruidruimingen in het najaar 2004 en augstus-september 2006 kan geen
negatief effect op de BBI worden vastgesteld.

De structuur van de verlegde Voorste Nete werd op verschillende plaatsen door
menselijk ingrijpen veranderd. Eén van de eerste ingrepen was het opwerpen van
een dammetje met de aangebrachte maaskeien in de stroomafwaartse aantakking.
Door het dammetje ontstond een stroomversnelling (riffle) met keien en een
stroomopwaartse, diepere beekpoel.  De ingreep heeft dus een verhoogde
habitatdiversiteit tot gevolg gehad, die ondermeer een impact heeft visgemeenschap.

Stroomopwaarts de verlegde Voorste Nete was de fysisch-chemische waterkwaliteit in
het begin van de monitoring niet goed door de lozing huishoudelijk afvalwater. Dit
resulteerde in een slechte biologische waterkwaliteit ter hoogte van het
referentiemeetpunt en een matige biologische waterkwaliteit ter hoogte van het
meest stroomopwaartse meetpunt op de omgelegde loop. Het stroomopwaartse deel
van de verlegde Voorste Nete heeft duidelijk een zuiverend effect, waardoor verder
stroomafwaarts de kwaliteit beter is.  Deze organische aanrijking heeft echter ook
een eutrofiërend effect met gevolgen voor het ecosysteem. In de loop van het
onderzoek lijkt de waterkwaliteit stroomopwaarts echter te verbeteren.

In de loop van de monitoring is de aanslibbing in de verlegde Voorste Nete
toegenomen en is de hoeveelheid “zuiver zand” als substraat afgenomen. Hierdoor is
tijdens de laatste inventarisatie van macro-invertebraten geen kokerjuffers gevangen
(en ook geen Ephemera meer).

8.5.4 Wat is het nut van de uitgevoerde beekherstel-
maatregelen?

Bij het realiseren/aanleggen van de verlegde Voorste Nete werd langsheen het kanaal
een deel van de waterloop recht aangelegd en een deel van de waterloop werd
voorzien van een zwakke meandering. In het meanderend deel werd bovendien slib
aangebracht afkomstig van de oude loop. Vraag is of deze 2 maatregelen
(meandering en overbrengen slib) een positief effect hebben gehad.
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Tabel 8.6 Vergelijking van de structuurkenmerken en de
vegetatieontwikkeling tussen een meanderend beektrajecten met slib en
een recht beektraject zonder slib.

najaar 2004 najaar 2005 najaar 2006

 recht + geen slib meander + slib recht + geen slib meander + slib recht + geen slib meander + slib

Traject str08-0410 str09-0410 str12-0509 str13-0509 str10-0609 str11-0609

Oevervegetatie
hoofdcode
(LO/RO)

10c/10c 10c/10c 6/6 6-/6- 6/6 6/6

Wortelende,
drijvende
planten

=<33% =<33% sporadisch aanwezig sporadisch aanwezig - =<33%

Ondergedoken
planten

- sporadisch
aanwezig

sporadisch aanwezig sporadisch aanwezig - sporadisch aanwezig

Emergente
planten/kruiden

sporadisch
aanwezig

sporadisch
aanwezig

>33% >33% >33% >33%

Diepte/ondiepte
patroon

uniform of geringe
verschillen

matig ontwikkeld,
niet samenhangend

met meandering

uniform of geringe
verschillen

matig ontwikkeld,
samenhangend met

meandering

matig ontwikkeld,
niet samenhangend

met meandering

goed ontwikkeld,
niet samenhangend

met meandering

Stroomdiversiteit
geen

stroomdiversiteit
matig ontwikkelde
stroomdiversiteit

geen
stroomdiversiteit

geen
stroomdiversiteit

matig ontwikkelde
stroomdiversiteit

geen
stroomdiversiteit

Oevervegetatieocodes: 6 = Tandzaadklasse; 10c = Storingsvegetatie of kaal substraat

Uit deze vergelijking kan besloten worden dat met deze wijze van inventariseren
waarbij de verschillende variabelen in grootteklasses worden ingedeeld de eventuele
verschillen niet tot uiting komen (Tabel 8.6).  De ontwikkeling van de aquatische
vegetatie in deze bovenloop ging bovendien zeer snel, zodat het initiële verschil in
ontwikkeling van waterplanten na 2 of 3 maanden in een later stadium (> 6
maanden) niet meer of nauwelijks merkbaar was.

Een ander belangrijk feit is dat de grootste morfologische veranderingen in de
verlegde Voorste Nete hebben plaats gevonden tijdens onweders in de maand
augustus 2004.  Op dat ogenblik was de bedding en de helling onvoldoende
doorworteld en gefixeerd.  De smalle uitgegraven loop met kruinbreedte van 1,5 m is
door de onweders en het hoge water verbreed tot meer dan 3 m en de beekbodem
geëgaliseerd door het ingespoelde zand (Figuur 8.20, Figuur 8.21).

Figuur 8.20. Meanderend aangelegd
deel door het bos in april na het
aanbrengen van het slib.

Figuur 8.21. Hetzelfde meanderende
deel door het bos maar in oktober 2004
na de zomerse onweders.
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8.6 Conclusies en aanbevelingen

8.6.1 Conclusies
De omlegging van de Voorste Nete in Dessel-Pinken kan als een ecologisch succesvol
beekherstelproject worden beschouwd. Het herstel is gebaseerd op een streefbeeld
van een meer dynamische, natuurlijke waterloop en hersteld de toestand zoals deze
op de kaart van Vandermaelen is terug te vinden (opname 1846-1854).  Op deze
kaart is de Voorste Nete in Pinken herkenbaar met rechte en zwak meanderende
beekdelen en verschillende haakse bochten, die ook al door menselijk ingrijpen zijn
ontstaan (bv. t.h.v. de Hameldijk).

Dit monitoringproject heeft als doel na te gaan of de omlegging van de Voorste Nete
over een lengte van 1,5 km op korte en middellange termijn effectief is en hoe de
ecologische ontwikkeling van verlegde Voorste Nete evolueert.  Deze evaluatie en
opvolging van de evolutie bestrijkt de monsternameperiode van het najaar 2004 tot
het najaar 2006 in vijf staalnameperiodes.  In de monitoring worden de
structuurkenmerken en de vegetatie, de waterkwaliteit zowel fysisch-chemisch als
biologisch (macro-invertebraten) en de visfauna geëvalueerd.

De vergelijking tussen de verlegde Voorste Nete en de referentietrajecten leert ons
dat de nieuw aangelegde beekloop beduidend breder is en dat ondiepe oeverzones
voorkomen. Dit verschil is vooral ontstaan door hydrodynamiek in de aanvangsfase.
In de eerste zomer zijn grote morfologische wijzigingen opgetreden tengevolge
hevige onweders.  De zwakke consolidatie van de beekstructuur in de eerste
maanden heeft ook aanleiding gegeven tot het grotendeels weg eroderen of
egaliseren van de zwakke meandering die werd aangelegd. We kunnen ons de vraag
stellen of het geëvalueerde model (verlegde Voorste Nete) nog overeenstemt met het
ontwerp.

Ten opzichte van het stroomopwaartse referentiepunt heeft de verlegde Voorste Nete
een duidelijk hogere biotische index (BBI).  In het stroomopwaarste beekdeel komen
duidelijk meer larven van dansmuggen en borstelwormen voor, wat op een
organische aanrijking wijst.  De vervuilingsgevoelige taxa, kokerjuffers en
eendagsvliegen, komen enkel in het stroomafwaartse deel van de verlegde Voorste
Nete voor.

Het biologisch herstel van de macro-invertebraten en visgemeenschap is zeer snel
verlopen. Reeds na 6 maanden wordt eenzelfde diversiteit als in de referentiesituatie,
zonder verontreiniging, bekomen.  In de verlegde Voorste Nete zijn de gemiddelde
abundanties van de typisch beekvissoorten voor bovenlopen, zoals driedoornige en
tiendoornige stekelbaars, bermpje en paling toegenomen. Het aantal driedoornige
stekelbaarzen in de verlegde Voorste Nete is beduidend hoger.  In het voorjaar wordt
ook een hogere aantal bermpjes vastgesteld in de haakse bochten die met maaskeien
werden verstevigd. De door vissers geïntroduceerde vissoorten nemen sterk in aantal
af en zijn bijna volledig verdwenen.

De sterke vegetatieontwikkeling resulteert in 2006 in een moerastoestand waarin
water- en oevervegetatie niet in afzonderlijke zones voorkomen.  Het verlanden van
de waterloop heeft tot gevolg dat de densiteit aan vissen in de beek daalt.

De interpretatie van de resultaten wordt gedeeltelijk bemoeilijk door het menselijk
ingrijpen in de waterloop. Zo hebben de stroomopwaartse lozingen een negatieve
impact op de waterkwaliteit in het stroomopwaartse deel van de verlegde Voorste
Nete. Ook het aanleggen van de stenen dam aan het stroomafwaartse einde van de
verlegde Voorste Nete en het uitzetten van vissen door omwonenden hebben een
invloed op de onderzoeksgegevens. Ook het kruidruimen van een gedeelte van de
onderzochte trajecten kan een vertekenende invloed op de gegevens hebben.
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Hierdoor zijn verschillen, die aan de omlegging op zich te wijten zijn, moeilijker na te
gaan.

Uit het onderzoek volgt ook dat het tijdstip van monstername belangrijk is.  De
habitatcondities in het voorjaar en het najaar zijn significant verschillend en ook in de
vis- en macro-invertebratengemeenschap worden verschillen vastgesteld. Het
bemonsteren in beide periodes is echter belangrijk om de impact op de verschillende
functies (paai-, opgroei-) van het beekhabitat te kunnen evalueren.

De resultaten uit dit onderzoek stemmen in grote lijnen overeen met vergelijkbare
studies in het buitenland (Groot-Brittanië, Zweden). Ondanks een hogere structurele
diversiteit op de herstelde riviertrajceten werden in vergelijkbare studies geen
significante effecten op de diversiteit van de macro-invertebraten of vissen
vastgesteld in kort lopende (1-2 jaar) onderzoeken.

In postevaluatieve monitoringprojecten moet een voldoende grote
bemonsteringsinspanning in het herstelde maar ook het stroomop- en
stroomafwaarste beekdeel worden gepland.  Beide referentietrajecten zijn belangrijk
omdat betekenisvolle verschillen tussen het stroomopwaartse en stroomafwaartse
referentietraject kunnen optreden.

Het is duidelijk dat monitoringstudies over een voldoende lange periode moeten
worden uitgevoerd om betrouwbare uitspraken te kunnen makenIn deze evaluatie
werd de waterkwantiteit niet gemonitord. Zoals uit de resultaten van het najaar 2006
blijkt, is dit een belangrijke tekort koming in dit onderzoek.  Op basis van deze studie
kunnen we geen uitspraak doen over de oorzaak van het droogvallen van de Voorste
Nete stroomafwaartse de verlegde Voorste Nete.  Nochtans werd bij de uitvoering
van de omlegging met de mogelijke drainage van de verlegde Voorste Nete rekening
gehouden.  De effectiviteit van deze maatregel is echter niet geëvalueerd.

8.6.2 Aanbevelingen
- Het is absoluut noodzakelijk om na te gaan of de zandwinning of andere

waterwinningen aan de basis liggen van het verminderde debiet en de infiltratie
van de Voorste Nete stroomafwaarts de omlegging.

- Enkele duidelijke effecten van de sterke vegetatieontwikkeling of de
kruidruimingen worden beschreven. Aanzanding van zones die over de volledige
beekbreedte door grote lisdodde worden ingenomen kunnen aanleiding geven tot
een verhoogd waterpeil.  Rekening houdend met de omstandigheden waarin de
verlegde Voorste Nete zich bevindt, met een geheel of gedeeltelijke isoloatie door
de bentonietmatten, de mogelijke impact van de zandwinning en de noodzakelijke
behoud van de longitudinale connectiviteit is een kruidruiming van de verlegde
Voorste Nete gewenst.  Deze ruiming moet op een ecologisch verantwoorde wijze
worden uitgevoerd waarbij de wortels en bodemfixerende functie van de vegetatie
aan de teen van het talud en op het talud behouden blijven.

- Uit de wijzigingen die in de eerste zomer zijn opgetreden kunnen we ook
besluiten dat een meanderende loop in zandig Vlaanderen op een uitgesproken
wijze mag worden aangelegd. In de Voorste Nete werd immers vastgesteld dat na
6 maanden een duidelijke vervlakking is opgetreden.

- In de eerste maanden na aanleg dient de aandacht uit te gaan naar de stabilisatie
van de oevers, taluds en beekbedding.  De nieuw aangelegde beekdelen in de
zandgrond zijn zeer erosiegevoelig.  Zelfs na 2 jaar ontwikkeling blijven grote
delen van de hoge oever, waarvan de teeltlaag werd verwijderd, nog onbegroeid
achter.  In zeer voedselarme omstandigheden is het daarom aan te bevelen deze
hoge oever met een dunne bodemlaag af te werken.  Langs de Voorste Nete werd
het moedersubstraat onbedekt achtergelaten en is de vegetatieve stabilisatie
traag verlopen met een verhoogde zanderosie tot gevolg.
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9 Bijlage

9.1 Resultaten Structuurkenmerken

9.1.1 Najaar 2004
Bij de inventarisatie in oktober 2004 werd de verlegde Voorste Nete in 12 homogene
trajecten ingedeeld. Stroomopwaarts en –afwaarts van de omlegging werden telkens
nog 2 3 trajecten geïnventariseerd ter vergelijking (Tabel 9.1, Kaart 9.1.1.a).

Tabel 9.1. Traject indeling in stroomopwaartse richting
(inventarisatiecampagne 1: 26/10/2004).

Trajectnr Beekdeel Lengte (m)

str01-0410 Voorste Nete 101

str02-0410 Voorste Nete 38

str03-0410 verlegde Voorste Nete 30

str04-0410 verlegde Voorste Nete 118

str05-0410 verlegde Voorste Nete 75

str06-0410 verlegde Voorste Nete 498

str07-0410 verlegde Voorste Nete 126

str08-0410 verlegde Voorste Nete 126

str09-0410 verlegde Voorste Nete 171

str10-0410 verlegde Voorste Nete 154

str11-0410 verlegde Voorste Nete 243

str12-0410 verlegde Voorste Nete 281

str13-0410 Voorste Nete 295

str14-0410 Voorste Nete 67

De verlegde Voorste Nete is licht meanderend, zoals initieel aangelegd. Slechts twee
trajecten (str07-0410 & str08-0410) zijn volledig recht aangelegd (zie foto traject
str07-0410).

Holle oevers komen niet voor, maar dit was te verwachten aangezien de ontwikkeling
van holle oevers enerzijds veel tijd vraagt en anderzijds hiervoor de aanwezig van
bomen en struiken op de oevers vereist is. Het diepte/ondiepte patroon is veelal
beïnvloed door de aanwezigheid van water- en moerasplanten. Op vele plaatsen,
zoals in de trajecten str03-0510 – str05-0410, is de beek breed en ondiep (zie foto
traject str05-0410). Hierdoor kunnen veel water- en oeverplanten zich vestigen en
uitbreiden. Deze ondiepe toestand wordt waarschijnlijk veroorzaakt door er geen tot
weinig oevervegetatie aanwezig is waardoor bij de vele regens van het laatste jaar
zand door erosie werd afgespoeld en afgezet in de geul van de verlegde beek. Vanaf
traject stro6-0410 zijn er plaatsen waar het water in diepere geulen stroomt tussen
de vele water- en oeverplanten (micro-meandering - zie foto traject str06-0410).
Hier is de verlegde Voorste Nete ook smaller.
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De stroomdynamiek wordt sterk beïnvloed door het dieptepatroon en de water- en
moerasplanten. In het ondiepe, brede, sterk begroeide beekdeel (trajecten str03-
0410 – str05-0410) stroomt het water wat trager dan in de andere beekdelen waar
de beeksectie smaller is.

De oevers zijn meestal uniform en geleidelijk (zie foto’s trajecten str05-0410 en
str07-0410), doordat de Voorste Nete nog maar recent werd verlegd (aangelegd).
Variatie in de oevermorfologie werd duidelijk veroorzaakt door regen. Dit merkt men
aan de vele kleine erosieve insnijdingen (zie foto traject str05-0410). Het feit dat er
weinig oevervegetatie was, gaf erosie vrije spel. Langs de landbouwwegen zijn de
hellingen geleidelijk tot steil (trajecten str11-0410 & str12-0410).

Het beddingmateriaal bestaat meestal uit grof zand. Dood hout werd vooral in het
beekdeel langs het Kanaal Herentals – Bocholt (trajecten str06-0410 – str10-0410)
waargenomen, waar de waterloop door een aanplant van Grove dennen stroomt.

In de verlegde Voorste Nete zijn 7 bochten van 90°. De buitenbochten zijn verstevigd
met keien (zie foto traject str10-0410). Twee reeksen kokers komen voor waar de
beek een landbouwweg dwarst. Zij veroorzaken geen vismigratieknelpunten, maar
het water stroomt hier wel sneller.
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Op kaart 9.1.1.b is de synthesemaat weergeven o.b.v. de resultaten van de
najaarsinventarisatie. Hieruit blijkt dat de omgelegde waterloop een overwegend
zwakke structuurwaardering krijgt. Het deel van de omlegging dat bij aanleg bewust
niet meanderend werd aangelegd (traject str08-0410) krijgt de waardering ‘uiterst
zwak’. De twee afwaartse trajecten van de Voorste Nete krijgen de waardering ‘zeer
zwak’, terwijl bij de analyse van Bervoets & Schneiders (1990) o.b.v. luchtfoto’s dit
deel van de waterloop de waardering ‘zwak’ krijgt. De gedetailleerde
terreininventarisatie levert dus een mindere goede score op. De overwegend zwakke
structuurwaardering heeft vooral te maken met de afwezigheid van holle oevers.
Maar dit was te verwachten aangezien de ontwikkeling van holle oevers enerzijds
veel tijd vraagt en anderzijds hiervoor de aanwezig van bomen en struiken op de
oevers vereist is. Bovendien is ook in een natuurlijke toestand het voorkomen van
goed ontwikkelde holle oevers in dergelijke kleine beken beperkt.

9.1.2 Voorjaar 2005
Bij de inventarisatie in april 2005 werd de verlegde Voorste Nete in 10 homogene
trajecten ingedeeld. Stroomopwaarts werden nog 2 en stroomafwaarts nog 3
trajecten bijkomend geïnventariseerd ter vergelijking (Tabel 9.2, Kaart 9.1.2.a).

Tabel 9.2. Traject indeling in stroomopwaartse richting
(inventarisatiecampagne 2: 25/04/2005).

trajectnr beekdeel lengte (m)

str01-0504 Voorste nete 68

str02-0504 Voorste nete 161

str03-0504 Voorste nete 135

str04-0504 verlegde Voorste Nete 283

str05-0504 verlegde Voorste Nete 249

str06-0504 verlegde Voorste Nete 157

str07-0504 verlegde Voorste Nete 174

str08-0504 verlegde Voorste Nete 98

str09-0504 verlegde Voorste Nete 145

str10-0504 verlegde Voorste Nete 235

str11-0504 verlegde Voorste Nete 263

str12-0504 verlegde Voorste Nete 172

str13-0504 verlegde Voorste Nete 51

str14-0504 Voorste nete 38

str15-0504 Voorste nete 101

De verlegde Voorste Nete blijft licht meanderend, waar de beek zo werd aangelegd
en waar de beek recht was aangelegd, is dit eveneens ongewijzigd gebleven (str08-
0504 (zie foto) en str09-0510). Echter: sommige bochten in de trajecten str04- tot
str07-0504 werden iets sterker ontwikkeld (foto’s: trajecten str04-en str06-0504).

Daardat er aanzienlijk minder water- en moerasplanten zijn in deze tijd van het jaar
was het mogelijk het stroomkuilpatroon van de beek beter te bekijken dan bij de
eerste inventarisatie in 2004. Holle oevers komen niet voor en het diepte/ondiepte
patroon blijft meestal beïnvloed door water- en moerasplanten opwaarts van traject
str07-0504. Afwaarts vanaf traject str07-0504 tot aan str04-0504 was er een matig
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ontwikkeld diepte/ondiepte patroon, samenhangend met de meandering. De beek
blijft dieper meer stroomafwaarts (str04- en str05-0504) en breder en ondieper
stroomopwaarts (str12- en str13-0504).

