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Samenvatting 
Vele waterlopen in zandig Vlaanderen werden de laatste eeuw ingrijpend door de mens 
gewijzigd.  Beken en rivieren werden rechtgetrokken en verbreed, oevers kunstmatig 
verstevigd en de functie van waterlopen werd verengd tot waterafvoer. Het inzicht in 
waterbeheer in Europa is het laatste decennium gewijzigd en het herstel van de 
natuurlijke functies en biodiversiteitswaarden van waterlopen is terug een belangrijke 
doelstelling in het waterbeleid.  

1 Aanleiding voor de omlegging van de Witte Nete  
De omlegging en hermeandering van de Witte Nete in 2006 was het gevolg van de 
uitbreiding van de natte zandontginning in groeve Donk door SCR Sibelco. Het bedrijf 
heeft de verplichte omlegging van de beek aangegrepen om het oorspronkelijke, 
meanderende patroon dat de beek in de 19e eeuw had, terug te herstellen.  Bij de 
uitvoering werd rekening gehouden met de aanwezigheid van de biologisch waardevolle 
visfauna met onder meer populaties van kleine modderkruiper en rivierdonderpad.  

De uitvoering en realisatie van de hermeandering werd niet door het bedrijf alleen 
uitgevoerd.  In dit project werden de overheidsdiensten, die normaal een louter 
adviserende rol hebben, in een stuurgroep continu betrokken bij de uitvoering en 
monitoring. Dit project toont aan dat de begeleiding van zowel uitvoering als evaluatie 
door een dergelijke stuurgroep een duidelijke meerwaarde is.   

Niet alleen kunnen onvoorziene problemen en omstandigheden na de 
vergunningverlening en advies nog besproken en in onderling overleg opgelost worden.  
Ook stijgt de betrokkenheid van alle partijen en vergroot de interdisciplinaire kennis van 
alle betrokkenen.  Integraal waterbeheer is in wezen een proces waarbij door 
samenwerking de ecologische functies en gebruiksfuncties voor een waterloop op elkaar 
worden afgestemd.  Waterlopen zijn van nature geen starre structuren, maar juist 
dynamische systemen met wijzigende habitats in tijd en ruimte.  Het herstel van de 
sinuositeit van de Witte Nete, zoals deze in het einde van de 19 eeuw aanwezig was, 
beoogt het herstel van een stabiele, maar in tijd en ruimte wijzigende riviervorm met 
hoge graad van natuurlijkheid maar met in acht name van een extensief menselijk 
gebruik van de vallei.  

2 Uitvoering omlegging en hermeandering Witte Nete 
Voor de uitbreiding van de groeve Donk kon aangevat worden, werd de rechtgetrokken 
Witte Nete over een lengte van ca. 1.500 m omgelegd langs de noordzijde van de 
ontginningszone.  De omlegging van de Witte Nete werd uitgevoerd in februari-april 
2006.  De hermeanderde Witte Nete werd aangelegd als een kronkelende waterloop 
waarbij de sinuositeit werd gebaseerd op historische kaarten uit 1877. In de negentiende 
eeuw bedroeg de sinuositiet1 1,2 (kronkelend). In 2006 was de sinuositeit 1 en de 
waterloop recht.  Met een aslengte van 1.589 m van de nieuwe vallei werd de nieuwe 
meanderende loop met een lengte van  1.900 m aangelegd. Omdat het maaiveld daar tot 
1 m hoger was, werd een brede natuurzone (tot 85 m) rond de waterloop aangelegd. 
Deze zone werd geleidelijk in niveau verlaagd tot aan de nieuwe loop.  In totaal werd 
77.000 m! grond verzet. Het verval van de oorspronkelijk loop bedroeg 0,44 m/km. In 
de hermeanderde loop is dit gedaald tot 0,29 m/km. 

                                            
1 Ratio van de lengte van de waterloop t.o.v. de valleilengte 
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3 Monitoring 
De effectiviteit van de omlegging en hermeandering werd via een monitoring geëvalueerd 
door het Centrum voor Milieukunde van de Universiteit Hasselt in samenwerking met het 
studiebureau Arcadis Belgium.  Een 3-jarige monitoring van de beekmorfologie, de 
vegetatie en de aanwezige densiteit van ongewervelden werd opgelegd via de m.e.r. en 
werd uitgevoerd door Arcadis. Departement LNE verkoos om daarnaast ook de evolutie 
van de vispopulatie te laten opvolgen door de Universiteit Hasselt en bekostigde dit. Na 
de eerste kortetermijnmonitoring besliste Departement LNE om de monitoring nog met 5 
jaren te verlengen en werd een overeenkomst gesloten met de universiteit Hasselt om dit 
te coördineren. De universiteit Hasselt voerde de monitoring van de vispopulatie in eigen 
beheer uit en nam opnieuw Arcadis onder de arm voor de monitoring van de vegetatie en 
de ongewervelden.  Het onderzoek van Arcadis werd opnieuw bekostigd door Sibelco. 

3.1 Beekstructuur 
De inventarisaties in de eerste 8 jaar na aanleg tonen een toename aan stroomdiversiteit 
in de eerste jaren door de toename van aquatische vegetatie en wijzigend diepte-
ondiepte patroon.  Zones met een goede stroomdiversiteit zijn van 4 tot 54 % 
toegenomen in de hermeanderde Witte Nete terwijl ze in de referentietrajecten hetzelfde 
zijn gebleven.  Metingen van diepte en stroomsnelheid tonen aan dat zowel minder diepe 
als diepere zones aanwezig zijn in de hermeanderde loop t.o.v. de rechtgetrokken 
referentiestroken. Hierdoor is de variatie in diepte significant groter in de hermeanderde 
Witte Nete in vergelijking met de referentiestroken. De verschillen in stroomsnelheid 
tussen de vier onderzochte trajecten in de hermeanderde Witte Nete zijn wel significant 
verschillend en tonen aan dat de structurele variatie is toegenomen.  

3.2 Vegetatie 
De bedekkingsgraad van zowel ondergedoken planten, drijvende planten en oeverplanten 
in de bedding is tussen 2006 en 2013 sterk toegenomen. De resultaten vertonen echter 
grote jaarlijkse schommelingen. Het vegetatieve herstel in het beekdeel op zandige 
bodem verliep sneller dan in het deel op venige bodem (stroomopwaartse deel van het 
hermeanderde traject). Belangrijke vaststelling is dat de loop van de hermeanderde 
Witte Nete zonder tweejaarlijkse kruidruiming en afvoer zich autonoom tot een 
doorstroommoeras ontwikkelt met volledige bedekking van aquatische vegetatie.  De 
leefruimte voor aan open substraat of harde substraten gebonden fauna verdwijnt 
hierdoor en neemt nu in de loop der jaren ook af.  

De oevervegetatie is van een kale bodem over vegetaties van de Klasse der 
Akkergemeenschappen en vegetaties van de Tandzaadklasse geëvolueerd naar een 
dominantie van vegetaties van de Rietklasse (> 90 %).  Sinds 2013 kan ook een 
ontwikkeling naar alluviaal bos (9 %) worden vastgesteld.  Naar de toekomst toe zal het 
aandeel aan alluviaal bos nog toenemen.   

3.3 Macro-invertebraten 
Het herstel van de macro-invertebratengemeenschap verliep zeer snel en het inbrengen 
van slib en rietrizomen zorgde onmiddellijk na aanleg in het voorjaar 2006 reeds voor 
een goede biotisch index en een vergelijkbaar aantal taxa als in het referentiepunt.  Naar 
het aantal taxa toe scoren in het najaar 2006 de plaatsen waar het slib en rietrizomen 
werden ingebracht beter (32) dan het refentiepunt (26) en het traject zonder input (16).  
Uit de monitoring kan besloten worden dat er significant meer watermijten (Acari), 
kreeftachtigen (Crustacea), tweevleugelige insecten (Diptera), eendagsvliegen 
(Ephemeroptera), aantal taxa en totaal aantal individuen van EPT-taxa (eendagsvliegen, 
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kokerjuffers en steenvliegen) voorkomen in de hermeanderde Witte Nete.  In hoeverre 
deze toename aan individuen ook te wijten is aan de hermeandering en grotere variatie 
in dieptes en stroomsnelheden is onduidelijk, omdat ook de hoeveelheid waterplanten op 
de staalnamepunten in de hermeanderde loop groter is dan ter hoogte van het 
referentiepunt.   

3.4 Vissen 
Het herstel van de populatie rivierdonderpad heeft zes tot zeven jaar geduurd. De 
steenbestortingen aan de brugjes en de aangelegde drempel en oeververdedigingen met 
Maaskeien vormden reeds in het eerste jaar na aanleg een geschikt habitat voor 
rivierdonderpad.  De andere trajecten werden pas na enkele jaren gekoloniseerd 
naarmate het aanbod aan schuilplaatsen, zoals holtes onder rietrizomen toenam.  

Paling komt nog steeds in lagere aantallen voor in het hermeanderde traject.  Ook hier is 
het lagere aanbod aan schuilplaatsen doorslaggevend.  Het ontbreken van oude bomen 
op de oever en van holtes tussen de boomwortels is de belangrijkste oorzaak van de 
lagere densiteit aan paling in de hermeanderde loop. 

De habitatrichtlijnsoort kleine modderkruiper komt ook in lagere aantallen voor in de 
hermeanderende beek.  Het aanbod aan geschikt habitat voor kleine modderkruiper is in 
de hermeanderde loop beperkter dan in de rechtgetrokken trajecten. In de brede 
rechtgetrokken Witte Nete is dit habitat zeer veel aanwezig.  In de hermeandering is dit 
type van habitat beperkt en situeert zich tussen de diepe uitspoelingen in de 
buitenbochten en de zandige stroomversnellingen of ‘riffles’. Het herstellen van de 
laaglandbeken, zoals de Witte Nete, Kleine Nete en andere zijbeken, in hun 
oorspronkelijke natuurlijk meanderend patroon zal aanleiding geven tot lagere maar 
natuurlijke abundanties van deze soort.   

Zonder statistisch significant te zijn valt het op dat de eurytope of algemene soorten in 
hogere aantallen voorkomen in de rechte referentiestroken.  De rheofiele of 
stromingsminnende vissoorten en de typische soorten voor een laaglandbeek zoals de 
Witte Nete, met name bermpje en riviergrondel, komen dan weer beduidend meer voor 
in de hermeanderende loop. De jaarlijkse verschillen en densiteit zijn echter te groot en 
het aantal staalnames in het najaar (8) nog te laag om statistisch significant  te zijn.  

De zone ter hoogte van de landbouwersbrug met de drempels en diepere uitspoelingen is 
in de omgelegde en hermeanderde Witte Nete het meest soortenrijk en herbergt het 
grootste aantal aan typische beeksoorten zoals rivierdonderpad, bermpje en 
riviergrondel.   

4 Ecologisch herstel 
Een snelle ontwikkeling van de oevervegetatie na aanleg en een beheer, dat de 
oeververstevigende functie van de oevervegetatie waarborgt, zijn noodzakelijk om op 
lange termijn tot een succesvol beekherstel op zandige bodems te komen.  Mislukkingen 
in rivierherstel met het principe van het herstel van een natuurlijk waterlooppatroon zijn 
vaak te wijten aan verhoogde sedimenttransporten of gewijzigde nutriëntrijkheid van het 
systeem in vergelijking met de historische of de referentietoestand. In de Witte Nete 
heeft het aanbrengen van oeververdedigingen met keien, zwarte els of riet de 
oevererosie in een beperkt aantal bochten voldoende kunnen beperken.  Het inbrengen 
van slib en rietrizomen uit de oude loop heeft het consolideren van de teen van het tallud 
versneld en de stabiliteit van de oevers sneller hersteld.  

In de zone waar geen slib en rietrizomen werden aangebracht, kon in de eerste twee 
jaren na aanleg sterke oevererosie en sedimentatie worden vastgesteld.  Na twee jaar is 
de toestand gestabiliseerd en zijn de zandbanken begroeid.  De oevererosie gaat nu nog 
in beperkte mate verder met een dynamisch sedimenttransport dat duidelijk minder is 
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dan in de eerste jaren.  De kruidruimingen hebben echter nog steeds tot gevolg dat op 
korte afstand sediment getransporteerd wordt en de grootste diepten of rivierpoelen 
weer wat ondieper worden. De maatregel om de zandige bodem van de natuurzone in te 
zaaien (zaadmengsel met 20-30 % Italiaans raaigras (Lolium multiflorum) en 20-30 % 
Veldbeemdgras (Poa pratensis) was gezien de sterke neerslag bij aanvang van het 
project zeker te verantwoorden.   

5 Besluit 
De omlegging en hermeandering van de Witte Nete is uitgevoerd volgens internationaal 
aanvaarde richtlijnen van ecologische herstelprojecten.  Het project is niet alleen op 
ecologisch vlak geslaagd. Ook het gezamenlijk leerproces bij zowel het bedrijf als de 
overheidsinstanties, de wetenschappelijke inzichten en de integratie in de woonomgeving 
dragen in belangrijke mate bij tot het succes van dit ecologisch herstelproject.   