De stroomdynamiek wordt minder beïnvloed door de water- en moerasplanten in
vergelijking met de eerste inventarisatie omdat er weinig watervegetatie stond in het
voorjaar (in het najaar van 2004, na de eerste inventarisatieronde, werd een
kruidruiming uitgevoerd). Ongeacht de aan- of afwezigheid van planten was er weinig
debiet en dus weinig of geen stroomdynamiek.

De oevers zijn meestal uniform en geleidelijk. Langs traject str07-0504 zijn de oevers
steil aan de akkers.

Er is geen verandering opgegreden in het beddingmateriaal. De bedding is vooral
zand en aan de bochten zijn er veel keien aangelegd, wat gemakkelijk te zien was in
het voorjaar (foto: str13-0504). Binnen traject str13-0504 is ook een point bar tot
ontwikkeling gekomen.

9.1.3 Najaar 2005
Bij de inventarisatie in september 2005 werd de verlegde Voorste Nete in 13
homogene trajecten ingedeeld. Stroomopwaarts werden nog 2 en stroomafwaarts
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nog 3 trajecten bijkomend geïnventariseerd ter vergelijking (Tabel 9.3, Kaart
9.1.3.a).

Er was weinig evolutie in de meandering t.o.v. de vorige inventarisaties, behalve
misschien een lichte afname van het meanderingspatroon; bochten minder ‘bochtig’
o.a. in de trajecten str10- tot- str13-0509). De verlegde Voorste Nete blijft
overwegend licht meanderend.

Holle oevers komen nog niet voor. Het diepte/ondiepte patroon werd, zoals in het
najaar van 2004, vooral beïnvloed door water- en moerasplanten. De beek blijft
dieper meer afwaarts (str04- tot str06-0509) en breder en ondieper opwaarts (str14-
en str15-0509).

De stroomdynamiek wordt beïnvloed door de water- en moerasplanten, maar het
debiet in de beek blijft laag.

Tussen het voorjaar en het najaar werden er op drie locaties wijzigingen aan de
beekstructuur toegebracht door menselijk ingrijpen. Een nieuwe duiker werd
aangelegd i.f.v. het aanleggen van een onverharde weg naar de zandwinning (foto:
traject str07-0509). In traject str12-0509 was er oorspronkelijk een houten voetbrug
(aanwezig in het najaar 2004), maar nu werd een bredere betonnen voetbrug
aangelegd over de beek (i.f.v. bereikbaarheid van de paden langsheen het kanaal
voor recreanten). Een tweede voetbrug werd aangelegd opwaarts hiervan in traject
str13-0509 (foto: str13-0509). De beek werd eerst met zand gevuld en een tweetal
meters opwaarts ervan werd een houten constructie aangelegd door kinderen uit een
jeugdbeweging.

Tabel  9.3 Traject indeling in stroomopwaartse richting
(inventarisatiecampagne 3: 27/09/2005).

trajectnr beekdeel lengte (m)

str01-0509 Voorste nete 68

str02-0509 Voorste nete 161

str03-0509 Voorste nete 135

str04-0509 verlegde Voorste Nete 8

str05-0509 verlegde Voorste Nete 249

str06-0509 verlegde Voorste Nete 103

str07-0509 verlegde Voorste Nete 78

str08-0509 verlegde Voorste Nete 95

str09-0509 verlegde Voorste Nete 157

str10-0509 verlegde Voorste Nete 104

str11-0509 verlegde Voorste Nete 27

str12-0509 verlegde Voorste Nete 284

str13-0509 verlegde Voorste Nete 498

str14-0509 verlegde Voorste Nete 100

str15-0509 verlegde Voorste Nete 119

str16-0509 verlegde Voorste Nete 4

str17-0509 Voorste nete 38

str18-0509 Voorste nete 101



CENTRUM VOOR MILIEUKUNDE – AEOLUS BVBA

EINDRAPPORT MONITORING BIOLOGISCH HERSTEL VAN DE VERLEGDE VOORSTE NETE 79

Op kaart 9.1.3.b is de synthesemaat weergeven o.b.v. de resultaten van de
najaarsinventarisatie. Hieruit blijkt dat er geen enkele verandering merkbaar is t.o.v.
de inventarisatie van 2004 (kaart 9.1.1.b).

9.1.4 Voorjaar 2006
Bij de inventarisatie in april 2006 werd de verlegde Voorste Nete in 12 homogene
trajecten ingedeeld. Stroomopwaarts werden nog 2 en stroomafwaarts nog 3
trajecten bijkomend geïnventariseerd ter vergelijking (Tabel 9.4, Kaart 9.1.4.a).

Er was weinig evolutie in de meandering t.o.v. de vorige inventarisaties. Een lichte
afname werd genoteerd van het meanderingspatroon langs het kanaal (trajecten
str11- tot str13-0604) waar bochten minder ‘bochtig’ werden. Ipv minder ‘bochtig’
werden sommige bochten haaksachtig (foto: traject str05-0604), waarschijnlijk
omwille van erosie door een af en toe grotere stroomdynamiek tijden de
wintermaanden.  De verlegde Voorste Nete blijft overwegend licht meanderend (foto:
traject str06-0604).

Holle oevers komen nog niet voor. Het diepte/ondiepte patroon werd, zoals vroeger,
vooral beïnvloed door water- en moerasplanten. De beek blijft dieper meer afwaarts
(str04- tot str06-0604) en breder en ondieper opwaarts (str11- en str14-0604),
behalve waar de beek werd geruimd (str14- en str15-0604; foto traject str14-0604).
Hier werd de breedte van de beek variabel, maar bleef vooral ondiep.

De stroomdynamiek wordt beïnvloed vooral door de water- en moerasplanten, maar
het debiet in de beek blijft laag (foto: traject str13-0604).
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Tussen het najaar en het voorjaar werd er op één locatie een wijziginging aan de
beekstructuur toegebracht door menselijk ingrijpen. Een nieuwe buis werd aangelegd
i.f.v. de zandwinning (foto: traject str08-0604).

Tabel  9.4 Traject indeling in stroomopwaartse richting
(inventarisatiecampagne 4: 10/04/2006).

Traject nr beekdeel lengte (m)

str01-0604 Voorste Nete 68

str02-0604 Voorste Nete 161

str03-0604 Voorste Nete 135

str04-0604 verlegde Voorste Nete 6

str05-0604 verlegde Voorste Nete 126

str06-0604 verlegde Voorste Nete 80

str07-0604 verlegde Voorste Nete 215

str08-0604 verlegde Voorste Nete 8

str09-0604 verlegde Voorste Nete 92

str10-0604 verlegde Voorste Nete 160

str11-0604 verlegde Voorste Nete 98

str12-0604 verlegde Voorste Nete 308

str13-0604 verlegde Voorste Nete 497

str14-0604 verlegde Voorste Nete 43

str15-0604 verlegde Voorste Nete 180

str16-0604 Voorste Nete 38

str17-0604 Voorste Nete 101

9.1.5 Najaar 2006
Bij de inventarisatie in september 2006 werd de verlegde Voorste Nete in 10
homogene trajecten ingedeeld. Stroomopwaarts werden nog 2 en stroomafwaarts
nog 3 trajecten bijkomend geïnventariseerd ter vergelijking (Tabel 9.5, Kaart
9.1.5.a).

Zoals met de vorige inventarisaties, was er weinig evolutie in de meandering t.o.v. de
vorige inventarisaties. In het algemeen werd nog altijd een lichte afname genoteerd,
maar sommige van de ‘grotere’ bochten werden afgerond die vroeger haaksachtig
waren. De verlegde Voorste Nete blijft overwegend licht meanderend (foto: traject
str11-0609).

Holle oevers komen niet voor. Het diepte/ondiepte patroon werd, zoals tijdens alle
vorige inventarisaties, vooral beïnvloed door water- en moerasplanten.

De stroomdynamiek wordt beïnvloed door de water- en moerasplanten, maar het
debiet in de beek blijft laag.

Tussen het voorjaar en het najaar werd er op één locatie (foto: traject str10-0609)
een stuw/brug gebouwd zodat bijna de volledige breedte van de beek werd
overbrugd. Waarschijnlijk dient deze brug als verbinding met het kanaal voor
recreanten o.a. vissers, wandelaars, fietsers (o.a. mountain bikers), enz i.f.v.
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bereikbaarheid. De buis die in het voorjaar 2006 vermeld werd, is nog altijd aanwezig
(foto: traject str06-0609).

Tabel  9.5 Traject indeling in stroomopwaartse richting
(inventarisatiecampagne 5: 18/09/2006).

trajectnr beekdeel lengte (m)

str01-0609 Voorste Nete 68

str02-0609 Voorste Nete 161

str03-0609 Voorste Nete 135

str04-0609 verlegde Voorste Nete 83

str05-0609 verlegde Voorste Nete 175

str06-0609 verlegde Voorste Nete 269

str07-0609 verlegde Voorste Nete 161

str08-0609 verlegde Voorste Nete 97

str09-0609 verlegde Voorste Nete 26

str10-0609 verlegde Voorste Nete 322

str11-0609 verlegde Voorste Nete 370

str12-0609 verlegde Voorste Nete 309

str13-0609 Voorste Nete 38

str14-0609 Voorste Nete 101
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9.2 Resultaten Water- en Moerasplanten

9.2.1 Najaar 2004
De meest opvallende plantensoorten in de water- en moerasvegetatie van de
verlegde Voorste Nete zijn Groot moerasscherm (Apodium nodiflorum) en
Witte/Slanke waterkers (Rorippa nasturtium-aquaticum/Rorippa microphylla). Deze
twee soorten vertegenwoordigen de Associatie van Groot Moerasscherm (Apietum
nodiflori - 8AA03) van de Riet-klasse. Stroomopwaarts van het samenvloeingspunt
van het verlegde beekdeel met de oorspronkelijke Voorste Nete (trajecten str13-0410
& str14-0410) domineert Riet (Phragmites australis) en Grote Lisdodde (Typha
latifolia). Deze soorten vertegenwoordigen de Riet-klasse (Phragmitetea - 8). Deze
twee, plus overige vertegenwoordigers zoals Grote egelskop (Sparganium erectum),
komen ook sporadisch voor langs de verlegde beekdeel. Riet-klasse soorten groeien
normaal in stilstaand tot zwak-stromend water en de soorten van de Associatie van
Groot moerasscherm groeien in stromend water.

Klein kroos (Lemna minor) werd vaak langs de waterranden en tussen de vele andere
waterplanten gevonden. Het vertegenwoordigt de Eendekroos-klasse (Lemnetea
minoris  - 1).

Twee fonteinkruidsoorten zijn waargenomen, Gekroesd- (Potamogeton crispus) (in
trajecten str01- - str03-0410) en Schedefonteinkruid (P. pectinatus) (in trajecten
str03-0410 – str06-0410). Deze soorten behoren tot de Fonteinkruid-klasse
(Potametea - 5). Nog een vertegenwoordiger van deze klasse, een Sterrekroos, werd
regelmatig gevonden.

Foto’s: o.a. Groot moerasscherm, Witte waterkers, Klein kroos en Waterpeper
(traject str06-0410); Gekroesd fonteinkruid en een Sterrekroos (traject str02-0410);
Waterzuring (traject str06-0410).
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9.2.2 Voorjaar 2005
Dezelfde water- en moerasplanten en vegetatietypenklassen zijn aanwezig als in het
najaar van 2004, maar de verspreiding van de meeste soorten, zelfs diegenen die
slechts beperkt voorkwamen in het najaar 2004, is toegenomen (o.a. Riet, Groot
lisdodde, waterzuring).

Zoals in het najaar 2004 werd Schede fonteinkruid in de meeste afwaartse trajecten
gevonden (str01- en str02-0504), maar dit keer ook in de meest opwaartse trajecten
(str14- & str15-0504). Gekroesd fonteinkruid werd dit keer niet herontdenkt maar
Haarfonteinkruid (Potamogeton trichoides) wel (str11- & str12-0504 en str14- &
str15-0504).

In het najaar 2004 werden er in traject str10-0410 heel veel water- en
moerasplanten gevonden. In dit gedeelte van de beek werd er, na de inventarisatie
van 2004, gemaaid. In april 2005 waren i.p.v. veel water- en moerasplanten, veel
draadalgen te zien. Dit kan het resultaat zijn als het maaisel niet meegenomen werd
omdat het normale debiet redelijk laag is. Op hetzelfde moment werden er weinig
benthische ongewervelden gevonden (slechts de helft van het aantal soorten in
vergelijking met het najaar 2004; zie BBI-resultaten, deel 9.4). Een toename in
draadalgen werd waargenomen in alle trajecten van zowel de verlegde Voorste Nete
en de bemonsterde gedeelten van de Voorste Nete op- en afwaarts ervan.
Draagalgen domineerden in alle trajecten opwaarts van str05-0504, behalve str07-
en str09-0504.

Foto’s: linksboven: weinig water- of moerasplanten in traject str12-0504 (hetzelfde
gedeelte als str10-0410; maar toen was de waterloop volledig bedekt); rechts: i.p.v.
veel water- en moerasplanten (in str12-0504) werden er heel veel draadalgen
gevonden; linksonder: Waterzuring (traject str04-0504).
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9.2.3 Najaar 2005
De eerder gemelde water- en moerasplanten en vegetatietypenklassen komen nog
altijd voor en de oppervlakte en de verspreiding van de meeste soorten (en klassen)
neemt nog altijd toe. Afwaarts van traject str08-0509 is de beek voor het merendeel
dicht gegroeid, zelfs het beekgedeelte (str14- tot str16-0509) dat gemaaid werd
tijdens de winter (zie foto’s str11-0509 en str14-0509). De Associatie van Groot
Moerasscherm (Apietum nodiflor - 8AA03) is de meeste beek bedekkende klasse
binnen het studiegebied. Rode waterereprijs (Veronica catenata), een soort die tot
het Vlotgras Verbond (Sparganio-Glycerion – 8AA) behoort, werd in traject str05-
0509 ontdekt. Riet en Grote Lisdodde, van de Riet-klasse (Phragmitetea - 8), hebben
ook een duidelijke uitbreiding gekend, zoals in het meest afwaartse traject van de
verlegde Voorste Nete (str04-0509; zie foto). De Eendekroos-klasse (Lemnetea
minoris  - 1AA) werd ook in alle trajecten waargenomen.

De Associatie van Waterpeper en Tandzaad (Polygono-Bidentetum – 29AAa01) komt
het meest voor langs de waterranden van de beek. Veel Zwart tandzaad (Bidens
frondosa) werd langs ieder traject waargenomen en Veerdelig tandzaad (B. tripartita)
werd ook waargenomen in 2 trajecten, namelijk str07- en str08-0509.

Foto’s: linksboven: Riet (traject str04-0509); rechtsboven: dichtgegroeide beek
(traject str09-0509); linksonder: dichtgegroeide beek (traject str14-0509);
rechtsonder: Klein- en Dwerg kroos (traject str11-0509).

De Fonteinkruid-klasse (Potametea - 5) is duidelijk aanwezig, 4 soorten werden
gevonden, namelijk Gekroesd-, Schede-, Haar-  en Klein fonteinkruid (Potamogeton
berchtoldii). Schedefonteinkruid werd slechts in de meest afwaarts trajecten van de
verlegde Voorste Nete gevonden en Gekroesd fonteinkruid werd in 3 trajecten
ontdekt, str05- str06- en str17-0509. Haar- en Klein fonteinkruid werden op
meerdere trajecten waargenomen. Omdat er heel veel water- en moerasplanten in de
beek groeiden, is het mogelijk dat de verspreiding van deze soorten uitgebreider is
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dan wat waargenomen werd. Nog een vertegenwoordiger van deze klasse,
Stomphoekig sterrekroos (Callitriche obtusangula), werd in alle trajecten
waargenomen, behalve in de trajecten str10- en str11-0509.

Zoals in het najaar van 2004 werd Schede fonteinkruid in de meeste afwaartse
trajecten gevonden (str01- en str02-0504), maar dit keer werd het ook in het meeste
opwaartse trajecten, str14- str15-0504, gevonden. Gekroesd fonteinkruid werd niet
herontdekt, maar Haarfonteinkruid wel (str11- & str12-0504 en str14- & str15-0504).

Veel algen werden waargenomen, net zoals in het voorjaar 2005, maar deze keer
echter in alle trajecten.

De exoot Dwerg kroos (Lemna minuscula) werd samen met Klein kroos in ieder
traject waargenomen (zie foto str10-0509).

9.2.4 Voorjaar 2006
Dezelfde water- en moerasplanten en vegetatietypenklassen zijn aanwezig als in het
vorige inventarisaties.

Gekroesd fonteinkruid werd dit keer in trajecten str07-, str12- en str15-0604
ontdekt. Een andere fonteinkruid soort werd in 4 trajecten ontdekt, namelijk str05-,
str12-, str14- en str15-0604, maar omwille van de vroegtijdige inventarisatie (begin
vegetatieseizoen), kon dit niet met zekerheid worden gedetermineerd omdat de
vegetatieve ontwikkeling te beperkt was.

Stomphoekig sterrekroos werd in alle trajecten gevonden, behalve in str08-0604
(waar een buis aangelegd werd).

De stroomgeul van het opwaarts gedeelte van de verlegde Voorste Nete werd
gemaaid, zoals tijdens het jaar voordien (foto: str14-0604). Het maaisel werd buiten
de beek gedeponeerd, dus was er dit jaar geen overwoekering van draadalgen.

9.2.5 Najaar 2006
De eerder gemelde water- en moerasplanten en vegetatietypenklassen komen nog
altijd voor; de verlegde Voorste Nete is grotendeels dicht begroeid (foto’s str05-,
str06-, str07- en str10-0609). Riet en Grote Lisdodde, van de Riet-klasse
(Phragmitetea - 8), breiden duidelijk uit naar alle delen van de beek (foto: str05- en
str10-0609). Slechts 1 stuk van de beek was open, namelijk het meest opwaartse
gedeelte, omdat de beek eind augustus werd geruimd omwille van de vele regen (als
maatregel genomen tegen waterlast van de nabij gelegen woningen). De Associatie
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van Groot Moerasscherm (Apietum nodiflor - 8AA03) blijft de meeste beek
bedekkende klasse binnen het studiegebied. Rode waterereprijs (Veronica catenata),
een soort die tot het Vlotgras Verbond (Sparganio-Glycerion – 8AA) behoort, werd in
traject str04-0609 herontdekt.

De Associatie van Waterpeper en Tandzaad (Polygono-Bidentetum – 29AAa01) komt
het meest voor langs de waterranden van de beek. Veel Zwart tandzaad (Bidens
frondosa) en ook Veerdelig tandzaad (B. tripardita) werden langs ieder traject
waargenomen.

Fonteinkruid soorten met o.a. Schede fonteinkruid, Gekroesd fonteinkruid en Klein
fonteinkruid (Potamogeton berchtoldi) werden op verschillende trajecten
waargenomen. Het is mogelijk dat deze soorten groeien binnen alle trajecten, maar
omwille van de dichte begroeiing van de beek door de vele Associatie van Groot
Moerasscherm (Apietum nodiflor - 8AA03) en Riet-klasse soorten was het moeilijk
fonteinkruidsoorten te vinden. Deze soorten behoren tot de Fonteinkruidklasse
(Potametea - 5); Haarfonteinkruid werd in het najaar 2005 gevonden en het is
mogelijk dat deze soort hier nog altijd groeit. Stomp-hoekig sterrekroos, ook van de
Fonteinkruid klasse, werd in ieder traject waargnomen (foto: str05-0609).

De Eendekroos-klasse (Lemnetea minoris  - 1AA) werd vertegenwoordigd door Klein
kroos (foto: str05-, str06- en str10-0609). Deze kroossoort werd weer in alle
trajecten waargenomen, maar Dwerg kroos (een exoot) kwam opmerkelijk vaker
voor dan Klein kroos.