In Europa is de monitoring van de hermeandering van de Witte Nete één van de langst 
lopende monitoringprojecten.  De resultaten zijn in overeenstemming met andere 
monitoringprojecten in het buitenland waar eveneens weinig statistisch significante 
verschillen worden vastgesteld. De jaarlijkse variabiliteit in de gegevens is reden van het 
beperkt aantal statistisch significante verschillen in de biologische respons.  Nochtans 
kunnen ecologische en biologische significante verschillen worden vastgesteld die een 
duidelijke verandering en meerwaarde aantonen.  
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waren onmisbaar bij de afvissingen maar ook Lien van Besien en Helen Defever 
evenals verschillende studenten droegen allemaal hun visje bij.   
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1 Inleiding en situering 
Dit rapport bevat een overzicht van de omlegging en hermeandering van de Witte 
Nete t.h.v. de groeve Donk in Dessel.  Het project werd in het voorjaar 2006 
uitgevoerd door SCR Sibelco NV.  De uitvoering en realisatie van de hermeandering 
werd niet autonoom door het bedrijf uitgevoerd maar in continu overleg met de 
verschillende administraties die bij de adviesverlening in de vergunningsfase 
betrokken waren.  De begeleiding van de uitvoering door een dergelijke stuurgroep 
blijkt een duidelijke meerwaarde te zijn.  Niet alleen kunnen onvoorziene problemen 
en omstandigheden na de vergunningverlening en advies nog besproken en in 
onderling overleg opgelost worden.  Ook stijgt de betrokkenheid van alle partijen en 
vergroot de interdisciplinaire kennis van alle betrokkenen.  Integraal waterbeheer is 
in wezen ook een proces waarbij door samenwerking de ecologische functies en 
gebruiksfuncties voor een water op elkaar worden afgestemd.   

Na de aanleg werd de effectiviteit van de omlegging en hermeandering tijdens een 
eerste monitoring geëvalueerd (De Vocht et al. 2009).   

1.1 Aanleiding voor de omlegging van de Witte Nete  
De groeve Donk kent een lange geschiedenis die teruggaat tot de aankoop van 
‘zandhoudende’ gronden door Antoon van Eetvelde in 1869 (SCR Sibelco NV 2014). 
Hij zou later een essentiële rol spelen bij de oprichting van de vennootschap SCR 
Sibelco.  Ook nu nog exploiteert SCR Sibelco NV in de gemeenten Dessel, Mol en 
Lommel nog verschillende zandontginningen.  Centraal gelegen is de site ‘Schans’. 
Hier bevindt zich de veredelingsfabriek en ook al de ondersteunende diensten.  De 
site wordt door een insteekdok langs het kanaal Bocholt-Herentals voor de 
scheepvaart ontsloten.  Meer westelijk, ten noorden van het kanaal Bocholt-
Herentals, oostelijk van de Boeretangsedreef, bevindt zich de zandgroeve Donk 
(Kaart 1.1).  

De omlegging van de Witte Nete in Dessel is een gevolg van het MER 
Kwartszandwinning die door milieuadviesbureau Aeolus (nu Arcadis Belgium) in 2001 
in opdracht van SCR Sibelco werd opgemaakt (Aeolus 2000). In dit MER werd 
geconcludeerd dat het gedeeltelijk verlies van de Witte Nete over een afstand van ca 
1,3 km, t.g.v. de uitbreiding van de groeve Donk een ernstig negatief effect heeft 
omwille van de volledige habitatvernietiging van Europees beschermde vissoorten 
kleine modderkruiper (Cobitis taenia) en rivierdonderpad (Cottus perifretum) (Figuur 
1.1, Figuur 1.2). Stroomafwaarts het projectgebied is de Witte Nete vanaf de 
monding met de Zwarte Nete habitatrichtlijngebied voor onder meer kleine 
modderkruiper en rivierdonderpad. Deze twee vissoorten behoren tot de bijlage II 
soorten van de Habitatrichtlijn, zijn beschermd door de Conventie van Bern (Bijlage 
III lijst) en de Wet op de Riviervisserij. Beide soorten komen in de Witte Nete voor 
ter hoogte van de omlegging.  Hun aanwezigheid werd bevestigd door een 
inventarisatie in het voorjaar 2005 (De Vocht 2005). De vorming van zeer 
uitgestrekte, diepe plassen ten gevolge van de zandwinning kunnen dit beekbiotoop 
niet vervangen.  In de Witte Nete is eveneens een populatie van bermpje (Barbatula 
barbatula) aanwezig, een beschermde vissoort in Vlaanderen (Wet op de 
Riviervisserij).  
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Figuur 1.1.  Kleine modderkruiper, 
habitatrichtlijnsoort in de Witte Nete.  

Figuur 1.2.  De habitatrichtlijnsoort 
rivierdonderpad (Cottus perifretum),  

 

Waar in het verleden waterlopen in en uit de zandwinning werden geleid, werd in het 
MER terecht geoordeeld dat beide aquatische ecosystemen gescheiden moeten 
blijven om de integriteit van de waterloop te vrijwaren (Kaart 1.1).  Diepe 
zandwinningsputten en laaglandbeken zijn echter totaal verschillende ecosystemen 
met verschillende levensgemeenschappen.  Het verbinden van beide aquatische 
ecosystemen is daarom niet wenselijk of vanuit ecologisch standpunt ontoelaatbaar.  
De bestaande loop van de Witte Nete is rechtgetrokken met weinig diversiteit in 
beekmorfologie (Figuur 1.7, Figuur 1.8).  Als milderende maatregel werd in het MER 
daarom voorgesteld om de Witte Nete t.h.v. de groeve Donk om te leggen, waarbij 
het uitermate belangrijk is dat deze omlegging gerealiseerd werd voor de aanvang 
van de ontginningswerken en dat rekening werd gehouden met de habitatvereisten 
van kleine modderkruiper en rivierdonderpad. Bij de omlegging wordt gestreefd om 
een waterloop te realiseren met een goede structuur- en habitatkwaliteit, zodat een 
ecologische meerwaarde wordt gerealiseerd t.o.v. de bestaande toestand. 

In de hermeanderde Witte Nete werd de structuurdiversiteit verhoogd en de 
oorspronkelijk rechtgetrokken loop werd met zwakke meandering of kronkelend 
heraangelegd (Aubroeck et al. 2005).  Hierdoor is de lengte van het beektraject en 
de stromende berging terug verhoogd (Figuur 1.6, Figuur 1.26). Bovendien werden 
bij de aanleg van de hermeanderde Witte Nete ook slib en rietrizomen uit de 
oorspronkelijke loop in het stroomopwaartse en stroomafwaartse traject van de 
nieuwe loop aangebracht om het ecologische herstel te bevorderen (Figuur 1.21).  

Het studiegebied behoort tot het deelstroombekken van de Kleine Nete. Algemeen is 
de waterstroom oost-west gericht. De Witte Nete is een waterloop van 2de categorie 
en wordt beheerd door de provincie Antwerpen.  De Witte Nete vormt de bovenloop 
van de Kleine Nete, de benaming voor de Witte Nete na de samenvloeiing met de 
Zwarte Nete.  Het stroomgebied wordt doorsneden door verschillende kanalen.  De 
eigenlijke bovenloop van de Kleine of Witte  Nete, de Waterstraatloop, is van het 
stroomgebied afgesneden door de aanleg van de zandwinningsput Miramar (Kaart 
1.1).  Samen met de Waterstraatloop komen bovenstrooms van de Witte Nete ook de 
Vleminckloop, de Achterste en Voorste Nete (met Kolkense Neet) samen, waardoor 
het debiet van de Witte Nete een orde groter is dan deze van de hoger vermelde 
beken.  De Witte Nete heeft zijn brongebied juist ten zuiden van het kanaal Bocholt-
Herentals. De Voorste Nete stroomt in westelijke richting in de Witte Nete.  De 
nieuwe monding van de Voorste Nete situeert zich in de hermeanderde Witte Nete. 