De ontwikkeling van water- en moerasplanten binnen traject str09-0609 werd
beïnvloed door een “lozing” van akkergewassen van de naastliggende akker (foto:
traject str09-0609). Geen enkele plant groeide in het betrokken traject. Slechts een
wit/grijsachtige fungi groeide op de beekbodem. Direct opwaarts van de “lozing” was
de beek dicht begroeid en pas 20 m afwaarts van de lozing werd de beek weer
dichtbegroeid met planten.
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9.3 Resultaten Oevervegetatie

9.3.1 Najaar 2004
De hoofdcodes van de oevervegetatiecodering werden weergegeven op de kaarten
9.3.1.a (linkeroever) en 9.3.1.b (rechteroever).

De oevers van de verlegde Voorste Nete werden gedomineerd door storings-,
pioniers- en graslandvegetaties. In de meeste delen van het verlegde beekdeel waren
de oevers een verruigde overgang naar grasland (zie foto traject str04-0410). Hier
vindt men vertegenwoordigers van storingsvegetaties (Zwarte nachtschade Solanum
nigrum, Teunisbloem Oenothera biennis en Canadese Fijnstraal Erigeron canadensis),
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pioniersvegetaties (Tandzaadklasse: Waterpeper Polygonum hydropiper en
Blaartrekkende boterbloem Ranunculus sceleratus), ruderale vegetaties
(Boerenwormkruid Tanacetum vulgare, Bijvoet artemisia vulgaris en Canadese
fijnstraal), akkergemeenschapvegetaties (Zwarte nachtschade, Akkerdistel Cirsium
arvense) en graslandvegetaties (Engelse raaigras).

Er zijn lokaal ook veel kale oevers (zie foto traject str05-0410). Langs traject 6 is er
geen tot weinig oevervegetatie en langs traject 7 is op twee lijnen Pitrus (Juncus
effusus) na geen vegetatie (§ 1.1.2. foto traject str07-0410).

Boswilg zaailingen (Salix caprea) werden af en toe gevonden langs de oevers. Robinia
pseudo-acacia (een exoot) zaailingen werd occasioneel gevonden langs trajecten
str07 – str12-0410. Het is aan te raden om op korte termijn te starten met de
bestrijding van deze exoot om woekering te vermijden.

9.3.2 Voorjaar 2005
De oevers vertonen dezelfde oevervegetatietypes als in het najaar van 2004, maar
doordat de 2e inventarisatieronde werd uitgevoerd in het vroege voorjaar (april 2005)
waren nog niet alle planten aan het groeien. Daarom is het weinig zinvol om de
oevervegetatie van deze inventarisatiecampagne te bespreken.
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9.3.3 Najaar 2005
De hoofdcodes van de oevervegetatiecodering werden weergegeven op de kaarten
9.3.3.a (linkeroever) en 9.3.3.b (rechteroever).

Er is een duidelijke ontwikkeling merkbaar langs de oevers van de verlegde Voorste
Nete, namelijk het afnemen van storings-, ruderale- en graslandvegetaties en het
uitbreiden van de Tandzaad- en Rietklasse. De Tandzaadklasse (Polygono-Bidentetum
– 29) werd het meest dominante oevervegetatietype (met o.a. Zwart en Knikkend
tandzaad, Waterpeper, Gele waterkers en Blaartrekkende boterbloem) (zie foto’s
traject str05-0509). De Rietklasse (Phragmitetea - 8) met o.a. Riet, Grote lisdodde en
Rietgras (Phalaris arundinacea), domineerde de trajecten str04- str05- en str15-0509
(zie foto’s traject str05-0509), maar kwam ook voor als subtype in de meeste andere
trajecten.

De Klasse der natte strooiselruigte (Convulvulo-Filipenduletae – 32) werd ook
waargenomen, maar meestal als een subtype of als een rompgemeenschap met een
dominantie van Harig wilgenroosje (Epilobium hirsutum).

Kale oevers kwamen voornamelijk voor langs 2 trajecten: str10- en str11-0509 (zie
foto traject str10-0509). Aan de bovenkant van de rechteroever van traject str13-
0509 werd er vermoedelijk herbicide gespoten (zie foto str11-0509).

Robinia (een exoot) groeit goed op de kale zandgrond en vooral, maar niet
uitsluitend, op de rechteroever langs traject str10-0509. Zoals reeds hoger
aangegeven is het aan te raden om te starten met de bestrijding van deze exoot om
woekering te vermijden.
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9.3.4 Voorjaar 2006
Doordat de 4e inventarisatieronde werd uitgevoerd in het voorjaar (april 2006) waren
nog niet alle planten (o.a. grassen) aan het groeien (foto: traject str12 -0604) en
vaak stonden er nog veel restanten van planten van het vorige groei-jaar (foto:
traject str09-0604). Daarom is het weinig zinvol om de oevervegetatie van deze
inventarisatiecampagne te bespreken.

9.3.5 Najaar 2006
De hoofdcodes van de oevervegetatiecodering werden weergegeven op de kaarten
9.3.5.a (linkeroever) en 9.3.5.b (rechteroever).

Zoals opgemerkt in het najaar 2005: langsheen de oevers van de verlegde Voorste
Nete nemen storings-, ruderale- en graslandvegetaties af en breiden vegetaties van
de Tandzaadklasse (Polygono-Bidentetum – 29) (met o.a. Zwart en Knikkend
tandzaad, Waterpeper, Gele waterkers en Blaartrekkende boterbloem) (foto: traject
str10-0609) en de Rietklasse (Phragmitetea - 8) met o.a. Riet, Grote lisdodde en
Rietgras (Phalaris arundinacea) duidelijk uit. De Tandzaadklasse domineerde de
meeste oevers (foto: traject str05-0509) en kwam ook voor als subtype langs de
meeste andere oevers. De Rietklasse spreidt zich uit langs de oevers opwaarts vanuit
traject str03-0604 waar Riet de oevers en de stroomgeul domineert; er is ook veel
Riet in en langs traject str12-0610. Riet, Grote lisdodde en Rietgras verschijnen ook
regelmatig over de hele lengte van de verlegde Voorste Nete (foto’s: str07-0609 en
str10-0609).
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De Klasse der natte strooiselruigte (Convulvulo-Filipenduletae – 32) werd ook
waargenomen, maar meestal als een subtype of als een rompgemeenschap met een
dominantie van Harig wilgenroosje (Epilobium hirsutum) of met een dominantie van
Rietgras (Phalaris arundinacea).

Zwarte els (Alnus glutinosa) groeit ook voort langs de oevers van de buitenbochten
waar ze aangeplant zijn. Deze boomsoort komt regelmatig voor afwaarts van het
kanaal (afwaarts str10-0609) en neemt duidelijk toe langs traject str04-0609 (foto
str04-0609).

De oevervegetatie blijft beperkt langs de oevers in de buurt van het kanaal (foto:
str11-0609). Kaal zand, bramen en grassen, indicatoren van voor de verleggen van
de Voorste Nete, domineren de oevertop.

Robinia (Robinia pseudoacacia) (een exoot) verspreidt zich vooral, maar niet
uitsluitend, op de rechteroever langs traject str08-0609 in de omgeving van het
kanaal (foto: str08-0609). Zoals reeds hoger aangegeven is het aan te raden om te
starten met de bestrijding van deze exoot om woekering te vermijden.
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9.3.6 Overzicht

Tabel 9.6 Overzichtstabel oevervegetatiecodering

Traject-
nummer

Hoofdcode
linkeroever Elementen linkeroever Hoofdcode

rechteroever Elementen rechteroever

str01-0410 4b 3b 3b

str02-0410 5a 11 5a 11

str03-0410 7- 5a- 6- 7- 5a- 6-

str04-0410 2b1 5a 7 9 2b1 5a 7 9

str05-0410 10c 2b1 10c 2b1

str06-0410 2b1 6- 7- 2b1 6- 7-

str07-0410 7- 10c 7- 10c

str08-0410 10c 10c

str09-0410 10c 10c

str10-0410 2b2 7- 10c 2b2 7- 10c- 12

str11-0410 7- 2b2 10c 7- 2b2 10c

str12-0410 10c 2b2 7- 5 6- 10c 2b2 7- 5 11

str13-0410 2b2 2b2

str14-0410 11 3b 2b1 2b2 2b2 3b

str01-0504 4b2 3a 2- 4b2 3a

str02-0504 4b2 5 5 4b2

str03-0504 5a 4b2 3a 5a 4b2 3a 11

str04-0504 7 2- 5a 7 2- 5a

str05-0504 2 2

str06-0504 7 7

str07-0504 9 7 9 7 11

str08-0504 9 7 9 7

str09-0504 9 7 9 7

str10-0504 9 7 9 7

str11-0504 9 7 9 7

str12-0504 9 7 9 7

str13-0504 9 7 9 7

str14-0504 10a 10a

str15-0504 2b2 11 2b2

str01-0509 3b 11 3b

str02-0509 5a 11 5a 4b2

str03-0509 5a 11 5a 11

str04-0509 5a 5a
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str05-0509 6 5 3b 7 2b1 6 5 3b 2b1

str06-0509 6 5 3b 2b2 6 5 3b 2b1

str07-0509 6 5 3b 2b2 6 5 3b 2b1

str08-0509 6 5 7 6 5 7

str09-0509 6 3b 6 3b

str10-0509 6 6

str11-0509 6 10c 6 10c

str12-0509 6 7 6 7

str13-0509 6- 10c 6- 10d 3b

str14-0509 3b 6 5 6 5 3b

str15-0509 5 6 3a 2b2 5 2b2 7

str16-0509 7 3b 11

str17-0509 10a 10a

str18-0509 3b 11 3b

str01-0604 2b- 5 3b

str02-0604 5a 5a 12

str03-0604 5a 5a 3b

str04-0604 5a 5a

str05-0604 6 2 7 5d 2 6 5d 7

str06-0604 1 7 6 2 7 6

str07-0604 6- 2 6- 2

str08-0604 10c 10c

str09-0604 2 2

str10-004 2 2

str11-0604 2 11 2 11

str12-0604 2 10c 2 10c 12

str13-0604 2 10c 2 10c 12

str14-0604 2 10c 2 10c

str15-0604 2 5a 2 5a

str16-0604 10a 10a

str17-0604 2 12 2

str01-0609 10a 11 4b 3b 3a 6 4b

str02-0609 5a 3b 5a 3b

str03-0609 5a 5a

str04-0609 3b 6 3b 6

str05-0609 6 3b 6 3b

str06-0609 6 3b 6 3b

str07-0609 3b 6 5 3b 6 5 11
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str08-0609 3b 6 3b 6

str09-0609 6 3b 6 3b

str10-0609 6 3b 11 6 3b 11

str11-0609 6 3b 11 6 3b 11

str12-0609 6 5a 6 5a 3a 11

str13-0609 10a 10a

str14-0609 3b 11 3b 2a

9.4 Resultaten Biologische waterkwaliteit (BBI)
In het kader van deze studie wordt op 3 plaatsen in de verlegde Voorste Nete en op 1
plaats stroomopwaarts ervan langs de bestaande Voorste Nete (referentie) de
Belgische Biotische Index (BBI) bepaald (Kaart 3.1.a).

9.4.1 Najaar 2004
De twee meest stroomafwaarts onderzochte locaties (meetpunten bbi1 & 2) voldoen
aan de Vlarem II norm. De Vlaamse milieuwetgeving bepaalt namelijk dat de BBI in
alle waterlopen minimaal 7 (=goede biologische waterkwaliteit) dient te zijn. Op de
derde bemonsteringslocatie is de biologische waterkwaliteit matig. De vierde
bemonsteringslocatie (het referentiepunt) heeft een slechte biologische waterkwaliteit
(BBI = 4).

Het eerste punt (bbi1) vertoont een hoge habitatdiversiteit. Het is het meest
stroomafwaartse punt en ligt op het diepste gedeelte van de verlegde Voorste Nete
(0,30 – 0,70 m) aan een met stortsteen verstevigde bocht. De bodem bestaat
voornamelijk uit zand (geen slib). In de ondiepere zones komt occasioneel een
Sterrekroos voor en aan de oeverrand staat Riet en Rietgras. In totaal werden 21
soorten gevangen; van 4 van deze soorten werd er slechts één exemplaar gevonden
(dus niet meegerekend voor de BBI-waarde bepaling). Opmerkelijk: er kwamen 4
soorten (groeperingen) eendagsvliegen (Ephemeroptera) voor, met name Baetis,
Caenis (1 ex.), Cloeon en Ephemera (1ex.). Die soorten behoren tot Tolerantieklasse
3, de hoogste waarde voor dit punt.

Op punt 2 werd ook een goede biologische waterkwaliteit vastgesteld (BBI-waarde:
8); ook hier is de habitatdiversiteit hoog. Hier was het ondieper dan bij het eerste
meetpunt. Samen met de stortsteen-versteviging en de zandbodem was er meer
dood hout (van de omringende Grove dennen aanplant) en een grotere hoeveelheid
moerasplanten (o.a. Witte waterkers en Rietgras). Zoals op het eerste meetpunt,
werden hier ook 21 soorten gevangen (waarvan drie soorten met slechts één
exemplaar). Ook drie soorten ééndagsvliegen (Ephemeroptera) werden gevangen
(Baetis, Cloeon en Ephemera (2 ex.)), elk met een Tolerantieklasse 3. Ook
opmerkelijk was de vangst van 3 libellen (Odonata), met name Calypteryx (een
beekjuffer), Coenagreon (1 ex.) en Ishnura.

Het derde BBI-punt was de meest stroomopwaarts bemonsterde plaats van de
verlegde Voorste Nete. Opmerkelijk hier was de grote hoeveelheid water- en
moerasplanten, met o.a. een Sterrekroos, Schedefonteinkruid, Echte waterkers en
Waterpeper. Hier lag ook geen stortsteen, de beek was recht en ze was meestal
ondiep (daardoor was er veel vegetatie). 14 soorten werden er gevangen en, zoals bij
de eerste twee punten, kwamen Ephemeroptera soorten voor (Tolerantieklasse 3),
met name Baetis en Cloeon.
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Tabel 9.7 Biologische waterkwaliteit (Belgisch Biotische Index: BBI)
(staalnamedatum: 26/10/2004).

Staal-
nummer

BBI
Aantal
taxa

Laagste
tolerantie-

klasse

Traject-
nummer

Staalnameplaats

bbi1 7 17 3 12 De meest stroomafwaartse bocht van de verlegde beek

bbi2 8 18 3 10
ong. 20 m stroomopwaarts van onverharde weg aan
bocht (westzijde)

bbi3 6 14 3 5 Net stroomopwaarts van onverharde weg (oostzijde)

bbi4 4 5 4 1
ong. 100 m stroomopwaarts van Nieuwe  Dijk -
referentiemeetpunt

Tabel 9.8 Frequentieverdeling van de BBI-waarden in de verlegde Voorste Nete
(staalnamedatum: 26/10/2004).

BBI Beoordeling
Absolute

frequentie

Relatieve
frequentie

(%)

Relatieve
frequentie
per klasse

(%)

0 uiterst slechte kwaliteit

1

2
zeer slechte kwaliteit

3

4
slechte kwaliteit

5

6
matige kwaliteit

1 33,3%
33,3%

7 1 33,3%

8
goede kwaliteit

1 33,3%
66,7%

9

10
zeer goede kwaliteit

Totaal 3 100 % 100 %

Op het referentiepunt (meetpunt bbi4), stroomopwaarts van de verlegde Voorste
Nete, was de biologische waterkwaliteit slecht (BBI 4). Het betreft een diepe (± 1 m),
rechtgetrokken beek met verticale oevers. Het water was troebel en er was veel
roestneerslag, bovendien was er een licht onaangename geur (afkomstig van
afvalwater van de omliggende gebouwen (woningen en bedrijven) die rechtstreeks
lozen in de Voorste Nete). 7 soorten werden er gevangen (3 ervan met slechts 1 ex.),
de Crustacea waren het talrijkst (Asellidae (Tolerantieklasse 5) en Gammaridae
(Tolerantieklasse 4).
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9.4.2 Voorjaar 2005

Tabel 9.9 Biologische waterkwaliteit (Belgisch Biotische Index: BBI)
(staalnamedatum: 26/04/2005).

Staal-
nummer BBI Aantal

taxa

Laagste
tolerantie

-klasse

Traject-
nummer Staalnameplaats

bbi1 7 17 3 str04-0504 De meest stroomafwaartse bocht van
de verlegde beek

bbi2 7 18 3 str06-0504 ong. 20 m stroomopwaarts van
onverharde weg aan bocht (westzijde)

bbi3 5 7 4 str12-0504 Net stroomopwaarts van onverharde
weg (oostzijde)

bbi4* 4 5 4 str15-0504 ong. 100 m stroomopwaarts van
Nieuwe Dijk - referentiemeetpunt

De twee meest stroomafwaarts onderzochte locaties (meetpunten. bbi1 & bbi2)
voldoen aan de Vlarem II norm. (BBI ≥ 7) Op de derde bemonsteringslocatie is de
biologische waterkwaliteit matig (BBI = 5). De vierde bemonsteringslocatie (het
referentiepunt) heeft een slechte biologische waterkwaliteit (BBI = 4).

Tabel 9.10 Frequentieverdeling van de BBI-waarden in de verlegde Voorste
Nete (staalnamedatum: 26/04/2005).

BBI Beoordeling
Absolute

frequentie

Relatieve
frequentie

(%)

Relatieve
frequentie
per klasse

(%)

0 uiterst slechte kwaliteit

1

2
zeer slechte kwaliteit

3

4
slechte kwaliteit

5 1 33,3%

6
matige kwaliteit 33,3%

7 2 66,7%

8
goede kwaliteit 66,7%

9

10
zeer goede kwaliteit

Totaal 3 100 % 100 %

Het eerste punt ligt aan een bocht waar er Maaskeien gelegd zijn op de bodem en
aan de zijkanten van de beek. In dit deel van de waterloop (stroomafwaarts de
keien) vindt men moeras- (vooral Riet, Grote lisdodde, en Rietgras) en waterplanten
(een soort Sterrekroos en Schedefonteinkruid) in en langs de beek en weinig slib.
Aan het begin van de bocht (stroomopwaarts de keien) is er veel slib (>20 dik) en
geen waterplanten, behalve occasioneel Klein kroos.
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In totaal werden 20 soorten gevangen, maar van 3 van deze soorten werd er slechts
één exemplaar gevonden (dus niet meegerekend voor de bepalinge van de BBI-
waarde). Opmerkelijk: er kwamen twee soorten (groeperingen) eendagsvliegen
(Ephemeroptera) (Tolerentieklasse 2) en 5 exemplaren beekjuffers (Odonata,
Calopteryx; tolerentieklasse 4) voor.

Dit punt heeft een grote diversiteit in structuur en kan verdeeld worden in drie
habitatklassen: a) keien, b) vegetatie en c) slib. De schietmot, Hydropsychidae, de
twee soorten eendagsvliegen en de bloedzuigers (Erpobdella en Helobdella) werden
vooral, maar niet uitzonderlijk, op de keien gevonden. De exemplaren van de
beekjuffer Calopteryx en de waterjuffers (Coenagrion) werden vooral in de
plantengroei aangetroffen. Het slib bevat geen tot weinig fauna. Slechts
muggenlarven (Chironomidae) en twee exemplaren borstelwormen (Naididae) zijn in
de beurt van het slib (en de zandbodem) gevangen. De meeste soorten zijn
gevonden over het meetpunt in zijn geheel, bv. Mollusca (Gyraulus, Lymnaea) en
Crustacea (Asellidae, Gammaridae), maar ook waterroofkevers (Dytiscidae) en
wantsen (Sigara).

Punt 2 ligt ook in de buurt van een bocht, maar deze bocht bevat kleinere keien in
vergelijking met meetlocatie bbi1. Hier werden er ook geen keien op de bodem
aangebracht (wat wel zo is bij punt bbi1), maar vindt men een zandbodem met geen
tot weinig slib en met af en toe dood hout verspreid over de waterloop. Niet alleen is
de oeverrand bedekt met vele moerasplanten (o.a. waterkers en Rietgras), maar zij
groeien ook in de waterloop zelf.

Dit punt scoort even goed als punt bbi1 (21 soorten; 4 werden niet meegeteld omdat
er slecht één exemplaar ervan gevangen werd) en de verspreiding van de soorten
volgt hetzelfde trend. Opmerkelijk: veel exemplaren van eendagsvliegen (Baetis en
Caenis) zijn op dit punt aangetrokken. Het aantal pissebedden (Asellidae) is hier in
vergelijking met het eerste punt veel lager. Erwtemosselen (Pisidium) werden op/in
de waterbodem gevonden.