De typische laaglandbeken behorend tot het Netebekken stromen in een zandige 
laagvlakte, wat van nature aanleiding geeft tot kronkelende of zwak meanderende 
waterlopen. Hierdoor is de relatie tussen de beek en de beekvallei zeer intens. De 
beken ontspringen niet uit echte bronnen, maar worden gevoed door oppervlakkig 
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kwelwater dat meestal via een netwerk van grachten en sloten in de beek terecht 
komt. 

De omlegging van de Witte Nete heeft 2 belangrijke doelstellingen.  In de eerste 
plaats het realiseren van een laaglandbeek met een goede structuur- en 
habitatkwaliteit waarin de ecologische beekprocessen optimaal kunnen verlopen. Om 
tot een goede ecologische toestand te komen in hoofde van de kaderrichtlijn Water 
(2000) en het Decreet Integraal Waterbeheer (2003) is een natuurlijke 
hydromorfologische structuur van de waterloop een belangrijke randvoorwaarde om 
de natuurlijke processen in de waterloop te laten doorgaan.  Bovendien is het 
realiseren van geschikte habitats voor de habitatrichtlijnsoorten kleine modderkruiper 
en rivierdonderpad en andere typesoorten voor een laaglandbeek zoals riviergrondel 
en bermpje een doelstelling.  De hermeandering moet een duurzame instandhouding 
van de aanwezige vispopulaties in de Witte Nete waarborgen.   

1.2 Uitvoering omlegging en hermeandering Witte Nete 
Voor de uitbreiding van deze groeve kon aangevat worden, werd de rechtgetrokken 
Witte Nete over een lengte van ca. 1.500 m omgelegd langs de noordzijde van de 
ontginningszone van de zandgroeve Donk in Dessel (Figuur 1.4, Figuur 1.6).  De 
omlegging van de Witte Nete werd uitgevoerd in februari-april 2006.  De 
hermeanderde Witte Nete werd aangelegd als een kronkelende waterloop zoals bij 
een natuurlijke meandering. De sinuositeit* werd gebaseerd op historisch 
kaartmateriaal (Atlas der waterlopen 1877).  Naast meanderende stukken komen ook 
kronkelende of rechte delen voor en is menselijke beïnvloeding op de beekloop in die 
tijd niet uit te sluiten (Figuur 1.3). In de negentiende eeuw bedroeg de sinuositiet 1,2 
(kronkelend), na rechttrekking (Topgrafische kaart 1984) was deze 1 (recht).  Met 
een theoretisch aslengte van 1.589 m van de vallei mocht de nieuwe meanderende 
loop ca. 1.900 m lang zijn (Aubroeck et al. 2005). Op basis van de beekbreedte werd 
een theoretische meanderlengte van ca. 105 m en een amplitude van 35 m berekend 
(Leopold & Wohlman 1960).  De nieuwe loop werd aangelegd binnen de vergunde 
perimeter van zandgroeve Donk, ten noorden van de eikendreef (Figuur 1.6, Figuur 
1.47). Topgrafische opmetingen van het terrein tonen aan dat de nieuwe, 
hermeanderde loop gedeeltelijk op de valleirand ligt (Figuur 1.4).  Daarom werd 
geopteerd om niet alleen de waterloop om te leggen, maar ook de vallei. Omdat het 
maaiveld plaatselijk (eindpunt eikendreef) maximaal ca. 1 m bedroeg, werd een tot 
85 m brede natuurzone rond de waterloop aangelegd en geleidelijk in niveau 
verlaagd (Figuur 1.5, Figuur 1.17).  Het verval van de oorspronkelijke loop bedroeg 
0,44 m/km en is in de hermeanderde loop gedaald tot 0,29 m/km (Aubroeck et al. 
2005). 

De aanleg startte met het uitpalen van de loop en het aanbrengen van de nodige 
bemaling (Figuur 1.9). Daarna werd de voedselrijke toplaag afgegraven (Figuur 1.10) 
en de nieuwe beekloop in stroomopwaartse richting uitgegraven (Figuur 1.11, Figuur 
1.12). De beekbodem werd vlak en zonder dwars diepteprofiel uitgegraven (Figuur 
1.13). De buitenbochten werden eerder steil en de binnenbochten flauw hellend 
aangelegd (Figuur 1.13). Voor de relatief rechte trajecten van de nieuwe loop werd 
een symmetrisch profiel met geleidelijke oevers aangelegd zonder diepteverschillen 
in de beekbodem (Figuur 1.12).  Het stroomopwaartse, noord-zuid georiënteede deel 
werd uitgegraven in een meer venig bodemsubstraat (Figuur 1.15).  Dit heeft de 
werkzaamheden bemoeilijkt maar door het aanleggen van zandstroken kon de 
draagkracht van de bodem voldoende verhoogd worden om de werken uit te voeren. 

In een aantal buitenbochten op linker- en rechtoever werd een beplanting met 
Zwarte els (Alnus glutinosa) voorzien (Figuur 1.16, Figuur 1.24). Zwarte els is een 
boomsoort met zeer goede oeverbeschermde eigenschappen door een dicht en sterk 
verticaal gericht wortelstelsel. In de binnenbochten werden slib en rietrizomen uit de 
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oude loop overgebracht (Figuur 1.21). Het slib en de rizomen werden aangebracht in 
de stroomopwaartse en stroomafwaartse trajecten en vanaf ca. 20 m 
stroomopwaarts de landbouwersbrug tot aan de eikendreef (Figuur 1.21, Kaart 1.2).  
Afgespoelde rietrizomen zorgden voor een kolonisatie en begroeiing op de 
zandinspoelingen, vooral langs de noordzijde parallel aan de eikendreef (Figuur 
1.23).  

De dimensies (dwarssectie) van de hermeanderde Witte Nete werden afgeleid van de 
oorspronkelijke waterloop. Doordat de oevers veel geleidelijker zijn aangelegd, is de 
bovenbreedte aanzienlijk groter dan in de oude loop (Figuur 1.5, Figuur 1.19). Een 
dwarsprofiel met geleidelijke oevers heeft in vergelijking met een U-profiel het grote 
voordeel dat bij een toename van het debiet het peil van de beek slechts beperkt zal 
stijgen.  Om reeds van in de beginfase van het project een geschikt habitat voor 
rivierdonderpad te voorzien, werden steenbestortingen aan de bruggetjes (betonnen 
landbouwersbrug aan de Broekberg en houten wandelaarsbrug aan de zijde van 
Boeretang) aangebracht en werd een stroomversnelling in maaskeien (verval 20 cm) 
aangelegd stroomafwaarts de landbouwersbrug (Figuur 1.14, Figuur 1.16).  Het 
verval in het stroomopwaarts deel van de hermeanderde Witte Nete werd hierdoor 
kleiner.  

Omheen de nieuwe waterloop werd een deel van het maaiveld afgegraven om te 
vermijden dat de beek te diep in het landschap zou ingesneden zijn (Figuur 1.17, 
Figuur 1.19). Hierdoor kwam het onderliggende zandsubstraat bloot te liggen (Figuur 
1.22). Om de erosie bij hevige regenbuien te beperken, werd een deel van deze 
afgegraven zone met enkele cm teelaarde afgedekt en ingezaaid met een geschikt 
grasmengsel met o.a. Italiaans raaigras en Veldbeemdgras (Figuur 1.19, Figuur 
1.20). Een ander deel werd beplant met Grauwe els zodat op termijn een afwisseling 
ontstaat van open en gesloten stukken (Figuur 1.6). 

Na de aanleg en het aansluiten van de nieuwe loop, werd een afvissing van het 
afgesneden deel van de Witte Nete uitgevoerd.  De vissen werden in de nieuwe loop 
uitgezet.  De aanwezige rivierdonderpadden en kleine modderkruipers werden hierbij 
van een kleurmerk voorzien.  Naar aanleiding van de problemen met hevige neerslag 
tijdens zomeronweders bij de omlegging van de Voorste Nete in 2004, werd in de 
stuurgroep geopteerd om het afgesneden beekdeel nog zes maanden in open 
verbinding met de nieuwe loop te houden.  Dit heeft stabielere ontwikkelingskansen 
gegeven voor de vegetatie op de teen van het tallud en de consolidatie van de oever 
bevorderd. Het grootste deel van het debiet werd in de eerste zes maanden door de 
nieuw aangelegde hermeandering geleid, maar bij piekdebieten in de zomer van 2006 
kon de oude loop nog als ‘spillover’ dienst doen.  Ook na de afsluiting in het najaar 
van 2006, werden in de afsluitingen afgesloten buizen voorzien zodat het afleiden 
van het water in theorie nog mogelijk blijft.  Na zes maanden werd vastgesteld dat de 
nog aanwezige vissen in de oude loop spontaan uit dit deel waren verdwenen.  Door 
het wegvallen van de stroming en het lagere waterpeil werd dit deel minder geschikt 
voor de visfauna. De vissen, die nog niet werden gevangen in het voorjaar 2006, 
hebben op eigen kracht de af te sluiten loop verlaten.   

Het proces van de omlegging werd opgevolgd door een stuurgroep met 
vertegenwoordigers van de instanties die tijdens het m.e.r.-proces en de 
vergunningverlening een adviserende rol hadden.  Het betrekken van deze instanties 
is op zich niet verplicht, maar heeft bij de hermeandering van de Witte Nete duidelijk 
aangetoond dat praktische problemen, vragen en onduidelijkheden in gezamenlijk 
overleg kunnen opgelost worden.  De tweewekelijkse vergaderingen met 
terreinbezoek hebben ook bijgedragen tot het creëren van betrokkenheid, 
draagkracht en actieve participatie bij deze instanties (Figuur 1.18). 

Begin mei was de omlegging een feit (Figuur 1.25, Figuur 1.26) en op 17 mei werd 
de omgelegde, hermeanderde Witte Nete officieel geopend door Z.K.H. Albert II 
(Figuur 1.27).  
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Figuur 1.3.  Historische kaart (Atlas der waterlopen 1877) (Aubroeck et al. 2005). 

 
Figuur 1.4.  Reliëfkaart op basis van de gedetailleerde topografische opmetingen en 
perimeter van de groeve Donk (Aubroeck et al. 2005). 
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Figuur 1.5.  Schematische voorstelling van de gerealiseerde uitgraving van de waterloop en 
vallei (Aubroeck et al. 2005). 

 

Figuur 1.6.  Inrichtingsplan van de verlegde Witte Nete met hermeanderend patroon en te 
ontwikkelen rietzones (geel) en broekbos (bruin) (Aubroeck et al. 2005). 

  

Figuur 1.7.  Oorspronkelijke, rechtgetrokken 
loop van de Witte Nete met vertrapte 
oevers. (foto Arcadis) 

Figuur 1.8.  Oorspronkelijke, rechtgetrokken 
loop van de Witte Nete met steile oevers en 
populieren stroomopwaarts de Boeretang. 
(foto Arcadis) 
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Figuur 1.9.  Uitpalen van het traject van de 
hermeandering van de Witte Nete. 

Figuur 1.10.  De toplaag over het tracé en in 
de natuurzone wordt verwijderd. 

  

Figuur 1.11.  Het nieuwe meanderende 
beek-deel van de Witte Nete en de 
natuurzone worden uitgegraven. 

Figuur 1.12.  Een groot deel van de 
hermeanderende Witte Nete is op een 
zandige ondergrond gelegen. 

  
Figuur 1.13.  De beekbodem wordt vlak en 
zonder diepteprofiel uitgegraven. 

Figuur 1.14. Bij de brugjes werden steen-
bestortingen aangebracht. 
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Figuur 1.15.  De uitgraving in het venige 
beekdeel in de vallei (oostelijk deel) was 
niet eenvoudig. 

Figuur 1.16. Stroomversnelling en 
oeverversteviging in Maaskeien met 
aangeplante Zwarte els op de buitenoever. 

  

Figuur 1.17.  Zicht stroomopwaarts de 
voetgangersbrug (nu verwijderd) langs de 
dreef met Amerikaanse eiken (voorjaar 
2006). 

Figuur 1.18.  Overleg en opvolging van de 
werken aan de Witte Nete, een absolute 
noodzaak voor een goede projectuitvoering. 

  

Figuur 1.19.  In de natuurzone werd het 
maaiveld verlaagd en een vallei gevormd. 

Figuur 1.20.  Bij hevige regenval trad, 
vooral langs de noordzijde, terugschrijdende 
erosie op. 
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Figuur 1.21.  Rietrizomen en slib werden uit 
de oude loop overgebracht in de nieuwe 
bedding en ter hoogte van de waterlijn 
ingewerkt. 

Figuur 1.22.  Stroomopwaarts de land-
bouwersbrug bij aanleg voorjaar 2006. 

 

 

Figuur 1.23.  Afgespoelde rietrizomen op het 
geërodeerde zand in het voorjaar 2006. 

Figuur 1.24.  Aanplant zwarte els en 
steenbestorting in de buitenbochten 
stroomafwaarts de landbouwersbrug. 

  

Figuur 1.25.  Luchtfoto van een deel van de 
hermeanderde Witte Nete in mei 2006. 

Figuur 1.26.  De hermeanderde omgelegde 
Witte Nete t.h.v. de landbouwersbrug in mei 
2006. 
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Figuur 1.27. Opening van de omlegging van 
de Witte Nete door ZKH Albert II op 17 mei 
2006. 

Figuur 1.28. Kruidruiming in augustus 2008. 
De dichtgegroeide stroomgeul wordt terug 
vrijgemaakt, de vegetatie in de oeverzone 
wordt gespaard. 

  

Figuur 1.29. Vegetatieve ontwikkeling in juni 
2010 met emerse en submerse vegetatie. 