Het derde punt (bbi3) ligt in en breed, ondiep gedeelte van de beek met een
zandbodem zonder keien dat op het moment van inventarisatie gedomineerd werd
door wier. Oeverplanten vormen lijnvormige structuren langs de oeverrand. Er
werden slechts weinig water- (behalve kleine hoeveelheden sterrekroos en
Schedefonteinkruid) en moerasplanten gevonden in de waterloop, maar wel zeer veel
draadalgen. In vergelijking met de eerste twee punten was er beduidend minder
diversiteit in de beekstructuur waarneembaar.

Met een BBI-waarde van 5 scoort dit meetpunt ‘matig’. Schaal- (Crustacea: Asellidae
en Gammaridae) en weekdieren (Mollusca: Lymnea) domineren dit deel van de
verlegde Voorste Nete (slechts negen soorten gevangen). De meeste soorten zijn
langs de begroeide oeverrand aangetroffen. Slechts erwtemosselen (Pisidium) en
muggenlarvae zijn midden in de beek op de bodem en in en rond het wier en slib
gevonden. Opmerkelijk: er zijn geen eendagsvliegen gevangen, die wel
waargenomen zijn op de eerste twee punten en ook op dit punt tijdens de
inventarisatie in het najaar van 2004.

Op het referentiepunt (bbi4) was de biologische waterkwaliteit ‘slecht’ (BBI-waarde
van 4). Schaaldieren (Asellidae en Gammaridae) domineren de hele waterloop. Het
betreft een rechte loop met hoge, steile oevers. De waterranden werden door
Rietgras gedomineerd en op zandbulten in de beek gegroeide sterrekroos.
Opmerkelijk: roestneerslag bedekt het volledige beektraject. Eén kokerjuffer
(Limnephilidae, Tolerentieklasse 2) bekleed met de roestneerslag werd aangetroffen.
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9.4.3 Najaar 2005

Tabel 9.11 Biologische waterkwaliteit (Belgisch Biotische Index: BBI)
(staalnamedatum: 27/09/2005).

Staal-
nummer BBI Aantal

taxa

Laagste
tolerantie-

klasse

Traject-
nummer Staalnameplaats

bbi1 8 25 2 str04-
0504

De meest stroomafwaartse bocht van de
verlegde beek

bbi2 7 18 3 str06-
0504

ong. 20 m stroomopwaarts van
onverharde weg aan bocht (westzijde)

bbi3 6 13 3 str12-
0504

Net stroomopwaarts van onverharde weg
(oostzijde)

bbi4 6 18 4 str15-
0504

ong. 100 m stroomopwaarts van Nieuwe
Dijk - referentiemeetpunt

De twee meest stroomafwaarts onderzochte locaties (meetpunten bbi1 & bbi2)
voldoen aan de Vlarem II norm (BBB ≥ 7). De Vlaamse milieuwetgeving bepaalt
namelijk dat de BBI in alle waterlopen minimaal 7 (=goede biologische
waterkwaliteit) dient te zijn. Op de derde bemonsteringslocatie is de biologische
waterkwaliteit matig (BBI = 6). De vierde bemonsteringslocatie (het referentiepunt)
heeft ook matige biologische waterkwaliteit (BBI = 6), wat beter is dan de twee
vorige bemonsteringen toen 2 x een BBI van 4 (slechte biologische kwaliteit) werd
gehaald.

Tabel 9.12 Frequentieverdeling van de BBI-waarden in de verlegde Voorste
Nete (staalnamedatum: 27/09/2005).

BBI Beoordeling
Absolute

frequentie

Relatieve
frequentie

(%)

Relatieve
frequentie
per klasse

(%)

0 uiterst slechte kwaliteit

1

2
zeer slechte kwaliteit

3

4
slechte kwaliteit

5 1

6
matige kwaliteit

33,3%
33,3%

7 2 33,3%

8
goede kwaliteit

33,3%
66,7%

9

10
zeer goede kwaliteit

Totaal 3 100 % 100 %

De beddingcompositie (zand, keien, stortsteen) van alle punten is identiek als tijdens
de vroegere metingen, hoewel het aandeel slib groter werd op de meetpunten bbi1 &
bbi2. Op alle locaties waren er veel water- en moerasplanten en de vegetatieve
structuur was ongeveer gelijk met het najaar van 2004, behalve in punt bbi1 waar er
een toename was van emergente vegetatie met o.a. Riet, Groot lisdodde en Rietgras.
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25 (van 29) gevangene soorten zijn meegeteld in de berekening van de BBI voor
punt bbi1. Twee exemplaren van kokerjuffer (eerste larvestadium) werden
aangetroffen (tolerentieklasse 2) en o.b.v. de compositie van hun kokers gaat het
hier vermoedelijk over Limnephilidae. Drie soorten haften zijn eveneens gevangen.
Daarom heeft dit beekdeel een BBI-waarde van 8 gekregen (beide vorige scores: 7).
Veel soorten die op of rond de vele watervegetatie leven, o.a. dansmuggen,
bootsmannetjes, zoetwaterpissebedden, vlokreeften, slakken en libellen zijn
gevonden. Vijf soorten libellen zijn waargenomen; o.a. 1 ex. keizerlibel, 1 ex.
oeverlibel en 1 ex. breedschijnjuffer. Deze drie libellensoorten waren tot nu toe niet
waargenomen in de Voorste Nete tijdens dit monitoringsonderzoek. Omdat er slechts
één exemplaar per soort gevonden is, zijn ze niet in rekening gebracht bij de
bepaling van de BBI, maar omdat dit punt eerst bemonsterd werd, is het zeker dat
deze soorten van dit deel van de beek afkomstig waren. In het najaar van 2004 werd
slechts 1 exemplaar slijkvliegen (Sialis) gevonden, maar dit jaar kwam deze soort
vaker voor, ook in meetpunten bbi2 en bbi4, waar ze eveneens vroeger niet
waargenomen werden. Over het laatste jaar was er een toename van slib in de
verlegde Voorste Nete, vermoedelijk door het afbraak van de vele water- en
moerasplanten (na het maaibeheer tijdens de winter van 2004/2005). Nog twee
nieuwe vondsten: borstelworm (Lumbriculidae) en een paar eendenbloedzuigers.
Deze borstelworm is typisch voor beekgedeelten met bladeren en/of dood hout en
wat betreft de eendenbloedzuiger, zoals de naam suggereert, komen blijkbaar
eenden en/of reigers in dit deel van de beek voor.

Bij het meetpunt bbi2 werden evenveel soorten gevangen als in het najaar van 2004,
maar de BBI-waarde is dit keer 7 i.p.v. 8. In het najaar van 2004 werd er 3 soorten
haften gevangen met o.a. Ephemera, maar dit jaar is slechts 1 soort gevangen,
Caenis. Deze soort werd regelmatig gevonden onder de aangelegd keien in de
bochten van de verlegde Voorste Nete (meetpunten bbi1 en bbi2 bevatten keien,
bbi3 en bbi4 niet). Dit punt werd plantenrijker over het laatste jaar en evenals op
punt bbi1 was er ook een toename van slib.

De eigenschappen en BBI-waarde van meetpunt bbi3 waren gelijk aan die van het
najaar 2004, namelijk een breed, ondiep beekdeel met veel water- en moerasplanten
en een goede biologische waterkwaliteit (BBI = 7). Het meetpunt was bij de
monstername van september 2005 bijna even soortenrijk als in 2004 met
respectievelijk 13 en 14 soorten, terwijl in april 2005 slechts 7 soorten werden
waargenomen. De oorzaak van het lage soortenaantal in het voorjaar van 2005 is
voornamelijk het gevolg van de grote aantallen draadalgen die toen voorkwamen in
de waterloop.

9.4.4 Voorjaar 2006
Tabel 9.13 Biologische waterkwaliteit (Belgisch Biotische Index: BBI)
(staalnamedatum: 11/04/2006).

Staa
l-

num
mer

BBI Aantal
taxa

Laagste
toleranti
e-klasse

Traject-
nummer Staalnameplaats

bbi1 8 19 2 str04-0604 /
str05-0604

De meest stroomafwaartse bocht van
de verlegde beek

bbi2 7 12 2 Str10-0604 ong. 20 m stroomopwaarts van
onverharde weg aan bocht (westzijde)

bbi3 5 8 4 str14-0604 Net stroomopwaarts van onverharde
weg (oostzijde)

bbi4 5 9 4 str17-0604 ong. 100 m stroomopwaarts van
Nieuwe Dijk - referentiemeetpunt
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De twee meest stroomafwaarts onderzochte locaties (meetpunten bbi1 & bbi2)
voldoen aan de Vlarem II norm (BBB ≥ 7). De Vlaamse milieuwetgeving bepaalt
namelijk dat de BBI in alle waterlopen minimaal 7 (=goede biologische
waterkwaliteit) dient te zijn. Op de derde bemonsteringslocatie is de biologische
waterkwaliteit matig (BBI = 5). De vierde bemonsteringslocatie (het referentiepunt)
heeft ook matige biologische waterkwaliteit (BBI = 5).

Tabel 9.14 Frequentieverdeling van de BBI-waarden in de verlegde Voorste
Nete (staalnamedatum: 11/04/2006).

BBI Beoordeling
Absolute

frequentie

Relatieve
frequentie

(%)

Relatieve
frequentie
per klasse

(%)

0 uiterst slechte kwaliteit

1

2
zeer slechte kwaliteit

3

4
slechte kwaliteit

5 1 33,3%

6
matige kwaliteit 33,3%

7 2 33,3%

8
goede kwaliteit

33,3%
66,6%

9

10
zeer goede kwaliteit

Totaal 3 100 % 100 %

De beddingcompositie (zand, keien, stortsteen) van alle punten is identiek als tijdens
de vroegere metingen en het aandeel slib blijft zoals bij de vorige inventarisatie op de
meetpunten bbi1 & bbi2. Omwille van de kruidruiming (en ruimsel verwijderen) werd
op de bodem nabij meetpunt bbi3 vooral zuiver zand met heel weinig draadalgen
aangetroffen (niet zoals in 2005).

Bij bemonsteringspunt bbi1 werd het hoogste aantal soorten gevangen nl. 19. Een
paar exemplaren van de kokerjuffer Limnephilidae (tolerentieklasse 2) werden
gevonden, dat voor een ‘goede kwaliteit’-score zorgde. Eveneens zijn er die soorten
haften gevangen. Van slechts één familie, Caenis, werd er meer dan 1 exemplaar
gevonden. Op dit meetpunt, voor deze monitoring, waren er 2 nieuwe vondsten,
namelijk 1 exemplaar van Corixa, een waterwants, en 1 exemplaar Dendrocoelum
lacteum (Melkwitte platworm). Omdat dit meetpunt de eerste van de dag was, komen
deze soorten zeker voor in dit beekdeel.

Bij het meetpunt bbi2 werden 12 soorten gevonden. 3 verschillende ééndagsvliegen
(=haften) families (tolerentieklasse 3) zorgden voor een BBI-waarde van 7.

De locatie van meetpunt bbi3 komt voor waar er jaarlijks een ruiming gebeurt.
Omdat het ruimsel op de ‘verre’ oevers buiten de beek werd gezet, vond men er geen
draadalgen, wat vorig jaar niet kon gezegd worden. Maar er was nog altijd weinig
(‘geen’) vegetatie en er werden dus minder soorten gevangen in vergelijking met de
andere meetpunten. Nog een 5-tal soorten werden gevangen, maar omdat men
slechts 1 exemplaar per soort vond, komen deze soorten niet in aanmerking voor de
BBI-bepaling. De Crustacea Ascellidae en de Mollusc Lymnaea, beide met
tolerentiekalsse van 4, zorgden voor een BBI-waarde van 5. Één exemplaar dat werd
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gevonden, nl.Microvelia, een kleine waterwants, was een nieuwe vondst voor deze
monitoring. Deze species bevindt zich vooral in de buurt van planten.

9.4.5 Najaar 2006

Tabel 9.15 Biologische waterkwaliteit (Belgisch Biotische Index: BBI)
(staalnamedatum: 19/09/2006).

Staal-
num
mer

BBI Aantal
taxa

Laagste
tolerantie-

klasse

Traject-
nummer Staalnameplaats

bbi1 7 19 3 str04-0609De meest stroomafwaartse bocht van de
verlegde beek

bbi2 7 18 3 str07-0609ong. 20 m stroomopwaarts van
onverharde weg aan bocht (westzijde)

bbi3 7 18 4 str12-0609Net stroomopwaarts van onverharde weg
(oostzijde)

bbi4 7 16 4 str14-0609ong. 100 m stroomopwaarts van Nieuwe
Dijk - referentiemeetpunt

Alle locaties voldoen aan de Vlarem II norm (BBB ≥ 7). De Vlaamse milieuwetgeving
bepaalt namelijk dat de BBI in alle waterlopen minimaal 7 (=goede biologische
waterkwaliteit) dient te zijn. De vierde bemonsteringslocatie (het referentiepunt)
heeft ook een goede biologische waterkwaliteit, wat een grote verbetering ten
opzichte van het najaar 2004. Een betere fysico-chemische waterkwaliteit opwaarts
van de verlegde Voorste Nete is zeker gunstig voor de waterkwaliteit van alle
afwaartse gelegen stukken.

Tabel 9.16 Frequentieverdeling van de BBI-waarden in de verlegde Voorste
Nete (staalnamedatum: 19/09/2006).

BBI Beoordeling
Absolute

frequentie

Relatieve
frequentie

(%)

Relatieve
frequentie
per klasse

(%)

0 uiterst slechte kwaliteit

1

2
zeer slechte kwaliteit

3

4
slechte kwaliteit

5

6
matige kwaliteit

7 3 100%

8
goede kwaliteit 100%

9

10
zeer goede kwaliteit

Totaal 3 100 % 100 %

De beddingcompositie (zand, keien, stortsteen) van alle punten is identiek als tijdens
de vorige metingen, hoewel het aandeel slib groter werd; zeker op de meetpunten
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bbi1 & bbi2. Op deze 2 locaties was de beek dichtbegroeid met veel water- en
moerasplanten. Een kruidruiming vond plaats bij meetpunt bbi3, dus was de
beddingcompositie sowieso zuiver zand met weinig planten, behalve langs de
waterranden.

Slechts 1 haft species, Cloeon, werd op meetpunt bbi1 gevonden (tolerentieklasse 3).
Verder kwamen er geen andere bijzondere soorten voor. Slib deeltjes, in vergelijking
met vroegere inventarisaties, bedekten de hele beek op dit punt, zelfs onder en
tussen de stortstenen. Dit, en weinig stroomdiversiteit, zorgt waarschijnlijk voor de
afwezigheid van de kokerjuffer Limnephilidae en de Caenis, soorten die vorig jaar
verschenen (voor- en najaar 2005). Één nieuwe vondst: 3 exemplaren van de libel
Libellula. Dit heeft waarschijnlijk te maken met de vele emergente- en overhangende
water- en moerasplanten.

De toestand bij het meetpunt bbi2 is gelijk aan deze van meetpunt bbi1: meer
aanslibbing, veel emergente- en overhangende planten, Cloeon werd als enige haft
species gevangen en geen kokerjuffers of Caenis.

Omwille van de kruidruiming van eind augustus, waren er weinig water- of
moerasplanten in het water, alhoewel er langs de oeverranden veel overhangende
planten bleven staan. De laagste tolerantieklasse van vier werd behaald door 2
libellen/waterjuffer species, namelijk Aeschna en Coenagrion, de water pissebed,
Asellidae, de vlooikreeft, Gammarus, en de poelslak, Lymnaea. Een nieuwe vondst
was een Aeschna exemplaren, een glazenmaker.

Op meetpunt bbi4 werd ook een nieuwe vondst ontdekt, namelijk Pyrrhosoma
nymphula (Vuurjuffer).
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Tabel 9.17 Synthese van de BBI resultaten.
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Latijnse naam Nederlandse naam TK 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4
Diptera Vliegen

Ceratopogonidae Knutten, knijten, knaasjes - 1 B B B 2
Chironomidae, non 
thummi plumosus

Dans- en vedermuggen - B C B C C C B C C C C B C B C B C

Chironomidae,  thummi 
plumosus

Dans- en vedermuggen 6 C C B C C C
Culicidae Steekmuggen - 1 1
Dixidae Meniscusmuggen - 1
Sciomyzidae Rietvliegen - B 1
Limoniidae Steltmuggen - 1 2 1 1
Sciomyzidae Rietvliegen - B 1
Simuliidae Kriebelmugjes - C 1
Tabanidae Dazen - 2
Tipulidae Langpootmuggen - B 1 1 B B 2

Trichoptera Schietmotten, Kokerjuffers
Hydropsychidae Schietmotten - D C C B B C B
Limnephilidae Kokerjuffer 2 D B 1
1e instar (met koker) Kokerjuffer B

Coleoptera Kevers
Dytiscidae Waterroofkevers - B C B 1 B C C C 1 C C 2 C 1 C C C B C
Gyrinidae Schrijvertjes, draaitorren - 2 B B B B B 1 B C C
Haliplidae Watertreders - C C B C B 1 B C B C B B
Hydrodphilidae - B

Hemiptera Wantsen
Corixa B 1 1
Gerridae B
Gerris Schaatsenrijder 5 B B 1
Hydrometra Vijverloper 5 B
Microvelia Een oppervlaktewantsen 5 1
Nepa Waterscorpion - 1 B
Notonecta Bootsmannetje, 5 1 B B B
Sigara een duikerwantsen 5 C 2 B 1 B B B B B

Megaloptera Slijkvliegen
Sialis een Elzevlieg - 1 C 1 C B C C B B

Odonata Libellen
Anax Keizerlibel 4 1 1
Aeschna B
Calopteryx Beekjuffer 4 5 3 1 B 1
Coenagroen een juffer 4 C C B 1 B B B
Ischnura 4 B B 2 B
Libellula 3 1
Orthetrum Oeverlibel 4 1
Platycnemin pennipes Breedschijnjuffer 4 1 C

Pyrrhosoma 1
Ephemeroptera Haften, Eendagsvliegen

Baetis 3 C C B 1 B C B B
Caenis 3 1 C C B C B B
Cloeon 3 C C 1 C B C C 1
Ephemera 3 1 2 1

Crustacea Schaaldieren
Asellidae Zoetwaterpissebedden 5 C E D B C C C E C D C C E D C E D E D D
Gammaridae een Vlokreeft 4 C C D E C C C C C C C C C B C E C C C D

Acari Mijten
Hydracarina s.s. Watermijten - C C B B C B B 1

Mollusca Weekdieren
Anisus een Schijfhorenslak 4 B B C B C C B
Gyraulus een Schijfhorenslak 4 C C C C B B
Lymnaea Poelslak 4 C C C B C C E E B C C D E B B D
Physa B
Pisidium Erwtemossel 5 C C B C C C D 1 C
Planorbis een Schijfhorenslak 4 B C B B 1 C B C B B

Hirudinea Bloedzuigers
Erpobdella 5 C C D C C 1 1 C 1 C B B 1 1 1 B
Glossiphonia 5 C B B 1 2 B C B
Helobdella stagnalis Tweeogige bloedzuiger 5 C 2 B B C B B B 5 C 1 1
Theromyzon tessulatum Eendebloedzuiger 5 B B 1 1 1

Oligochaeta Borstelwormen
Lumbriculidae - 1
Naididae - 2 2 B C B B 2 B B
Tubificidae 6 B C B C C B C

Plathelminthes Platwormen
Dendrocoelum lacteum Melkwitte platworm - 1 1

Polycelis - B B 3 B B 1 B B B
17 17 25 19 19 18 17 18 12 18 14 7 13 8 18 5 5 14 9 16
3 3 2 2 3 3 3 3 2 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4
7 7 8 8 7 8 7 7 7 7 6 5 6 5 7 4 4 6 5 7

Aantallenklassen
A 1 individu E 101-1000 individuen BBI
B 2-10 indiduen F 1001-10000 individuen 9-10
C 11-50 individuen G > 10000 individuen 7-8
D 51-100 individuen 5-6

3-4
1-2
0

geel

Totaal aantal taxa (voor BBI-berekening)

BBI-waarde

Taxa

Laagte Tolerentieklasse (TK) (voor BBI-berekening)

slechte kwaliteit oranje
zeer slechte kwaliteit rood

uiterst slechte kwaliteit zwart

Legende BBI

Biologische waterkwaliteit Kleur
zeer goede kwaliteit blauw

goede kwaliteit groen
matige kwaliteit
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9.5 Fysisch-chemische waterkwaliteit

9.5.1 Najaar 2004
Tabel 9.18. Resultaten van de fysisch-chemische metingen
(staalnamedatum: 26 oktober 2004).

Parameter Basiskwaliteitnorm Viswater-
kwaliteitnorm

bbi
1

bbi2 bbi3 bbi4

Temperatuur
(°C)

≤ 25 9,9 10,3 11,5 12,1

pH 6.5 ≤ pH ≤ 8.5 6 ≤ pH ≤ 9 6,77 6,81 6,63 6,65

Zuurstof
gehalte (%)

30,2 26,3 15.0 12,7

Zuurstof
gehalte
(mg/l)

≥ 5 50 % metingen ≥ 7 3,48 2,86 1,64 1,28

Conductiviteit
(µS/cm- ref

25 °C)

< 1000 545 455 458 467

Uit de resultaten van de metingen blijkt dat op de 4 meetpunten de concentratie
opgeloste zuurstof lager was dan de basiskwaliteitnorm (Tabel 9.18). Zeer opvallend
is een geleidelijke toename van de zuurstofconcentratie in stroomafwaartse richting.