Figuur 1.30. Meanderend aangelegd deel 
(met overgebracht riet en slib) in september 
2007. 

  

Figuur 1.31. Meanderend aangelegd deel 
(met overgebracht riet en slib) in september 
2007. 

Figuur 1.32. Oevererosie en sedimentatie in 
het meanderend aangelegd deel (zonder 
overgebracht riet en slib) in april 2008. 
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Figuur 1.33. Bemonstering van de visfauna 
in mei 2008. 

Figuur 1.34. Oeverzwaluwwand in de 
geluidsberm langs de Witte Nete. 

 

 

Figuur 1.35. De rietzone op het einde van de 
eikendreef in april 2007. 

Figuur 1.36. Informatieborden over de 
omlegging en hermeandering alsook de 
begrazing met het Kempisch heideschaap op 
de picnic-plaats aan de Broekberg. 

  

Figuur 1.37. Bijkomende niveauverlaging 
uitgevoerd in 2014 voor de ontwikkeling van 
een brede rietzone. 

Figuur 1.38. Kleine niveauverlaging nabij de 
drempel en de landbouwersbrug uitgevoerd 
in 2010.  
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Figuur 1.39. Zicht op het stroomopwaartse 
deel van de omgelegde Nete van op de 
geluidswal in september 2014. 

Figuur 1.40. Spontane boomopslag (zwarte 
els) langs de hermeanderde Witte Nete en 
aangeplant broekbos t.h.v. de geluidsberm 
in september 2014. 

1.3 Ontwikkeling en beheer van de hermeanderde Witte Nete 
Na de aanleg werd de hermeanderde loop overgedragen aan de Provincie Antwerpen 
en wordt het beheer uitgevoerd door de Dienst Integraal Waterbeleid.  Het te voeren 
beheer werd in de stuurgroep besproken en in onderling overleg bepaald.  

De nutriëntrijkheid van het water in de hermeanderde Witte Nete, met voeding via de 
Vleminckxloop, Achterste en Voorste Nete, Kolkense Nete en de Waterstraatloop 
(overloop Miramarplas en Warande) is zeer hoog (Tabel 3.1).  Vooral de hoge 
fosfaatgehaltes dragen bij aan een explosieve plantengroei. Door de afwezigheid van 
hoge bomen en het ontbreken van beschaduwing langs de nieuw loop, in deze eerste 
jaren van ontwikkeling, is ook licht geen beperkende factor voor de ontwikkeling van 
kruidachtige submerse of emerse planten (Figuur 1.28, Figuur 1.29, Figuur 1.44).   

Daarnaast werd ook vastgesteld dat er regelmatig verontreiniging met olie optreedt. 

Anderhalf jaar na aanleg (zomer 2007) kon worden vastgesteld dat bepaalde delen 
waar riet en slib was ingebracht, volledig dichtgroeide met hoofdzakelijk riet en 
liesgras (Figuur 1.30, Figuur 1.31).  De kruidruimingen worden sinds de winter van 
2007 twee keer per jaar uitgevoerd met een maaibeurt in eind oktober-november en 
een zomermaaiing in juli-begin augustus. Tijdens het maaien wordt enkel de 
stroomgeul vrijgemaakt van vegetatie met behoud van het natuurlijke bodempatroon 
(stroomkuilenpatroon) (Figuur 1.28, Figuur 1.45).  De gemaaide biomassa wordt 
door de Dienst Integraal Waterbeleid van de provincie Antwerpen afgevoerd zodat de 
omliggende natuurzone niet verrijkt wordt met nutriënten afkomstig van de afbraak 
van het plantenmateriaal.   

In het sterk meanderende deel parallel aan de eikendreef trad tijdens de eerste jaren 
na aanleg oevererosie op en werden zandbanken in de binnenbochten afgezet (point 
bars) (Figuur 1.32). Deze dynamiek is na de natuurlijke uitbreiding van de begroeiing 
sterk afgenomen.  De zandbanken zijn grotendeels door planten geconsolideerd en de 
breedte van de beek is afgenomen (Figuur 1.51). 

De natuurzone wordt in opdracht van SCR Sibelco NV door vzw Kemp begraasd met 
het Kempisch heideschaap (Figuur 1.36).  Het project draagt dus ook in beperkte 
mate bij aan de instandhouding van dit typische en zeldzame Kempische schapenras 
en aan het herstel of behoud van typische Kempische heidelandschappen.  

Reeds in het eerste jaar werden in de geluidsberm twee steilwanden afgegraven voor 
oeverzwaluwen (Figuur 1.34).  De oeverzwaluwen hebben vooral de wand die gericht 
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is op de verlegde Witte Nete als nestplaats gebruikt (88 nestplaatsen werden geteld). 
Deze wanden worden jaarlijks of om de twee jaar hersteld om de attractiviteit voor 
de oeverzwaluwen op peil te houden.  

Tijdens de opvolging van het project werd vastgesteld dat de grens tussen de 
oeverzone en de droge natuurzone als een scherpe grens door het landschap loopt.  
In de rietzone, die in omvang beperkt bleef (Figuur 1.35), werd een bijkomende 
afgraving uitgevoerd om een bredere rietkraag tot ontwikkeling te brengen (Figuur 
1.37, Figuur 1.38).  

In 2014 is de begroeiing rond de verlegde Witte Nete sterk toegenomen en is op vele 
plaatsen veel opslag van jonge wilgen en zwarte els aanwezig (Figuur 1.39, ).  Dit zal 
plaatselijk voor meer beschaduwing zorgen en de groei van de aquatische vegetatie 
en oevervegetatie afremmen.  

Op twee vaste plaatsen werden gedurende de voorbij jaren foto’s gemaakt om de 
ontwikkeling van de waterloop te illustreren. Figuur 1.41 t.e.m. Figuur 1.46 tonen het 
zicht stroomopwaarts de landbouwersbrug aan de Broekberg tussen 2006 en 2014. 
Figuur 1.47 t.e.m. Figuur 1.52 tonen de ontwikkeling van verlegde, hermeanderde 
Witte Nete tussen 2006 en 2014 in een stroomopwaarts zicht langs de eikendreef.  

 

 

  

Figuur 1.41. Stroomopwaarts de 
landbouwersbrug in maart 2006. 

Figuur 1.42. Stroomopwaarts de 
landbouwersbrug april 2007. 

  

Figuur 1.43. Stroomopwaarts de 
landbouwersbrug juli 2007. 

Figuur 1.44. Vegetatieontwikkeling stroom-
opwaarts de landbouwersbrug in juni 2011 
voor de maaibeurt in juli 2011. 
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Figuur 1.45. Stroomopwaarts de land-
bouwersbrug na het maaien in juli 2011. 

Figuur 1.46. Stroomopwaarts de 
landbouwersbrug aan de Broekberg in 
september 2014. 

 
 

Figuur 1.47. Maisakker ten noorden van de 
dreef waar de nieuwe loop werd 
uitgegraven. 

Figuur 1.48. Meanderend aangelegd deel 
(zonder overgebracht riet en slib) in juni 
2006. 

  

Figuur 1.49. De meanderende zone stroom-
opwaarts de voetgangersbrug in april 2007. 

Figuur 1.50. Zandbanken in het meanderend 
aangelegd deel (zonder overgebracht riet en 
slib) in april 2008.  
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Figuur 1.51. ± hetzelfde meanderende deel 
(zonder overgebracht Riet en slib) in 
oktober 2008. 

Figuur 1.52. Het sterk meanderend traject 
parallel aan de eikendreef in september 
2014. 

1.4 Doelstellingen van de monitoring 
In Vlaanderen is de ervaring met hermeandering van waterlopen vrij beperkt in 
vergelijking met het buitenland.  Ook in het buitenland wordt vooral aandacht 
besteed aan herstelprojecten van grote rivieren en gaat minder aandacht naar de 
opvolging van het herstel van kleinere waterlopen.   

De doelstelling van dit onderzoek was in eerste instantie kennis te vergaren in 
verband met het herstel en de hersteltijd van het nieuwe, hermeanderde beekdeel. 
Daarnaast stelt zich ook de vraag of er een effect van de hermeandering op de 
aanwezige macro-invertebraten- en visgemeenschap kan worden vastgesteld.   

Dit monitoringproject heeft als doel na te gaan of deze maatregel op korte en 
middellange termijn effectief is en hoe de ecologische ontwikkeling van de 
hermeanderde Witte Nete evolueert.  Deze evaluatie en opvolging van de evolutie 
bestrijkt de monsternameperiode van het najaar 2006 tot het najaar 2013 in tien 
staalnameperiodes.  In de monitoring werden 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 (Van Liefferinge et al. 2007). 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 Witte Nete 
opgezet. 

Dit rapport beschrijft beknopt de gebruikte methodes en de resultaten van de 
monitoring van de hermeanderde Witte Nete van globaal genomen september 2006 
tot oktober 2013 in 10 monitoringcampagnes, waarvan twee in het voorjaar (april) en 
acht in het najaar (september-oktober).  Een meer uitgebreide beschrijving van de 
methode is in de jaarlijkse rapporteringen terug te vinden.  
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Na deze inleiding en situering worden in hoofdstuk 2 de gebruikte methoden 
toegelicht.  In hoofdstuk 3 worden de belangrijkste resultaten samengevat. De 
resultaten laten toe om de hier boven vermelde evoluties te schetsen en invulling te 
geven aan de onderzoeksvraag om de biologische ontwikkeling te beschrijven.  

- Hoe verloopt de ontwikkeling in het nieuw aangelegde beektraject van de Witte 
Nete? 

De waar te nemen trends en wijzigingen in de tien bemonsteringscampagnes zowel 
naar morfologie, oevervegetatie, macro-invertebraten- als visgemeenschap worden in 
het hoofdstuk met de resultaten besproken.  Dit overzicht in hoofdstuk 3 schetst 
duidelijk de evolutie gedurende de acht jaar na aanleg.  

In hoofdstuk 4 wordt specifiek ingegaan op de effectiviteit van de omlegging van de 
Witte Nete in Dessel in vergelijking met de rechtgetrokken loop.  

- Resulteert de aanleg van de hermeanderde en verlegde Witte 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 hermeanderde Witte Nete te vergelijken.  
Uit de vergelijking tussen de hermeanderde Witte Nete en de referentietrajecten kan 
eveneens de meer- of minwaarde van de hermeanderde Witte Nete worden afgeleid. 
De vergelijking wordt gemaakt zowel voor de structuur, de macro-invertebraten 
(BBI) als voor de visgemeenschap.   

- Wat is het effect van de uitgevoerde beekherstelmaatregelen? 

Is er een effect waar te nemen door het inbrengen van slib en rietrizomen in de 
hermeanderde beek?  Heeft dit een gunstig effect gehad op het herstel? Was het 
aanleggen van de stroomversnelling of drempel een zinvolle maatregel?  

In hoofdstuk 5 worden de samenvattende conclusies uit dit onderzoek geformuleerd.   
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2 Materiaal en methode 
Na de aanleg van de hermeandering in het voorjaar van 2006 werd de 
opvolgingsstudie gestart.  In totaal werden 10 inventarisaties uitgevoerd waarvan 
twee in het voorjaar (2007, 2008) en acht in het najaar (2006-2013).  Macro-
invertebraten werden bijkomend in juni 2006 bemonsterd. In tegenstelling tot de 
staalnames in 2007 en 2008 werd in het vervolg van de monitoring gekozen om 
jaarlijks één opname in het najaar uit te voeren.  Voor een overzicht van de 
inventarisatiemethodiek verwijzen we naar jaarlijkse rapporteringen (De Vocht et al. 
2010, 2011, 2012, 2013, 2014). De gehanteerde inventarisatiemethodiek wordt 
hieronder kort toegelicht. De opvolging van morfologie, vegetatie, macro-
invertebraten en de grondwaterpeilen werd uitgevoerd door Arcadis Belgium.  De 
monitoring van de vissen en eindrapportering werd uitgevoerd door het Centrum voor 
Milieukunde van de UHasselt. 

2.1 Waterkwaliteit 
Tijdens de bemonsteringen van de visgemeenschap werden per afvissingtraject drie 
metingen van temperatuur, pH, geleidbaarheid en zuurstofconcentratie en –
verzadiging uitgevoerd met een multimeter HI 9828 van Hanna.  De meetgegevens 
van meetpunt 277000 t.h.v. de Geelsebaan in Retie, stroomafwaarts de 
hermeandering worden gecontroleerd. 

2.2 Grond- en oppervlaktewaterpeil 
Na de realisatie van de omlegging ontstaat een nieuw evenwicht tussen grond- en 
oppervlaktewaterpeil. Daarom is het zinvol om de evolutie van deze peilen naar dit 
nieuwe evenwicht op te volgen. Hiervoor werden in juli 2006 zes ondiepe peilbuizen 
en twee peillatten aan de bruggen, nl. de landbouwersbrug aan de Broekberg en aan 
de voetgangersbrug aan de eikendreef nabij de Boeretang, geplaatst (Kaart 2.2). De 
peilbuizen, samen met de twee oppervlaktewatermeetpunten, werden maandelijks 
opgenomen door een medewerker van Sibelco (Willy Cools).  

2.3 Structuurkenmerken 
De hermeanderde Witte Nete werd door Arcadis Belgium 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, monding van zijlopen, beddingvegetatie of kunstwerken geven 
aanleiding tot een opdeling.  

2.4 Water- en oeverplanten 
De waterplanten en planten in de moeraszone werden volledig geïnventariseerd door 
Arcadis Belgium. 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.   
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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 
(thans Arcadis Belgium) opgestelde methode.   

Om snel een goed beeld te krijgen van de oevergemeenschappen van de 
hermeanderde Witte Nete werd een relatief eenvoudige code opgesteld die toelaat 
om op het terrein onmiddellijk een typering aan elk traject toe te kennen (DeVocht et 
al. 2010, 2011, 2012, 2013, 2014).  Deze methode wordt door Arcadis Belgium 
gehanteerd voor oeverinventarisaties voor alle kleinere waterlopen. 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’.  