De resultaten van de metingen op 20/10/2004 bij de bemonstering van de visfauna
tonen eveneens de lage zuurstofconcentratie en –verzadiging op de trajecten VIS6,
VIS5 en VIS4. De zuurstofhuishouding op staalnamepunt VIS1 (Tabel 9.19) was 6
dagen voor de staalname van Aeolus nog goed. Een oververzadiging aan zuurstof
werd vastgesteld.  Zes dagen later is de zuurstofconcentratie echter ook gedaald tot
3,48 mg/l.  Een bijkomende meting werd uitgevoerd stroomafwaarts de duiker onder
het kanaal Dessel-Schoten.  Ook hier was het zuurstofgehalte en –verzadiging laag
maar minder uitgesproken dan stroomafwaarts Nieuwendijk.

Tabel 9.19 Resultaten van de fysisch-chemische metingen tijdens de
bemonsteringen van de visfauna op 19-20/10/2004.

Traject Datum Tijdstip 02
(mg/l)

O2%
Conductivi

teit
(µS/cm)

Temperat
uur (°C)

afw
duiker
kanaal

20/10/04 15.30 4,7 46 432 -

VIS6 20/10/04 15.00 2,7 27 493 12,9

VIS5 20/10/04 13.00 1,9 18 455 12,5

VIS4 20/10/04 12.00 4,3 41,3 442 12,2

VIS2 20/10/04 16.45 13,6 136 - 14,3

VIS1 20/10/04 16.25 14,4 137 - 12
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9.5.2 Voorjaar 2005

Tabel 9.20 Resultaten van de fysisch-chemische metingen (staalnamedatum:
25/04/2005)

Parameter Basis-kwaltiteitnorm Viswater-kwaliteitnorm bbi
1

bbi2 bbi3 bbi4

Temperatuur
(°C)

≤ 25 12,2 12,4 13,1 12,6

pH 6.5 ≤ pH ≤ 8.5 6 ≤ pH ≤ 9 7,01 7,11 6,83 6,94

Zuurstof
gehalte (mg/l)

≥ 5 50 % metingen ≥ 7 5,34 5,89 3,22 6,40

Conductiviteit
(µS/cm- ref

25 °C)

< 1000 339 405 390 331

Bij de staalname in het voorjaar van 2005 (Tabel 9.20) blijkt dat de
zuurstofconcentratie ter hoogte van de 4 BBI-meetpunten een probleem blijft. In
vergelijking met de staalname van 2004 is er slechts één meetpunt dat de
basiskwaliteitnorm niet haalt, maar bij de 3 andere meetpunten schommelt de
concentratie rond de drempelwaarde, zodat moeilijk kan gesteld worden dat dit
goede resultaten zijn. De hoogste zuurstofconcentratie op 25 april 2005 werd
gemeten stroomopwaarts de omlegging (punt bbi4) en aan het meest
stroomopwaartse punt van de omlegging (punt bbi3) werd de laagste concentratie
gemeten. De invloed van lozingen t.h.v. de Nieuwendijk zijn hier voor
verantwoordelijk. Op 26 en 27 april 2005, tijdens de afvissing, was de
zuurstofconcentratie stroomopwaarts de Nieuwendijk vergelijkbaar met de
concentratie op 25 april (Tabel 9.21). In de verlegde Voorste Nete en stroomafwaarts
was de zuurstofconcentratie hoger en vertoonde zelfs een zeer sterke
oververzadiging. De geleidbaarheid daalde in stroomafwaartse richting.

De lozingen in het stroomopwaarts deel van de Voorste Nete resulteren in tijdelijke
dalingen van de zuurstofconcentratie. In het nieuw aangelegde beekdeel wordt de
organische verontreiniging afgebroken door het zelfreinigende vermogen van de
nieuwe beekloop. Dit resulteert in stroomafwaartse deel van de nieuw aangelegde
beekloop in een verhoogde voedselrijkheid met oververzadiging aan zuurstof.

Tabel 9.21 Resultaten van de fysisch-chemische metingen tijdens de
afvissing (staalnamedatum: 26 en 27/04/2005).

Traject Datum Tijdstip 02 (mg/l) O2% Conductiviteit Temp

VIS1 26.04.05 16.30 16,1 168 424 17,3

VIS2 26.04.05 16.00 11,9 111 427 16,5

VIS3 27.04.05 13.00 19,1 198 436 16,9

VIS4 27.04.05 11.00 9,9 93,0 441 12,3

VIS5 27.04.05.04 12.00 8,6 83,0 441 13,6

VIS6 27.04.05 16.25 6,1 59 445 13,5
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9.5.3 Najaar 2005

Tabel 9.22 Resultaten van de fysisch-chemische metingen (staalnamedatum:
27/09/2005)

Parameter Basis-kwaltiteitnorm Viswater-
kwaliteitnorm

bbi 1 bbi2 bbi3 bbi4

Temperatuur (°C) ≤ 25 13,2 13,6 14,1 14,5

pH 6.5 ≤ pH ≤ 8.5 6 ≤ pH ≤ 9 6,49 6,79 6,68 6.70

Zuurstof gehalte
(mg/l)

≥ 5 50 % metingen
≥ 7

-* -* -* -*

Conductiviteit
(µS/cm- ref 25 °C)

< 1000 484 479 478 471

Wegens een defect aan de zuurstofsonde kon bij de BBI bemonstering in het jaar van
2005 het zuurstofgehalte niet worden bepaald. Bij de overige gemeten parameters
werden geen normoverschrijdingen vastgesteld.

Uit de 3 opeenvolgende metingen van de elektrische conductiviteit blijkt een duidelijk
seizoenaal effect: op alle meetpunten was de elektrische conductiviteit in het voorjaar
(van 2005) duidelijk lager dan na de zomer. Aangezien de EC een maat is voor de
totale ionenconcentratie blijkt neerslag een effect te hebben op de EC van de Voorste
Nete (verdunning).

Tijdens de afvissing werd het zuurstofgehalte wel bepaald (Tabel 9.23). Ook in het
najaar 2005 was een duidelijke gradiënt in de zuurstofconcentratie en –verzadiging
aanwezig.  De laagste zuurstofconcentraties werd stroomopwaarts Nieuwendijk
(VIS6) gemeten..  Naar het stroomafwaartse aantakking van de nieuw aangelegde
loop toe (VIS2 en VIS3), is de zuurstofverzadiging weer normaal en vertoont slechts
een lichte onderverzadiging. De geleidbaarheid van het water was onveranderd t.o.v.
de vorige dag en vertoonde slechts beperkte verschillen.

Tabel 9.23 Resultaten van de fysisch-chemische metingen tijdens de
afvissing (staalnamedatum: 26 en 27/04/2005).

Traject Datum Tijdstip 02 (mg/l) O2% Conductiviteit Temp

VIS1 26.03.05 16.30 6,7 66 480 14,2

VIS2 06.10.05 12.15 7,4 74 473 15,1

VIS3 07.10.05 12.00 8,5 81 477 13,3

VIS3b 06.10.05 16.30 5,6 54 477 13,8

VIS4 07.10.05 16.00 4,2 41,0 479 13,9

VIS5 10.10.04 11.00 2,4 23,0 483 13,6

VIS6 10.10.04 14.00 1,9 19 470 14,5
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9.5.4 Voorjaar 2006

Tabel 9.24. Resultaten van de fysisch-chemische metingen
(staalnamedatum: 11/04/2006).

Parameter Basis-kwaltiteitnorm Viswater-
kwaliteitnorm

bbi 1 bbi2 bbi3 bbi4

Temperatuur (°C) ≤ 25 5.4 6.1 11.4 11.4

pH 6.5 ≤ pH ≤ 8.5 6 ≤ pH ≤ 9 6.71 7.15 6.84 6.82

Zuurstof gehalte
(mg/l)

≥ 5 50 % metingen
≥ 7

8.8 10.45 8.22 6.26

Conductiviteit
(µS/cm- ref 25 °C)

< 1000 450 442 118 465

De fysisch-chemische metingen, tijdens de monstername van de macro-
invertebraten, voldeden aan de basis- en viswaterkwaliteitsnorm (tabel 9.24).

De conductiviteit is lager t.o.v. najaar 2004 en najaar 2005 en hoger dan voorjaar
2005. Ook hier is een seizoensgebonden effect. De voorjaren hebben steeds een
lagere conductiviteit dan het voorgaande najaar. Dit effect is in het voorjaar van
2006 wel kleiner dan in het voorjaar 2005. Aangezien de EC een maat is voor de
totale ionenconcentratie blijkt neerslag een effect te hebben op de EC van de Voorste
Nete (verdunning).

Het zuurstofgehalte en de conductiviteit zijn ook gemeten tijdens het afvissen (Tabel
9.25). We meten hier ook hoge zuurstofgehalte. Het zuurstofgehalte van VIS6 komt
overeen met deze van BBI4.

Tabel 9.25. Resultaten van de fysisch-chemische metingen tijdens de
afvissing (staalnamedatum:23 en24/04/2006).

Traject Datum Tijdstip 02 (mg/l) O2% ConductiviteitTemperatuur

VIS1 4/23/06 12u45 13.83 138.67 433.33 15.13

VIS2 4/23/06 15u00 12.93 129.33 434.00 15.23

VIS3 bocht1 4/23/06 16u16 12.30 126.00 434.00 16.40

VIS3
Pinkenstr 4/24/06 9u50 8.40 77.00 446.33 11.13

VIS3 stort 4/24/06 12u00 11.37 107.33 477.67 12.37

VIS4 4/24/06 14u30 12.77 138.00 447.00 18.93

VIS5 4/24/06 16u28 11.53 123.67 452.67 18.63

VIS6 4/24/06 17u46 6.90 70.33 454.00 16.07
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9.5.5 Najaar 2006

Tabel 9.26. Resultaten van de fysisch-chemische metingen
(staalnamedatum: 19/09/2006)

Parameter Basis-kwaltiteitnorm Viswater-
kwaliteitnorm

bbi 1 bbi2 bbi3 bbi4

Temperatuur (°C) ≤ 25 14.6 15.6 15.4 14.4

pH 6.5 ≤ pH ≤ 8.5 6 ≤ pH ≤ 9 6.57 6.88 6.89 6.87

Zuurstof gehalte
(mg/l)

≥ 5 50 % metingen ≥ 7 2.97 1.14 3.54 1.30

Conductiviteit
(µS/cm- ref 25 °C)

< 1000 453 457 465 43

Bij fysisch-chemische metingen, tijdens de monstername van de macro-
invertebraten, voldeed geen enkel punt aan de basiskwaliteitsnorm voor opgeloste
zuurstof. De verklaring hiervoor ligt bij hoge temperaturen (warme nazomer) en zeer
lage waterpeilen en een lage stroomsnelheid (tabel 9.26).

Het zuurstofgehalte is zoals in het voorjaar van 2006 het laagst in het meest
stroomopwaarts deel van de waterloop, namelijk bij meetplaats BBI4.

De conductiviteit is lager dan in het voorjaar 2006, behalve bij meetplaats 1. Deze
verschilt in meetplaatsen BBI3 en BBI4 maar zeer weinig van het voorjaar 2006. Er is
dus eigenlijk geen eenduidig verband tussen de conductiviteit en het staalname
moment in het voorjaar 2006 en het daarbij horende najaar.

Tijdens het afvissen op 2 en 3 oktober werd het zuurstofgehalte ook bepaald, deze
gegevens komen zeer sterk overeen met de gegevens gemeten tijdens de BBI-
bepaling. (Tabel 9.27)

Tabel 9.27. Resultaten van de fysisch-chemische metingen tijdens de
afvissing (staalnamedatum: 2 en 3/10/2006).

Traject Datum Tijdstip 02 (mg/l) O2% ConductiviteitTemperatuur

VIS1 10/2/06 10u45 6.97 70.7 461.3 15.0

VIS2 10/2/06 13u10 4.50 45.0 458.7 15.5

VIS3 bocht1 10/2/06 14u10 4.40 44.7 437.3 15.4

VIS3
Pinkenstr 10/2/06 15u00 2.35 24.0 441.0 15.4

VIS3 stort 10/2/06 15u50 2.35 24.0 443.5 15.4

VIS4 10/3/06 10u36 2.90 29.0 450.7 14.5

VIS5 10/3/06 12u22 4.05 40.5 450.0 15.2

VIS6 10/3/06 14u51 2.50 25.0 450.0 15.0
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9.5.6 Gegevens VMM
De databank van de VMM werd geraadpleegd voor de meetpunten 312000 en 312400
(kaart 3.1.a) om een globaal beeld te krijgen van de waterkwaliteit van de Voorste
Nete in de omgeving van het projectgebied.

De Prati-index voor zuurstofverzadiging (PIO)
De aanwezigheid van een voldoende hoge concentratie aan opgeloste zuurstof is van
zeer groot belang voor het leven in het water en speelt een grote rol in
zelfzuiverende processen in de waterloop. De parameter ‘opgeloste zuurstof’ is dan
ook een zeer belangrijke parameter voor de bespreking van de waterkwaliteit.
De Italiaanse onderzoeker Prati ontwikkelde voor verscheidene parameters een
transformatieformule om een gemeten waarde om te rekenen naar een onderling
vergelijkbare kwaliteitsindex. Aan de hand van deze index kan de kwaliteitsklasse
bepaald worden. 
De VMM gebruikt voor de beoordeling van de waterkwaliteit de Prati-index voor
zuurstofverzadiging (PIO). Deze index krijgt een slechte score bij lage
zuurstofspanningen, maar ook bij oververzadiging; die treedt immers op bij
eutrofiëring – een verschijnsel dat de kwaliteit aantast. De bekomen resultaten
worden ingedeeld in kwaliteitsklasse waarbij: een hogere index wijst op een slechtere
kwaliteit. Voor de Prati-index bestaat geen milieukwaliteitsnorm.

Beoordeling van de waterkwaliteit op basis van de Prati-index voor opgeloste
zuurstof:

Uit Tabel 9.28 blijkt dat enkel voor VMM-meetpunt 312000, afwaarts de omlegging,
lange termijn gegevens beschikbaar zijn en dat voor meetpunt 312400 enkel in 1995
voldoende meetgegevens beschikbaar waren voor het bepalen van de PIO. Op basis
van deze gegevens blijkt dat de Voorste Nete t.h.v. meetpunt 312400 matig
verontreinigd (klasse 3) is en t.h.v. meetpunt 312000 is de fysisch-chemische
waterkwaliteit aanvaardbaar (klasse 2).

Tabel 9.28 Prati-index voor zuurstofverzadiging voor 2 VMM-meetpunten op
de Voorste Nete voor de periode 1990-2004 (bron: databank VMM).

In Tabel 9.29 worden de meest recente, beschikbare fysico-chemische
analyseresultaten gegeven voor de VMM-meetpunten 312000 en 312400 (bron:
databank VMM). Voor meetpunt 312400 zijn slechts gegevens beschikbaar tot 2002,
terwijl voor meetpunt 312000 gegevens beschikbaar zijn tot begin 2005. Uit de

PIO Klasse Kleur Beoordeling
(‘waterkwaliteitsklasse’)

   0 – 1 1 blauw niet verontreinigd

> 1 – 2 2 groen aanvaardbaar

> 2 - 4 3 geel matig verontreinigd

> 4 - 8 4 oranje verontreinigd

> 8 5 rood zwaar verontreinigd
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312000 Molsebaan, opw brug Voorste Neet 2 3 2 2 (3) 2 1 2 3 2 1 2 2
312400 Nieuwedijk, opw brug Voorste Neet 3 (3) (3) (3)



CENTRUM VOOR MILIEUKUNDE – AEOLUS BVBA

110 EINDRAPPORT MONITORING BIOLOGISCH HERSTEL VAN DE VERLEGDE VOORSTE NETE

toetsing van de gemiddelden voor respectievelijk 2002 en 2004 blijkt dat enkel de
zeer strenge viswaterkwaliteitnorm voor nitriet niet wordt gehaald. Dit is echter niet
abnormaal: er zijn weinig of geen waterlopen zijn in Vlaanderen met de bestemming
viswaterkwaliteit die voldoen aan deze norm. Voor de overige geanalyseerde
parameters werden de gestelde kwaliteitsnormen gehaald. Voor de parameter
opgeloste zuurstof zijn de resultaten duidelijk verschillend van de metingen die
werden uitgevoerd in het kader van deze studie.

Tabel 9.29 Fysico-chemische analyseresultaten voor de VMM-meetpunten
312000 & 312400 voor de periode 2004-2005 (bron: databank VMM).

Parameter Eenheid
Basis-

kwaliteitnorm

Viswater-
kwaliteitnor

m

VMMnr
312000;

gemidd. 2004

VMMnr
312000;

13/01/2005

VMMnr
312400;

emidd. 2002

temperatuur °C ≤ 25  11,65 4,8 12,5

opgeloste zuurstof mg O2/l ≥ 5 50% ≥ 7 8,6 10,56 6,7

 %   80,01 81 63,5

pH (zuurtegraad)  
6,5 ≤ pH ≤

8,5
6 ≤ pH ≤ 9 7,23  6,8

Geleidingsvermogen
(20°C)

_S/cm < 1000  386,92 390 382

zwevende stoffen
105 °C

mg/l < 50 < 25 11,18  12

BZV (BOD) 20/5 mg O2/l ≤ 6 ≤ 6 3 4,5 2

CZV (COD) mg O2/l < 30    17,75

ammonium (N-
NH4)

mg N/l
(max)

≤ 5 ≤ 0,78  0,89  

 
mg N/l
(gem.)

≤ 1  0,22  0,6

Nitraat + Nitriet mg N/l ≤ 10  2,09 2,3 0,69

Nitriet mg N/l  ≤ 0,009 0,05 0,03 0,04

Orthofosfaat mg P/l < 0,3  0,06   

Koper (totaal) µg/l ≤ 50  4,3 6,65  

Koper (opgelost) µg/l  ≤ 40 2,5   

Zink (totaal) µg/l ≤ 200 ≤ 1000 72,09 78  

Chlorofyl a µg/l < 100  1,4   
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9.6 Visfauna

9.6.1 Vangstresultaten, populatieschatting en verspreiding

9.6.1.1 Najaar 2004

In Tabel 9.30 en 9.31 worden de vangstgegevens voor de verschillende bemonsterde
trajecten opgenomen.  Trajecten VIS2 t.e.m. VIS5 liggen in het projectgebied, de
verlegde Voorste Nete.  Traject VIS6 is stroomopwaarts het projectgebied gelegen
terwijl trajecten VIS1 en VIS1B stroomafwaarts het projectgebied werden
bemonsterd.  Aangezien de bemonsterde afstand verschillend is voor elk traject
werden de vangstaantallen ook uitgedrukt per 100 meter beeklengte (Tabel 9.32).

Tabel 9.30. Vangstgegevens voor de vier trajecten in de verlegde Voorste
Nete in het najaar 2004.

 VIS2 VIS3 VIS4 VIS5

Vissoort Aantal Gem.
Lengte

st.dev.
Lengte

Aantal Gem.
Lengte

st.dev.
Lengte

Aantal Gem.
Lengte

st.dev.
Lengte

Aantal Gem.
Lengte

st.dev.
Lengte

Baars
83 8,21 0,95 33 7,95 0,72 0 - - 37 6,86 0,59

3D-stekelbaars 53 - -
181

- - 20 - - 13 - -

10D-
stekelbaars

0 - - 0 - - 3 4,17 0,29 0 - -

Bermpje 25 8,12 1,46 54 8,12 1,58 10 7,70 2,55 3 8,5 0,5

Pos 0 - - 1 8 - 0 - - 0 - -

Brasem 3 17,17 1,61 0 - - 0 - - 0 - -

Blankvoorn 15 11,77 3,52 3 9,5 2,65 0 - - 0 - -

Rietvoorn 6 11,92 2,46 0 - - 0 - - 0 - -

Riviergrondel 59 7,38 0,68 7 6,36 0,9 0 - - 3 5,17 2,75

Bittervoorn 11 7,36 0,39 7 6,64 0,56 0 - - 0 - -

Alver 0 - - 1 13 - 0 - - 0 - -

Paling 3 36 8,19 0 - - 0 - - 0 - -

Totaal 258   288   36   56   

Lengte (m) 37 65 50 30

In de verlegde Voorste Nete werden 12 vissoorten aangetroffen. Het meest abundant
zijn baars, driedoornige stekelbaars, bermpje en riviergrondel.  In het meest
stroomafwaartse deel van de verlegde Voorste Nete (VIS2 en VIS3) komen ook
brasem, blankvoorn, rietvoorn en een enkele alver voor.  Exemplaren van deze
soorten werden door plaatselijke vissers in de beek uitgezet en zijn afkomstig uit het
kanaal.  (mondelinge mededeling van twee personen op het terrein).  Ook enkele
volwassen bittervoorns werden aangetroffen.  De herkomst van deze vissen is
onduidelijk maar ook hier bestaat de mogelijkheid dat ze werden geïntroduceerd.
Verder werden één of enkele exemplaren van pos, tiendoornige stekelbaars en paling
gevangen.  Deze soorten kunnen spontaan de verlegde Voorste Nete hebben
gekoloniseerd maar pos en baars kunnen mogelijker wijze ook van het kanaal
afkomstig zijn.
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Tabel 9.31. Vangstgegevens voor de stroomopwaarts (VIS6) en
stroomafwaarts gelegen trajecten (VIS1 en VIS1B) in het najaar 2004.

 VIS6 VIS1 VIS1B

Vissoort Aantal Gem.
Lengte

st.dev.
Lengte

Aantal Gem.
Lengte

st.dev.
Lengte

Aantal Gem.
Lengte

st.dev.
Lengte

Baars
1 5,5 - 3 10,17 3,33 8 6,75 1,39

3D-stekelbaars 5 - - 3 - - 0 - -

10D-
stekelbaars

1 4 - 0 - - 0 - -

Bermpje 6 8,92 1,77 0 - - 0 - -

Pos 0 - - 0 - - 0 - -

Brasem 0 - - 0 - - 0 - -

Blankvoorn 0 - - 1 21,5 - 0 - -

Rietvoorn 0 - - 1 18,5 - 0 - -

Riviergrondel 0 - - 0 - - 0 - -

Bittervoorn 0 - - 0 - - 0 - -

Alver 0 - - 0 - - 0 - -

Paling 0 - - 0 - - 0 - -

Totaal 13   8   8   

Lengte 100 20 20

Tabel 9.32. Aantal vissen per soort gevangen op de verschillende trajecten
uitgedrukt per 100 m beeklengte in het najaar 2004.

 VIS1B VIS1 VIS2 VIS3 VIS4 VIS5 VIS6

Vissoort
Aantal/100

m
Aantal/100

m
Aantal/100

m
Aantal/100

m
Aantal/100

m l
Aantal/100

m
Aantal/100

m

Baars 40 15 224 51 0 123 1

3D-stekelbaars 0 15 143 278 40 43 5

10D-
stekelbaars

0 0 0 0 6 0 1

Bermpje 0 0 68 83 20 10 6

Pos 0 0 0 2 0 0 0

Brasem 0 0 8 0 0 0 0

Blankvoorn 0 5 41 5 0 0 0

Rietvoorn 0 5 16 0 0 0 0

Riviergrondel 5 0 159 11 0 10 0

Bittervoorn 0 0 30 11 0 0 0

Alver 0 0 0 2 0 0 0

Paling 0 0 8 0 0 0 0

Totaal 45 40 697 442 66 187 13



CENTRUM VOOR MILIEUKUNDE – AEOLUS BVBA

EINDRAPPORT MONITORING BIOLOGISCH HERSTEL VAN DE VERLEGDE VOORSTE NETE 113

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

VIS1B VIS1 VIS2 VIS3 VIS4 VIS5 VIS6

Stroomafwaarts Verlegde Voorste Nete Stroomopwaarts

Traject

A
a
n
ta
l

3D-stekelbaars

Bermpje

Riviergrondel

Baars

0

2

4

6

8

10

12

14

16

VIS1B VIS1 VIS2 VIS3 VIS4 VIS5 VIS6

Stroomafwaarts Verlegde Voorste Nete Stroomopwaarts

Traject

A
a
n
ta
l

Brasem

Blankvoorn

Rietvoorn

Bittervoorn

Figuur 9.1.  Verspreiding van
driedoornige stekelbaars, bermpje,
riviergrondel en baars in aantal per 100
m e t e r  ( s t r o o m a f w a a r t s  h e t
projectgebied: VIS1B en VIS1,
projectgebied VIS2, VIS3, VIS4 en
V I S 5 ,  s t r o o m o p w a a r t s  h e t
projectgebied VIS6).

Figuur 9.2. Verspreiding van brasem,
blankvoorn, rietvoorn en bittervoorn in
aantal per 100 meter (stroomafwaarts
het projectgebied: VIS1B en VIS1,
projectgebied VIS2, VIS3, VIS4 en
V I S 5 ,  s t r o o m o p w a a r t s  h e t
projectgebied VIS6).
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Figuur 9.3.  Verspreiding van
Tiendoornige stekelbaars, pos, alver en
paling in aantal per 100 meter
(stroomafwaarts het projectgebied:
VIS1B en VIS1, projectgebied VIS2,
VIS3, VIS4 en VIS5, stroomopwaarts
het projectgebied VIS6).

De hoogste densiteit aan driedoornige stekelbaars wordt aangetroffen in de met
stenen verstevigde haakse bochten (Figuur 9.1 VIS3).  Ook de enkele pos en alver
werden in de duiker onder de Pinkenstraat in dit traject gevangen (Figuur 9.3).  De
palingen werden gevangen in de stroomversnelling (strook van 5 meter) achter het
dammetje, dat werd aangelegd in de beek een tiental meter stroomopwaarts de
aantakking met de oude loop van de Voorste Nete.  Tiendoornige stekelbaars werd
aangetroffen op sterk begroeide trajecten (VIS4 en VIS6).  Bermpje komt vooral veel
voor in de stroomafwaartse helft van de verlegde Voorste Nete (Figuur 9.1 VIS2 en
VIS3).  Riviergrondel wordt in het meest stroomafwaartse traject van de verlegde
Voorste Nete in de hoogste aantallen aangetroffen (Figuur 9.1).  De blankvoorns,
rietvoorns en brasems komen enkel in het stroomafwaartse traject (Figuur 9.2 VIS2)
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voor in de staalnamepunten met grote diepte (tot 70 cm). De vissers zeggen dat ze
ook stroomopwaarts vissen hebben uitgezet maar dat ze daar niet blijven.

Een van de oudere mensen, die ik in het gebied tegen kwam, vertelde dat 50 jaar
geleden op de beek bermpje, riviergrondel, driedoornige stekelbaars, tiendoornige
stekelbaars, paling en snoek voorkwamen.

9.6.1.2 Voorjaar 2005

De vangstgegevens van de bemonstering van de visfauna in april 2005 zijn
samengevat in Tabel 9.33.  In totaal werden tien vissoorten gevangen, waarvan acht
op het verlegde beekdeel.  Blankvoorn werd enkel stroomopwaarts en
stroomafwaarts de verlegde Voorste Nete gevangen. Het ging telkens om één enkel
exemplaar.

Als de vangstgegevens genormaliseerd worden en uitgedrukt als aantal vissen per
100 m beeklengte kan de populatiegrootte in de verschillende trajecten worden
ingeschat (Tabel 9.34).  In de verspreiding van verschillende vissoorten op de
Voorste Nete is een duidelijke trend waarneembaar (Figuur 9.4, Figuur 9.5 en Figuur
9.6.). Baars komt in hoogste densiteit voor t.h.v. de Almenstraat (VIS1). Ook in het
meest stroomafwaartse deel van de verlegde Voorste Nete (VIS2) is de abundantie
aan baars nog vrij hoog maar deze neemt af in de haakse bochten (VIS3). In het
meanderende stuk in het bos (VIS4) worden geen baarzen aangetroffen maar t.h.v.
de Pinkenstraat werden weer enkele baarsjes gevangen (VIS5).  De hoogste
abundantie aan driedoornige stekelbaars vinden we in de stroomafwaartse helft van
de verlegde Voorste Nete.  Ook riviergrondel is het meest abundant in de drie meest
stroomafwaartse trajecten.  Blankvoorn, rietvoorn, bittervoorn en zonnebaars zijn
slechts in beperkte aantallen aanwezig (Figuur 9.5).  Tiendoornige stekelbaars komt
in het stroomafwaartse beekdeel (Almenstraat) voor en in de verlegde Voorste Nete
stijgt de abundantie in stroomopwaartse richting (Figuur 9.6).  Paling werd in april
zowel stroomopwaarts als stroomafwaarts de verlegde Voorste Nete als in de twee
stroomafwaartse beektrajecten in de verlegde Voorste Nete gevangen.

Tabel 9.33. Vangstgegevens van de bemonstering in april 2005 met
gevangen vissoorten, hun aantal, gemiddelde totale lengte en
standaarddeviatie op de lengte.

 VIS1 VIS2 VIS3 VIS4 VIS5 VIS6

Vissoort Aantal Gem.
Lengte

st.dev.
Lengte

Aantal Gem.
Lengte

st.dev.
Lengte

Aantal Gem.
Lengte

st.dev.
Lengte

Aantal Gem.
Lengte

st.dev.
Lengte

Aantal Gem.
Lengte

st.dev.
Lengte

Aantal Gem.
Lengte

st.dev.
Lengte

Baars 38 8,1 1,1 26 8,3 1,0 6 8,3 0,6 0 - - 7 8,2 1,0 4 7,5 0,4

3D-
stekelbaars 22 4,9 0,4 157 4,9 0,6 130 4,9 0,6 8 4,8 0,7 28 5,1 0,6 21 5,1 0,5

10D
stekelbaars 8 4 0,6 0 - - 2 3,5 - 2 3,8 0,4 2 4,3 1,1

Bermpje 15 8,0 2,7 56 8,0 2,0 349 6,8 4,7 8 9,4 2,1 32 6,0 2,2 80 6,4 2,3

Blankvoorn 1 11 - 0 - - 0 - - 0 - - 0 - - 1 7 -

Rietvoorn 1 16 - 0 - - 1 16 - 0 - - 0 - - 0 - -

Riviergrondel 62 9,0 3,6 59 6,7 1,1 132 6,2 1,2 0 - - 7 5,5 1,1 4 10,6 4,9

Bittervoorn 0 - - 1 7,0 - 0 - - 0 - - 0 - - 0 - -

Zonnebaars 1 8,5 - 0 - - 0 - - 0 - - 0 - - 0 - -

Paling 4 29,5 10,6 1 53,0 - 3 27,3 2,3 0 - - 0 - - 4 42,4 14,6

Totaal 152 300 623 18 76 114
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In vergelijking met de staalname in oktober 2004 zijn een aantal wijzigingen in de
visfauna waar te nemen.  De vissoorten, die door de vissers werden uitgezet na het
aanleggen van de beek in het voorjaar 2004, zijn in aantal sterk afgenomen.
Blankvoorn, rietvoorn, alver, pos, brasem en bittervoorn komen niet meer of enkel in
zeer laag aantal nog voor.  In beide bemonsteringsperiodes werden de hoogste
abundanties aan driedoornige stekelbaars, bermpje en riviergrondel in de twee meest
stroomafwaarts trajecten van de verlegde Voorste Nete waargenomen (VIS2 en
VIS3).  Deze twee trajecten herbergen in beide bemonsteringsperiodes het meeste
vissen en vissoorten.  Uit de waterkwaliteitsmetingen tijdens de afvissing werd
opnieuw een gradiënt in de zuurstofconcentratie en geleidbaarheid vastgesteld (Tabel
9.34).  De laagste zuurstofconcentraties werden in het stroomopwaartse beekdeel
gemeten.  In stroomafwaartse richting neemt de zuurstofconcentratie toe en de
geleidbaarheid af.  Naast de verschillen in beekmorfologie en habitats zijn deze
verschillen in de waterkwaliteit mede bepalend voor de huidige verspreiding van de
vissen in de verlegde Voorste Nete.
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Figuur 9.5.  Verspreiding van
blankvoorn, rietvoorn en bittervoorn in
de Voorste Nete in april 2005.

0
2
4
6
8
10
12
14
16
18

VIS1 VIS2 VIS3 VIS4 VIS5 VIS6

Traject

A
a
n
ta
l

10D-stekelbaars

Zonnebaars

Paling

Figuur 9.6.  Verspreiding van
tiendoornige stekelbaars, zonnebaars
en paling in de Voorste Nete in april
2005.



CENTRUM VOOR MILIEUKUNDE – AEOLUS BVBA

116 EINDRAPPORT MONITORING BIOLOGISCH HERSTEL VAN DE VERLEGDE VOORSTE NETE

Tabel 9.34. Populatiegrootte van de waargenomen vissoorten per 100 m
beeklengte voor de zes bemonsterde trajecten in april 2005.

 VIS1 VIS2 VIS3 VIS4 VIS5 VIS6

Aantal/100m Aantal/100mAantal/100m Aantal/100mAantal/100m Aantal/100m

Baars 65 9 0 23 4

3D-stekelbaars 44 200 16 93 21

10D-

stekelbaars

16 0 3 4 7 0

Bermpje 30 140 537 16 107 80

Blankvoorn 2 0 0 0 0 1

Rietvoorn 2 0 2 0 0 0

Riviergrondel 124 148 203 0 23 4

Bittervoorn 0 3 0 0 0 0

Zonnebaars 2 0 0 0 0 0

Paling 8 3 5 0 0 4

Totaal 304 750 958 36 253 114



CENTRUM VOOR MILIEUKUNDE – AEOLUS BVBA

EINDRAPPORT MONITORING BIOLOGISCH HERSTEL VAN DE VERLEGDE VOORSTE NETE 117

9.6.1.3 Najaar 2005

De vangstgegevens van de bemonstering van de visfauna in oktober 2005 zijn
samengevat in Tabel 9.35.  In totaal werden acht vissoorten gevangen, waarvan
zeven op het verlegde beekdeel.  Paling werd in oktober 2005 enkel stroomopwaarts
de verlegde Voorste Nete gevangen.

Tabel 9.35. Vangstgegevens van de bemonstering in oktober 2005 met
gevangen vissoorten, hun aantal, gemiddelde totale lengte en
standaarddeviatie op de lengte.

 VIS1 VIS2 VIS3 VIS4 VIS5 VIS6

Vissoort Aantal Gem.

Lengte

st.dev.

Lengte

Aantal Gem.

Lengte

st.dev.

Lengte

Aantal Gem.

Lengte

st.dev.

Lengte

Aantal Gem.

Lengte

st.dev.

Lengte

Aantal Gem.

Lengte

st.dev.

Lengte

Aantal Gem.

Lengte

st.dev.

Lengte

Baars 5 11,3 1,6 7 14,0 2,2 0 - - 0 - - 0 - - 0 - -

3D-stekelbaars 0 - - 55 2,9 0,9 98 3,0 1,0 33 3,1 0,7 66 3,2 0,6 83 3,7 0,5

10D-stekelbaars 0 - - 9 3,6 0,6 20 2,9 0,8 4 3,4 1,1 2 3,8 1,1 6 4,4 0,7

Bermpje 0 - - 4 6,9 1,2 10 7,2 1,7 34 3,5 0,7 13 4,8 2,9 19 7,6 1,8

Blankvoorn 0 - - 5 11,4 0,5 0 - - 0 - - 0 - - 0 - -

Riviergrondel 1 9,5 - 6 9,8 3,8 0 - - 0 - - 2 7,5 5,7 0 - -

Zonnebaars 0 - - 3 11,3 0,3 0 - - 0 - - 0 - - 0 - -

Paling 0 - - 0 - - 0 - - 0 - - 0 - - 1 31,0 -

Totaal 6 89 128 71 83 109

Tabel 9.36. Populatiegrootte van de waargenomen vissoorten per 100 m
beeklengte voor de zes bemonsterde trajecten in oktober 2005.

 VIS1 VIS2 VIS3 VIS4 VIS5 VIS6

Vissoort Aantal/100
m

Aantal/100
m

Aantal/100
m

Aantal/100
m

Aantal/100
m

Aantal/100
m

Baars 5 20 0 0 0 0

3D-stekelbaars 0 157 163 66 220 83

10D-stekelbaars 0 26 33 8 11 6

Bermpje 0 11 17 68 4 19

Blankvoorn 0 14 0 0 0 0

Riviergrondel 1 17 0 0 7 0

Zonnebaars 0 9 0 0 0 0

Paling 0 0 0 0 0 1

Totaal 6 254 213 142 242 109

De hoogste densiteit aan vissen en vissoorten wordt waargenomen in het
stroomafwaartse deel van de nieuw aangelegde beekloop (VIS2).
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In de genormaliseerde vangstgegevens, uitgedrukt als aantal vissen per 100 m
beeklengte, is een duidelijke trend waarneembaar in de verspreiding van
verschillende vissoorten op de Voorste Nete (Tabel 9.36 en Figuur 9.7, Figuur 9.8).
Driedoornige stekelbaars treffen we op alle locaties aan met laagste densiteit in het
meanderende stuk (VIS4) en stroomopwaarts de Nieuwendijk (VIS6).  Baars komt in
hoogste densiteit voor t.h.v. de Almenstraat (VIS1) en vooral in het meest
stroomafwaartse deel van de verlegde Voorste Nete (VIS2).  In de haakse bochten
(VIS3) en het meanderende stuk in het bos (VIS4) worden geen baarzen
aangetroffen. Ook t.h.v. de Pinkenstraat en stroomopwaarts de Nieuwendijk werden
geen baarsjes meer gevangen (VIS5).  Ook riviergrondel is het meest abundant in
het meest stroomafwaartse deel van de verlegde Voorste Nete (VIS2).  Verder treffen
we riviergrondel in het najaar 2005 nog aan in het stroomafwaartse beekdeel (VIS1)
en enkele individuen in het stroomopwaartse deel van de nieuw aangelegde loop
t.h.v. de Pinkenstraat (VIS5).  Blankvoorn en zonnebaars komen slechts in beperkte
aantallen voor en enkel op staalnameplaats VIS2 (Figuur 9.8).  Deze vissen hielden
zich schuil net stroomopwaarts het dammetje, in een dieper gedeelte onder
overhangende oeverplanten.  Tiendoornige stekelbaars komt op alle
staalnameplaatsen voor (behalve op het stroomafwaarts gesitueerde traject VIS1)
(Figuur 9.7).  Paling werd in oktober 2005 enkel stroomopwaarts de verlegde Voorste
Nete gevangen (VIS6).  Rietvoorn en bittervoorn werden in het najaar 2005 niet
meer gevangen.
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Figuur 9.7. Verspreiding van bermpje,
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oktober 2005.

Figuur 9.8. Verspreiding van baars,
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en paling in de Voorste Nete in oktober
2005.
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9.6.1.4 Voorjaar 2006

In het voorjaar 2006 waren 8 soorten gevonden, waarvan 7 soorten in het verlegde
beekdeel. Van blankvoorn werd maar 1 enkel individu gevonden op meetplaats VIS3
(Tabel 9.37).

Tabel 9.37. Vangstgegevens voor de vier trajecten in de verlegde Voorste
Nete in het voorjaar 2006.

VIS1 VIS2 VIS3 VIS4 VIS5 VIS6

Vissoort Aantal Gem.

Lengte

st.dev.

Lengte

Aantal Gem.

Lengte

st.dev.

Lengte

Aantal Gem.

Lengte

st.dev.

Lengte

Aantal Gem.

Lengte

st.dev.

Lengte

Aantal Gem.

Lengte

st.dev.

Lengte

Aantal Gem.

Lengte

st.dev.

Lengte

Baars 4 12.00 3.30 4 14.10 1.11 1 17.50 - 0 - - 0 - - 0 - -

3D-stekelbaars 29 4.66 0.48 40 4.54 0.41 246 4.00 0.70 85 3.90 0.64 117 4.24 0.73 25 4.42 0.45

10D-stekelbaars 3 4.67 0.58 3 4.67 0.58 21 4.17 0.93 34 4.03 0.79 21 4.00 0.67 0 - -

Bermpje 10 6.60 2.41 34 9.50 1.33 30 7.18 2.34 149 4.14 1.49 125 5.50 1.38 50 7.25 2.15

Blankvoorn 0 - - 0 - - 1 11.50 - 0 - - 0 - - 0 - -

Riviergrondel 14 9.86 3.85 0 - - 9 9.50 4.08 0 - - 6 6.25 3.50 0 - -

Bittervoorn 1 8.00 - 0 - - 0 - - 0 - - 0 0 - -

Paling 10 40.50 12.64 3 27.83 0.29 6 43.50 14.21 0 0 3 41.67 11.02

Totaal 71 84 314 268 269 78

Tabel 9.38. Abundantie van de waargenomen vissoorten per 100 m
beeklengte voor de zes bemonsterde trajecten in april 2006.

 VIS1 VIS2 VIS3 VIS4 VIS5 VIS6

Vissoort Aantal
/100 m

Aantal
/100 m

Aantal
/100 m

Aantal
/100 m

Aantal
/100 m

Aantal
/100 m

Bermpje 10 100 52 372.5 3 50

3D-stekelbaars 29 118 424 212.5 390 25

10D-stekelbaars 3 9 36 85 13 0

Baars 4 12 2 0 0 0

Blankvoorn 0 0 2 0 0 0

Riviergrondel 14 0 16 0 20 0

Bittervoorn 1 0 0 0 0 0

Paling 10 9 10 0 0 3

Totaal 71 247 541 670 426 78

De oude waterloop vertoont lagere densiteiten ten opzichte van de verlegde
waterloop (Tabel 9.38). De meeste soorten komen met het kleinste aantal voor in
deze oude waterloop. Eén enkele bittervoorn is gevangen in de stroomafwaartse oude
waterloop (VIS1). Bittervoorn werd bij vorige campagnes op VIS 2 aangetroffen. Dit
exemplaar is dus waarschijnlijk uit de verlegde Voorste Nete afkomstig.
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Palingen komen enkel voor in het stroomafwaartse deel van waterloop (VIS1, VIS2,
VIS3), enkele individuen zijn nog terug gevonden in het meeste opwaartse deel van
beek (VIS6) (Figuur 9.10).

Het bermpje en de 10D-stekelbaars hebben hun hoogste densiteit in het
meanderende stuk in het bos (VIS4). Hun aantal neemt stroomopwaarts verder af
(Figuur 9.9).

Er komen in het voorjaar 2006 meer bermpjes voor dan in het najaar 2005. Het
aantal driedoornige stekelbaarzen is ook licht toegenomen, ze komen nu dan ook
overal in de beek voor (Figuur 9.9). In het najaar 2005 kwamen deze niet voor in het
eerste stroomafwaartse deel van de waterloop. De driedoornige stekelbaarzen
ontbreken in het stroomopwaarts deel van de beek, waar deze wel voorkwamen in
het najaar 2005.

Bij de baarzen kunnen we concluderen dat deze ongeveer dezelfde densiteit hebben
in het najaar 2005 als in het voorjaar 2006, enkel zullen ze in het voorjaar 2006
verspreid zijn over 3 trajecten (VIS1, VIS2 en VIS3) terwijl ze in het najaar 2005
slechts voorkomen in 2 trajecten (VIS1 en VIS2) (Figuur 9.10).
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9.6.1.5 Najaar 2006

In het najaar 2006 werden 6 soorten aangetroffen in de Voorste Nete, waarvan ze
alle 6 voorkwamen in verlegde beekdeel. Het valt meteen op dat er in het meest
stroomafwaartse deel van de beek (VIS1) geen enkele vis gevangen werd (Tabel
9.39).

Tabel 9.39. Vangstgegevens voor de vier trajecten in de verlegde Voorste
Nete in het oktober 2006.

VIS1 VIS2 VIS3 VIS4 VIS5 VIS6

Vissoort Aantal Gem.

Lengte

st.dev.

Lengte

Aantal Gem.

Lengte

st.dev.

Lengte

Aantal Gem.

Lengte

st.dev.

Lengte

Aantal Gem.

Lengte

st.dev.

Lengte

Aantal Gem.

Lengte

st.dev.

Lengte

Aantal Gem.

Lengte

st.dev.

Lengte

Baars 0 - - 0 - - 1 24.00 - 0 - - 0 - - 0 - -

3D-stekelbaars 0 - - 0 - - 12 3.96 1.01 100 2.93 0.97 287 3.70 1.10 134 3.40 0.90

10D-stekelbaars 0 - - 0 - - 8 4.31 0.53 46 3.37 0.67 185 3.39 0.58 68 3.54 0.58

Bermpje 0 - - 0 - - 0 0.00 0.00 2 8.00 0.71 30 7.90 1.32 112 7.78 1.27

Blankvoorn 0 - - 0 - - 0 - - 0 - - 0 - - 0 - -

Rietvoorn 0 - - 0 - - 0 - - 0 - - 0 - - 0 - -

Riviergrondel 0 - - 0 - - 1 6.50 - 5 10.90 2.95 1 7.50 - 1 6.50 -

Bittervoorn 0 - - 0 - - 0 - - 0 - - 0 0 - -

Zonnebaars 0 - - 0 - - 0 - - 0 - - 0 - - 0 - -

Paling 0 - - 1 44.00 0.00 4 50.00 1.63 0 - - 0 - - 1 50.00 -

Totaal 0 1 26 153 503 316

Tabel 9.40. Populatiegrootte van de waargenomen vissoorten per 100 m
beeklengte voor de zes bemonsterde trajecten in oktober 2006.

 VIS1 VIS2 VIS3 VIS4 VIS5 VIS6

Vissoort Aantal/100
m

Aantal/100
m

Aantal/100
m

Aantal/100
m

Aantal/100
m

Aantal/100
m

Bermpje 0 0 0 5 2 112

3D-stekelbaars 0 0 21 250 957 134

10D-stekelbaars 0 0 14 115 11 68

Baars 0 0 2 0 0 0

Riviergrondel 0 0 2 12.5 3 1

Paling 0 3 7 0 0 1

Totaal 0 3 45 382.5 971 204

Uit de resultaten blijkt al heel vlug dat er in het stroomafwaartse deel van de
waterloop weinig tot zelfs geen vissen voorkomen. De visdensiteit in het meanderend
deel van de beek dat door het bos loopt (VIS4) is vergelijkbaar met de vorige
bemonsteringscampagnes. In VIS3 zijn er ook wel een aantal vissen aanwezig, maar
in veel kleinere aantallen als in VIS4.
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Vooral de driedoornige en tiendoornige stekelbaarzen komen voor in de beek. De
driedoornige stekelbaars komen in zeer grote aantallen voor in het stroomopwaarts
deel VIS5 en de 10D-stekelbaars voortonen hun grootste densiteit in staalname
plaats 4 (VIS4) (Figuur 9.11).

Er moet ook vermeld worden dat er een groot aantal bermpjes aanwezig zijn in het
oude stroomopwaarts deel van waterloop (VIS6). Het bermpje komt voor de rest in
de beek amper tot niet voor.

De resultaten in het najaar 2006 zijn beduidend minder goed dan deze uit de vorige
staalnamecampagnes. In het voorjaar 2006 kwamen nog hogere densiteiten en ook
een hogere diversiteit voor.
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Figuur 9.11. Verspreiding van bermpje,
dr iedoornige en t iendoornige
stekelbaars in de Voorste Nete in
oktober 2006.

Figuur 9.12. Verspreiding van baars,
riviergrondel en paling in de Voorste
Nete in oktober 2006.

9.6.2 Populatiestructuur

9.6.2.1 Najaar 2004

In de lengteverdeling van baars zijn twee overlappende jaarklassen te onderscheiden
(Figuur 9.13). De 0+-jaarklasse situeert zich wellicht rond de mediane lengte van 7
cm.  De 0+-jaarklasse overlapt in lengte met de 1+-jaarklasse die een mediane lengte
rond 8,5 cm heeft.  De lengteverdeling van bermpje toont aan dat verschillende
jaarklassen aanwezig zijn (Figuur 9.16). De 0+-jaarklasse situeert zich rond een
mediane lengte van 5 cm. De 1+-jaarklasse heeft een mediane lengte van 8,5 cm en
de 2+-jaarklasse situeert zich wellicht bij een lente van ca. 10 à 11 cm.  3+-vissen
hebben een lengte van 12 à 13 cm.
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Figuur 9.13. Lengtefrequentie-
distrubuties van baars in de Voorste
Nete in oktober 2004.

Figuur 9.14. Lengtefrequentie-
distrubuties van riviergrondel in de
Voorste Nete in oktober 2004.
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Figuur 9.15. Lengtefrequentie-
distrubuties van blankvoorn in de
Voorste Nete in oktober 2004.

Figuur 9.16. Lengtefrequentie-
distrubuties van bermpje in de Voorste
Nete in oktober 2004.

In de lengteverdeling van blankvoorn zijn enkele 0+-juvenielen met een lengte van 6
cm aanwezig naast 1+- en 2+-vissen met een lengte van 9 tot 15 cm (Figuur 9.15).
Het grootste exemplaar werd in de oorspronkelijke loop stroomafwaarts de
Almenstraat tussen het riet in een diepe deel van de beek gevangen samen met een
grote rietvoorn. Voor riviergrondel kan in de verlegde Voorste Nete geen onderscheid
in lengteklassen worden gemaakt. Het ene grote individu werd stroomafwaarts in de
oorspronkelijke loop gevangen (Figuur 9.14).

9.6.2.2 Voorjaar 2005

De baarspopulatie wordt in april 2005 gekenmerkt door een sterke cohorte met
mediaan bij 8 – 8,5 cm (Figuur 9.17).  De populatie van riviergrondel vertoont een
brede cohorte van 3 tot 8,5 cm met een mediaan bij 7 cm.  Een beperkt aantal
individuen van oudere jaarklassen zijn aanwezig (Figuur 9.18).  In de verlegde
Voorste Nete worden opvallend meer juveniele individuen waargenomen dan in het
stroomopwaartse of stroomafwaartse beekdeel.  In de populaties van drie- en
tiendoornige stekelbaars zijn geen duidelijke jaarklassen te onderscheiden (Figuur
9.19 en Figuur 9.20).  Bermpje komt nog steeds voor in een stabiele populatie met
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een zeer duidelijke jaarklasse van 2004, met een mediaan 4,5 cm.  De jaarklasse van
2003 situeert zich rond de mediaan van 9 cm (Figuur 9.21).
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Figuur 9.17. Lengtefrequentieverdeling
van baars in de Voorste Nete in april
2005.

Figuur 9.18. Lengtefrequentieverdeling
van riviergrondel in de Voorste Nete in
april 2005.
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Figuur 9.19. Lengtefrequentieverdeling
van driedoornige stekelbaars in de
Voorste Nete in april 2005.

Figuur 9.20. Lengtefrequentieverdeling
van tiendoornige stekelbaars in de
Voorste Nete in april 2005.
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Figuur 9.21. Lengtefrequentieverdeling
van bermpje in de Voorste Nete in april
2005.
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9.6.2.3 Najaar 2005

In oktober 2005 zijn nog slechts een beperkt aantal baarzen aanwezig (Figuur 9.22).
De gemiddelde lengte van de baarzen in traject VIS2 is sinds april 2005 toegenomen
van 8,3 cm tot 14 cm.  De populatie van riviergrondel vertoont minstens twee
cohorten. Juvenielen met een lengte van 2 tot 3 cm worden aangetroffen maar ook
oudere individuen van 9 tot 13 cm. De rekrutering in 2005 lijkt maarmatig succesvol
te zijn geweest. In de populatie tiendoornige stekelbaars zijn geen afzonderlijke
jaarklassen te onderscheiden (Figuur 9.26).  De populatie van driedoornige
stekelbaars heeft een cohorte rond de mediaan van 3 cm.  Ook oudere vissen met
een lengte tot 5,5 cm komen voor (Figuur 9.25).  Bermpje komt ook in oktober 2005
nog voor in een stabiele populatie met een zeer duidelijke jaarklasse van 2005, met
een mediaan van 3 cm; en de oudere jaarklassen zijn niet goed te onderscheiden
omdat slechts een beperkt aantal individuen werd gevangen (Figuur 9.23).

Ter illustratie werd voor de bemonstering in 2005 de visindex berekend (Figuur
9.27).  De gebruikte IBI is deze die is opgesteld voor de brasem en barbeelzone
(Belpaire et al. 2000).  Deze index is echter niet ontwikkeld voor bovenlopen van
laaglandbeken.  Recent werd een nieuwe index voor bovenlopen met een breedte van
minder dan 4,5 m voorgesteld (Breine et al. 2004).  Ook deze index is niet geschikt
om de visgemeenschap te beoordelen aangezien enkel bovenlopen met  hoog verval
werden gebruikt voor het opmaken van deze index.  Biomassa gegevens werden niet
genoteerd maar op basis van de lengte van de vissen werd de biomassa ingeschat.
Naar soortenaantal scoren de trajecten VIS2 en VIS6 goed tot behoorlijk goed.  Naar
trofische samenstelling scoren de vier trajecten in de nieuwe loop goed net zoals het
stroomopwaartse traject.  Naar natuurlijke rekrutering scoort het traject VIS2 lager
dan de overige.  In dit beekdeel worden enkele soorten aangetroffen waarvan geen
natuurlijke rekrutering werd vastgesteld.  De overige, rekruterende soorten uit de
andere trajecten zijn ook aanwezig maar in een procentuele beoordeling scoort dit
traject dus minder goed dan trajecten met drie soorten, die in reproducerende
populaties voorkomen.  Naar typesoorten scoren alle trajecten laag.  De bovenlopen
van Kempense beken bevatten een beperkt aantal soorten en een aantal typesoorten
komen enkel stroomafwaarts in grotere waterlopen voor.  De typische soortenwaarde
scoort goed voor alle trajecten.  De tolerantie is matig en de biomassa voor alle
trajecten laag.
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Figuur 9.22. Lengtefrequentieverdeling
van baars in de Voorste Nete in oktober
2005.

Figuur 9.23. Lengtefrequentieverdeling
van bermpje in de Voorste Nete in
oktober 2005.
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Figuur 9.24. Lengtefrequentieverdeling
van riviergrondel in de Voorste Nete in
oktober 2005.

Figuur 9.25. Lengtefrequentieverdeling
van driedoornige stekelbaars in de
Voorste Nete in oktober 2005.
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Figuur 9.26. Lengtefrequentieverdeling
van tiendoornige stekelbaars in de
Voorste Nete in oktober 2005.

Figuur 9.27. Visindex voor de zes
bemonsteringspunten in oktober 2005.

9.6.2.4 Voorjaar 2006

De trend van de vorige jaren in verband met de vermindering van baars zet zich
voort.  Er komen nog maar enkele oudere baarzen voor met een lengte van 12 tot 17
cm. Er is 1 baars terug gevonden die zich in de 0+-klasse bevindt met een lengte van
7cm. Zoals in het najaar van 2005 vertoont de riviergrondel opnieuw 2 cohorten,
deze zijn verschoven van 2-3 cm tot 3-6 cm en van 9-13 cm tot 10-15 cm. De
driedoornige stekelbaars vertoont een cohorte met een mediane lengte van 4,5 cm,
de mediaan is dus verschoven van 3 tot 4,5 cm ten opzichte van het najaar 2005. Er
komen ook meer oudere driedoornige stekelbaarzen voor, maar daar tegenover staat
wel dat er steeds minder jonge driedoornige stekelbaarsjes voorkomen. Bij de
tiendoornige stekelbaars zijn twee jaarklasse te onderscheiden. De mediane lengte
van de éénjarige vissen ligt bij 3,5 cm, die van de tweejarige bij 5 cm. Het bermpje
komt ook hier nog voor in stabiele populatie met een zeer duidelijke jaarklasse van
2005 met een mediaan van nog steeds 4 cm.
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Figuur 9.28. Lengtefrequentieverdeling
van baars in de Voorste Nete in april
2006.

Figuur 9.29. Lengtefrequentieverdeling
van riviergrondel in de Voorste Nete in
april 2006.
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Figuur 9.30. Lengtefrequentieverdeling
van driedoornige stekelbaars in de
Voorste Nete april 2006.

Figuur 9.31. Lengtefrequentieverdeling
van tiendoornige stekelbaars in de
Voorste Nete in april 2006.
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Figuur 9.32. Lengtefrequentieverdeling
van bermpje in de Voorste Nete april
2006.
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9.6.2.5 Najaar 2006

Er komt nog maar één enkel individu van de baars voor in heel de beek, deze heeft
een lengte van 24 cm en behoort tot de oude klasse. Dit individu werd in het voorjaar
2006 ook gevangen en had toen een lengte van 17 cm. Dit betekent een groei van
7cm in 2006. De aantallen van de riviergrondel zijn ook sterk afgenomen, deze heeft
weer 2 kleine cohorten van 6 tot 9 cm en van 12 tot 14 cm (Figuur 9.34). De
driedoornige stekelbaars heeft een mediane lengte bij 2,5 cm, ook bij 5 cm komen
grote aantallen voor (Figuur 9.35). Er komen meer kleine driedoornige stekelbaarsjes
voor als in het voorjaar 2006 en de populatie van de oudere stekelbaarzen blijft
ongeveer gelijk in vergelijking met het voorjaar 2006. De tiendoornige stekelbaars
vertoont een cohorte met een mediaan bij 3,5 cm, er komen ook nog enkele
individuen voor van 5 cm (Figuur 9.36). Het bermpje voortoont een cohorte die loopt
van 5,5 tot 9,5 cm met een mediane lengte bij 7,5 cm (Figuur 9.33). De stabiele
populatie is verstoord en de mediaan is sterk opschoven naar rechts. Er komen
minder bermpjes voor dan in het voorjaar 2006 en slechts een beperkt aantal adulte
exemplaren werd aangetroffen.
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Figuur 9.33. Lengtefrequentieverdeling
van bermpje in de Voorste Nete oktober
2006.

Figuur 9.34. Lengtefrequentieverdeling
van riviergrondel in de Voorste Nete in
oktober 2006.
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Figuur 9.35. Lengtefrequentieverdeling
van driedoornige stekelbaars in de
Voorste Nete oktober 2006.

Figuur 9.36. Lengtefrequentieverdeling
van tiendoornige stekelbaars in de
Voorste Nete in oktober 2006.



CENTRUM VOOR MILIEUKUNDE – AEOLUS BVBA

EINDRAPPORT MONITORING BIOLOGISCH HERSTEL VAN DE VERLEGDE VOORSTE NETE 129

9.7 Besluiten individuele monsternamecampagnes

9.7.1 Najaar 2004
Uit de resultaten van het BBI onderzoek blijkt dat het staalnamepunt,
stroomopwaarts de omlegging, de slechte BBI-waarde (BBI 4 – slechte biologische
kwaliteit) had van de vier bemonsterde locaties, terwijl de twee meest
stroomafwaarts gelegen punten (en dus de punten verst van het referentiepunt) de
beste score (BBI 7-8 - goede biologische waterkwaliteit). De structuurkwaliteit van
het referentiepunt is heel zwak. De beek is rechtgetrokken en heeft steile oevers. De
visfauna is zowel beperkt in aantal soorten (6) als in abundanties van de aanwezige
soorten. Het viswatertype wordt door bermpje en stekelbaarzen (driedoornige en
tiendoornige) gedomineerd. Dit type van visgemeenschap is typisch voor ondiepe en
smalle bovenlopen van Kempense laaglandbeken. Uit de metingen van de
zuurstofconcentratie, uitgevoerd tijdens de BBI-monstername, blijkt enerzijds dat alle
concentraties lager waren dan de basiskwaliteitnorm, maar dat er ook een
geleidelijke toename was van de zuurstofconcentratie in stroomafwaartse richting. Uit
de chemische analyses, uitgevoerd tijdens de visfauna bemonsteringen, blijkt dat
niet-continue lozingen resulteren in een tijdelijke slechte waterkwaliteit met kritisch
lage zuurstofgehalten. Deze verontreiniging was ook visueel vast te stellen, maar
kwam niet alleen van de lozing van huishoudelijk afvalwater t.h.v. Nieuwendijk. Ook
stroomopwaarts was de zuurstofhuishouding verstoord.

Verschillende factoren kunnen de reden zijn voor het verschil tussen de ‘goede’
resultaten in de verlegde Voorste Nete versus de ‘slechte’ stroomopwaarts ervan.

De fysisch-chemische waterkwaliteit in de verlegde Voorste Nete vertoont op korte
tijd grote verschillen. Dit wordt duidelijk uit de zuurstofmetingen op 20 en 26 oktober
2004. Op 26 oktober 2004 strekt de zone met kritisch lage zuurstofgehalten zich uit
over de volledige lengte van de verlegde Voorste Nete. Op 20 oktober was de
zuurstofconcentratie op het meest stroomafwaartse punt in de verlegde Voorste Nete
en verder stroomafwaarts nog goed. Uit de metingen op 20 oktober kan afgeleid
worden dat de vele water- en moerasplanten in de verlegde Voorste Nete een
zuiveringsfunctie vervullen waardoor de waterkwaliteit (niet troebel, hoger
zuurstofgehalte) verbeterd was t.o.v. stroomopwaarts de omlegging.  De belasting is
soms echter te groot waardoor de volledige loop van de beek anaëroob dreigt te
worden. Dit legt op dit moment een zware hypotheek op het herstel van de verlegde
Voorste Nete naar zowel vegetatie (dominantie van hypertrofe soorten), macro-
invertebraten en BBI (permanente overleving Steenvliegen, Libellenlarven,
Eendagsvliegen en Kokerjuffers) en de visfauna. De lagere BBI en het lager aantal
vissoorten en aantal vissen in het meest stroomopwaarts deel van de verlegde
Voorste Nete tonen duidelijk de ernst van de slechte waterkwaliteit stroomopwaarts
het projectgebied.

De verlegde Voorste Nete is in oktober 2004 nog een erg verstoorde waterloop; een
voorbeeld van een pionierssituatie. Externe antropogene verstoring beïnvloedt het
herstel. Door menselijk handelen, wordt de structuur en het habitat beïnvloed
(opwerpen van dammetje en creëren van dieper stuk op traject VIS2). De visfauna is
niet meer autochtoon en door het uitzetten van vissen uit het kanaal beïnvloed. De
lozingen van huishoudelijk afvalwater stroomopwaarts resulteren soms in een
gradiënt in waterkwaliteit en hypothekeren het welslagen van het project.

Het voorlopige resultaat op basis van structuur, vegetatieontwikkeling, macro-
invertebraten en vissen is hoopvol en positief. Het hoge aantal taxa in de BBI met
aanwezigheid van gevoelige taxa is positief, maar moet kunnen bestendigd worden.
In oktober 2004 kwamen 12 vissoorten voor op de verlegde Voorste Nete. In de



CENTRUM VOOR MILIEUKUNDE – AEOLUS BVBA

130 EINDRAPPORT MONITORING BIOLOGISCH HERSTEL VAN DE VERLEGDE VOORSTE NETE

vroegere loop werden 7 vissoorten gevangen. Rekening houdend met de uitgezette
soorten kwamen vermoedelijk nu ook 7 vissoorten van nature voor in de verlegde
Voorste Nete. Vooral de populatie van bermpje was in oktober 2004 al mooi
uitgebouwd. Het is duidelijk dat bermpje actief het nieuwe beekdeel heeft
gekoloniseerd.  Ook riviergrondel kwam in grotere aantallen voor in vergelijking met
de vroegere loop. De rekolonisatie van paling was nog pril en beperkt tot de meest
stroomafwaartse aantakking. De bemonstering op de stroomafwaarts gelegen punt
(VIS1) werd ernstig bemoeilijkt (lees praktisch onmogelijk) door de zeer sterke
ontwikkeling van de vegetatie.

9.7.2 Voor- en najaar 2005
Bij de resultaten van de monitoring van de biologische waterkwaliteit in 2005 moet
een onderscheid worden gemaakt tussen de BBI-klasse en het aantal taxa (voor de
bepaling van de BBI) die werden gevonden ter hoogte van de meetpunten. Wat
betreft de BBI-klasse was er enkel voor het referentiepunt (bbi4) opwaarts de
omlegging een belangrijke verschuiving van een slechte naar een matige biologische
waterkwaliteit. Wat betreft het aantal taxa was vooral de evolutie t.h.v. het meest
stroomopwaartse meetpunt op de omlegging (bbi3) opvallend: in het voorjaar van
2005 was er een halvering van het aantal taxa t.o.v. het najaar van 2004, waarna in
het najaar van 2005 het aantal taxa terug hersteld was tot het niveau van 2004. De
oorzaak van het lage soortenaantal in het voorjaar van 2005 was voornamelijk het
gevolg van de grote aantallen draadalgen die toen voorkwamen in de waterloop en
de afwezigheid van water- en moerasplanten tengevolge van een kruidruiming eind
2004. Ter hoogte van het meest stroomafwaartse meetpunt (bbi1) werd een
opmerkelijke toename in aantal soorten werd vastgesteld. Het is nog altijd te vroeg
om te zien of deze trend blijft, maar het lijkt alsof soorten van de omringende
gebieden nog altijd de verlegde Voorste Nete indringen en koloniseren.

Uit de inventarisatie van de structuur- en habitatkwaliteit blijkt dat een toename
heeft plaatsgevonden van de habitatdiversiteit. De bodem bestaat uit zand- en
slibrijke gedeelten, maar ook uit keien, die aangebracht werden in de bochten bij
aanleg van de beek. De verspreiding van water- en moerasplantengemeenschappen
breid zich uit en meerdere waterplanten zijn waargenomen (waaronder 4
fonteinkruidsoorten). Het aandeel emergente vegetatie, bladeren en dood hout is
toegenomen t.o.v. 2004. Er werd eveneens een belangrijke toename vastgesteld van
de hoeveelheid draadalgen. Met een verdere een toename van algen en slib is het
mogelijk dat het aantal soorten (ongewervelden) kan dalen (en dus ook de
biologische waterkwaliteit).

De negatieve invloed van de lozingen stroomopwaarts de omlegging op de
zuurstofhuishouding in het omgelegde beekdeel was in 2005 minder uitgesproken als
in het najaar 2004 (Figuur 9.37, Figuur 9.37, Figuur 9.39).  Nochtans blijft dezelfde
tendens in de metingen aanwezig.  In april 2005 resulteert de minder sterke
verontreiniging stroomopwaarts de verlegde loop in een ernstige oververzadiging
t.h.v. het stroomafwaarts deel.  Deze oververzadiging liep zelfs op tot bijna 200 %
(Tabel 9.21).  In het najaar 2005 was de toestand vergelijkbaar met deze in het
najaar 2004.

De visfauna in de nieuw aangelegde beekloop is in 2005 in soortenaantal van 12 tot 8
(april 2005) en 7 (oktober 2005) teruggevallen (Figuur 9.40).  Verschillende
vissoorten die door vissers werden geïntroduceerd zijn niet meer of slecht nog in
beperkt aantal aanwezig. Zo werden brasem, alver en pos in de twee bemonsteringen
in 2005 niet meer waargenomen (Figuur 9.44).  Ook het aantal blankvoorn,
rietvoorns, bittervoorns en baarzen is sterk afgenomen (Figuur 9.43 en Figuur 9.42).
In het voorjaar 2005 worden de meeste baarzen aangetroffen in het meest
stroomafwaarts gesitueerde traject t.h.v. de Almenstraat (VIS1).  Het lijkt er op of
een groot deel van de baarspopulatie, die in oktober 2004 in de verlegde Voorste
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Nete aanwezig was (Tabel 9.32), zich stroomafwaarts heeft verplaatst in de
winterperiode 2004-2005.  Zonnebaars werd in april 2005 in het stroomafwaartse
traject (VIS1) gevangen en kwam in oktober 2005 ook in de verlegde loop voor
(VIS2) (Figuur 9.44).  Het traject VIS2, ter hoogte van de stroomafwaartse
aantakking aan de oorsponkelijke loop, is het meest soortenrijk.  De hoogste
densiteit aan vissen werd vastgesteld in april 2005 (Figuur 9.41).  De aantallen per
100 m beeklengte lagen merkelijk hoger dan bij de bemonstering in oktober 2004 en
oktober 2005. De bemonstering in oktober 2005 werd ook ernstig bemoeilijkt door de
sterke vegetatie-ontwikkeling in de beek.  Bermpje komt in alle trajecten van de
verlegde Voorste Nete voor.  De densiteit in april 2005 verschil sterk van deze in
oktober 2004 en 2005 (Figuur 9.42).  In april 2005 werden zeer veel bermpjes
gevangen in de haakse bochten, dus bij de maaskeien (Figuur 9.4 VIS3).  Dit kan
ondermeer het gevolg zijn van paaimigraties naar deze locaties.  In oktober 2005
worden de meeste bermpjes in het meanderend beekdeel in het bos (VIS4)
aangetroffen.  Uit de tijdreeks valt vooral de sterke stijging van het aantal bermpjes
in april 2005 op (Figuur 9.42).  Driedoornige stekelbaars is een typische vissoort voor
de verlegde Voorste Nete.  In het voorjaar 2005 werd de hoogste densiteit
aangetroffen in het structuurrijke deel (VIS2). In oktober kwam driedoornige
stekelbaars abundant voor in de trajecten VIS2, VIS3 en VIS5.  Ten opzichte van de
populatie in de oorspronkelijke loop in het voorjaar 2004 is de densiteit aan
driedoornige stekelbaars in de verlegde Voorste Nete meer dan verdubbeld (Figuur
9.42). In april 2005 werd paling op meerdere trajecten gevangen. Bij de laatste
bemonstering in oktober 2005 werd enkel stroomopwaarts de Nieuwendijk (VIS6)
paling gevangen (Figuur 9.44).

Uit de frequentiedistributies kan besloten worden dat driedoornige stekelbaars,
tiendoornige stekelbaars en bermpje in goed reproducerende populaties in de
verlegde beekloop voorkomen.  Ook juveniele riviergrondels werden in oktober 2005
waargenomen maar in lage aantallen.  De verlegde Voorste Nete is niet het optimale
habitat voor riviergrondel.  De baarspopulatie kende in 2005 geen succesvolle
rekrutering en is over de drie bemonsteringsperiodes in grootte sterk afgenomen.
Deze soort werd wellicht ook door vissers geïntroduceerd en kan zich langer
handhaven dan de minder typische soorten uit brasemwateren, zoals brasem en
alver.  De aanwezige populatie verplaatst zich stroomafwaarts.  Zowel in oktober
2004 als oktober 2005 kon een succesvolle reproductie van bermpje in de verlegde
Voorste Nete worden vastgesteld.  In het najaar 2005 was het aandeel van 0+-vissen
zelfs meer uitgesproken dan in 2004.  Opvallend blijft de sterke toename van het
aantal exemplaren in april 2005 t.o.v. oktober 2004.  Ondanks de kruidruiming is het
aantal exemplaren sterk toegenomen.  Het lage aantal in de vangst van oktober 2005
kan mede veroorzaakt zijn door de lage vangstefficiëntie omwille van de moeilijke
omstandigheden (vegetatie) op het terrein.  Eveneens valt op dat de mediane lengte
van de 0+-jaarklasse van bermpje in oktober 2005 kleiner is dan in oktober 2004 (3
cm voor jaarklasse 2005 t.o.v. 4,5-5 cm voor jaarklasse 2004).
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Figuur 9.37. Zuurstofconcentratie en
geleidbaarheid in de Voorste Nete in het
najaar (oktober) 2004.

Figuur 9.38. Zuurstofconcentratie en
geleidbaarheid in de Voorste Nete in het
voorjaar (april) 2005.
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Figuur 9.39. Zuurstofconcentratie en
geleidbaarheid in de Voorste Nete in het
najaar (oktober) 2005.

Figuur 9.40. Evolutie van het
soortenaantal in de verlegde Voorste
Nete (VIS2 t.e.m. VIS5).
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Figuur 9.41. Evolutie van het totaal
aantal vissen per 100 m beeklengte in
de verlegde Voorste Nete (VIS2 t.e.m.
VIS5).

Figuur 9.42. Evolutie van het aantal
baarzen, driedoornige en tiendoornige
s teke lbaarzen ,  be rmpjes  en
riviergrondels per 100 m beeklengte in
de verlegde Voorste Nete (VIS2 t.e.m.
VIS5).
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Figuur 9.43. Evolutie van het aantal
brasems, blankvoorn, rietvoorns,
bittervoorns en alvers per 100 m
beeklengte in de verlegde Voorste Nete
(VIS2 t.e.m. VIS5).

Figuur 9.44. Evolutie van het aantal
zonnebaarzen, possen en palingen per
100 m beeklengte in de verlegde
Voorste Nete (VIS2 t.e.m. VIS5).

9.7.3 Voor- en najaar 2006
Uit de resultaten van het BBI onderzoek kan afgeleid worden dat in het voorjaar 2006
de waterkwaliteit stroomopwaarts matig is en stroomafwaarts goed. Het hoogste
aantal taxa in het voorjaar werd aangetroffen in BBI1, hier werden ook 2 nieuwe
soorten gevonden in vergelijking met vorige jaren. De bevindingen van het najaar
2006 tonen aan dat de biologische waterkwaliteit van het opwaarts deel van de beek
sterk verbeterd is ten opzichte van het voorjaar. De biologische kwaliteit van het
beekwater is nu in tegenstelling tot het voorjaar overal goed.  De fysisch-chemische
waterkwaliteit was redelijk goed in het voorjaar 2006 maar in het najaar 2006 weer
beduidend minder goed (Figuur 9.45, Figuur 9.46)

Een groot verschil in de vegetatie tussen het voorjaar en najaar bevindt zich in de
niet verlegde delen van de waterloop, VIS1 en VIS6. In het voorjaar van 2006 is er
namelijk maar zeer weinig vegetatie aanwezig op deze plaatsen, in tegenstelling tot
het najaar. In het najaar komt hier namelijk 85% vegetatie voor. Een ander verschil
is daar waar de beek het bos kruist (VIS4). In het voorjaar van 2006 is deze plaats
bedekt met een groot aantal planten, terwijl in het najaar deze bedekking sterk is
teruggedrongen door de kruidruiming. Het aantal draadalgen ten opzichte van 2005
is verminderd. In 2006 komen er enkel nog draadalgen voor op het laatste deel van
de opwaartse stroom (VIS5 en VIS6). In het voorjaar was er fonteinkruid ontdekt dat
in de vorige jaren nog niet was voorgekomen, ook kwam in bijna alle trajecten
stomphoekig sterrekroos voor. In het najaar 2006 was de verlegde Voorste Nete
bijna volledig dichtgegroeid, enkel het meest stroomopwaarts deel was geruimd. Riet
en Grote Lisdodde kwamen in vergelijking met andere jaren nu meer verspreid voor.
Er was ook een nieuwe soort ontdekt in het verlegde deel van de beek, namelijk de
Rode waterereprijs.

De diversiteit van het aantal soorten van de visfauna heeft een kleine daling
meemaakt van 7 naar 6 (Figuur 9.47). Er is niet alleen een daling in soorten maar
ook in aantal, zeer opvallend hierbij is de sterke daling van het aantal bermpjes
(Figuur 9.48, Figuur 9.49). De verschillende vissoorten die door de vissers zijn
uitgezet, zijn nu ook allemaal zo goed als verdwenen (Figuur 9.50). De bittervoorn en
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de blankvoorn die in het voorjaar 2006 nog met enkele individuen voorkwamen zijn
in het najaar 2006 volledig verdwenen. In het voorjaar van 2006 zijn de meeste
soorten terug gevonden in het stroomafwaarts deel van de beek, meer specifiek in
VIS1 en VIS3. De hoogste aantallen worden aangetroffen in het stroomopwaartse
stuk VIS4. Het laagste aantal vissen komt voor op de oude delen van de waterloop,
op VIS1 en VIS6. De vergelijking van het najaar 2006 met het voorjaar toont heel
andere resultaten. In het najaar werden namelijk zeer weinig vissen gevangen in het
stroomafwaarts deel van de waterloop, waarbij in VIS1 zelfs geen enkele vis
voorkwam. Logischerwijs komen er in het najaar van 2006 dan ook meer soorten en
aantallen voor in het stroomopwaartse stuk van de waterloop. Enkel de driedoornige
en de tiendoornige stekelbaarzen houden stand in het najaar 2006 ten opzichte van
het voorjaar. Alle andere soorten zijn verdwenen of sterk in aantal gedaald. De
driedoornige stekelbaars is dan ook een typische vissoort voor de verlegde voorste
Nete. De driedoornige stekelbaars werd in het voorjaar 2006 het meest terug
gevonden in VIS4 en VIS5, in het najaar was dit enkel bij VIS5. Het aantal
driedoornige stekelbaars in het najaar van 2006 is verdubbeld ten opzichte van het
najaar van 2005 (Figuur 9.49).

Bij de tiendoornige stekelbaars is er weinig verschil tussen het najaar en voorjaar van
2006 (Figuur 9.49). Er komen in beide periodes zo goed als evenveel exemplaren
voor, waarvan de meeste in VIS4. Staalname plaats VIS1 is in de zomerperiode
volledig drooggevallen (Dit is bekend door mondelinge mededeling van omwonende.).
In het voorjaar 2006 komen tiendoornige stekelbaarzen beduidend meer voor op de
stroomopwaartse delen van de beek. Paling werd in beide periodes gevangen in het
stoomafwaarts deel van waterloop (VIS1, VIS2 en VIS3), en enkele individuen
kwamen voor in het stroomopwaarts deel van de oude waterloop (VIS6). Het aantal
in het najaar 2006 is wel gedaald en in deze periode waren er ook geen palingen
gevangen in VIS1 (van 10 naar 0) (Figuur 9.51).
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Figuur 9.45. Zuurstofconcentratie en
geleidbaarheid in de Voorste Nete in het

voorjaar (april) 2006.

Figuur 9.46. Zuurstofconcentratie en
geleidbaarheid in de Voorste Nete in het

najaar (oktober) 2006.
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Evolutie visfauna in de Verlegde Voorste Nete
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Figuur 9.47. Evolutie van het
soortenaantal in de verlegde Voorste
Nete (VIS2 t.e.m. VIS5).

Figuur 9.48. Evolutie van het totaal
aantal vissen per 100 m beeklengte in
de verlegde Voorste Nete (VIS2 - VIS5).
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Figuur 9.49. Evolutie van het aantal
baarzen, driedoornige en tiendoornige
s teke lbaarzen ,  bermpjes  en
riviergrondels per 100 m beeklengte in
de verlegde Voorste Nete (VIS2 - VIS5).

Figuur 9.50. Evolutie van het aantal
brasems, blankvoorn, rietvoorns,
bittervoorns en alvers per 100 m
beeklengte in de verlegde Voorste Nete
(VIS2 - VIS5).
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Figuur 9.51. Evolutie van het aantal
zonnebaarzen, possen en palingen per
100 m beeklengte in de verlegde
Voorste Nete (VIS2 - VIS5).
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9.8 Kaarten
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