2.5 Macro-invertebraten 
In de eerste fase van het onderzoek (2006-2008) werden de macro-invertebraten 
bemonsterd in zowel het voorjaar (april) als het najaar (september-oktober). Van 
2009 tot 2013 werd enkel in het najaar bemonsterd. De staalnamemethode met het 
handnet staat beschreven in de jaarlijkse rapporteringen (De Vocht et al. 2010, 
2011, 2012, 2013, 2014). Deze methode wordt gebruikt voor het bepalen van de BBI 
of MMIF (De Pauw en Vannevel 1993).  Alle aanwezige habitats worden bemonsterd.  
Op basis van de aan- of afwezigheid van aquatische macro-invertebraten wordt de 
Belgische Biotische Index (BBI) en de ‘Multimetric Macroinvertebrate Index Flanders’ 
(MMIF) bepaald. Deze indices worden gebruikt bij de beoordeling van de biologische 
waterkwaliteit. De verkregen BBI wordt geïnterpreteerd als een weerspiegeling van 
zowel de water- als de biotoopkwaliteit. Naast de bekomen BBI- en MMIF-waarde 
worden ook de soortenrijkdom (het aantal taxa) , het aantal EPT-taxa (Steenvliegen, 
Eendagsvliegen en Kokerjuffers), de gemiddelde tolerantiescore, het aantal gevoelige 
taxa en de Shannon-Wiener diversiteitsindex (Gabriëls et al. 2010) beoordeeld.  

In de hermeanderde Witte Nete worden de macro-invertebraten bemonsterd op 3 
plaatsen samen met één stroomopwaartse referentie staalname.  

Voor de keuze van deze locaties (Kaart 2.1) werd de Witte Nete 
bemonsteringspunten gekozen o.b.v. de aan- of afwezigheid van meandering en aan- 
of afwezigheid van ingebracht slib en Riet. 

- Één punt in een meanderend gedeelte waar er geen slib of riet overgebracht werd 
(BBI1), 

- Één punt in een meanderend gedeelte waar er slib en riet overgebracht werd 
(BBI2) en 

- Één punt tussen de betonnen brug aan de Broekberg en de afwaartse drempel 
(BBI3). 

- Het referentiepunt in de rechtgetrokken waterloop, tussen de monding van de 
Achterste Nete en de Molse baan (BBI4).  

2.6 Visfauna 
De bemonsteringen van de visfauna werden uitgevoerd met een elektrovistoestel 
(DEKA 7000) (Figuur 1.33).  Zes trajecten van 100 m werden bemonsterd in het 
voorjaar (3e week van april in 2007 en 2008) en in najaar (3e week van oktober van 
2007 t.e.m. 2013). In de hermeanderde Witte Nete werden vier trajecten 
bemonsterd (Kaart 2.1).  Twee referentietrajecten in de rechtgetrokken Witte Nete 
werden eveneens bemonsterd; één traject stroomafwaarts de Boeretangsedreef en 
het hermeanderde beekdeel en één traject stroomopwaarts de omlegging t.h.v. de 
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monding van de Achterste Nete (Kaart 3.5.1). De trajecten werden steeds in 
stroomopwaartse richting afgevist.  

De vissen werden gedetermineerd, geteld en gemeten tot op 0,5 cm nauwkeurig. Na 
het vangen, determineren en meten werden alle gevangen vissen op de vangstplaats 
in de Witte Nete teruggezet.  

2.6.1 Opmetingen van habitatkarakteristieken 
In elk traject werden op 3 transecten de diepte, stroomsnelheid en substraattype 
bepaald. De metingen werden loodrecht op de oever van de waterloop op een 
onderlinge afstand van 50 cm t.o.v. de linkeroever bepaald (Figuur 2.1).  De 
metingen van de stroomsnelheid werden uitgevoerd op 10 cm boven de bodem met 
een Marsh-McBirney Flo-Mate, Model 2000.  De elektromagnetische sensor van de 
stroomsnelheidsmeter is bevestigd op een ijzeren staaf waarop tegelijk de diepte 
afgelezen kon worden. De stroomsnelheid werd afgelezen tot op 0,01 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.  

 

 
Figuur 2.1 Meten van diepte en stroomsnelheid op een dwarstransect in de Witte 
Nete. 

2.6.2 Gegevensanalyse 

2.6.2.1 Gegevens over de visgemeenschap 
De vergelijking van de hermeanderde Witte Nete en de referentietrajecten in de 
rechtgetrokken loop werd uitgevoerd 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. 
Deze gegevens zijn in de tussentijdse rapporten opgenomen. Succesvolle rekrutering 
kan uit de lengtefrequentiedistributies worden afgeleid.  

2.6.2.2 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, het verschil 
tussen de maximale en minimale diepte van het traject als een maat voor de 
diversiteit in het dieptepatroon van het traject;  
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b. Variabelen m.b.t. de stroomsnelheid van het riviertraject:  

minimale, maximale en gemiddelde stroomsnelheid van het traject, het verschil 
tussen de maximale en minimale 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.  

2.6.2.3 Statistische toetsing 
Het opzet van de monitoring laat een gerepliceerde, gepaarde vergelijking toe van de 
hermeanderde Witte Nete enerzijds en de oorspronkelijke loop of de 
referentietrajecten anderzijds.  De statistische toetsing werd uitgevoerd door middel 
van de tweezijdige student t-test voor ongelijke staalnamegrootte. De 
normaalverdeling werd nagegaan met de Kolmogorov-Smirnov test. De homogeniteit 
van de varianties wordt met de Levene-test geëvalueerd.  Indien niet aan de 
voorwaarden voor het toepassen van parametrische testen werd voldaan, werden 
niet-parametrische testen (Mann-Whitney U of Kruskal-Wallis) toegepast. 
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3 Resultaten 

3.1 Waterkwaliteit 
In Tabel 3.1 en Tabel 3.2 zijn de gemiddelde jaarwaarden voor temperatuur, 
zuurstof, pH, geleidbaarheid, de organische belasting en nutriënten opgenomen van 
meetplaats 277000 van de VMM en dit voor de periode 2006-2013. Deze meetplaats 
is gelegen aan de Geelsebaan in Retie, stroomafwaarts de hermeandering. 

Tabel 3.1.  Gemiddele meetwaarden voor tempertuur, pH, gemiddelde, minimale en 
maximale zuurstofverzadiging en geleidbaarheid van de Vlaamse Milieumaatschappij 
op meetpunt 277000 stroomafwaarts de hermeandering (Geelse baan) in de periode 
2006-2013.  

jaar 
Temperatuur 

(°C) pH 
O2 gem. 
(mg/l) 

O2  gem. 
(%) 

O2  min. 
(%) 

O2 max. 
(%) 

EC 20 
("S/cm) 

2006 12,4 7,3 8,4 78,2 63,0 103,0 357 

2007 13,5 7,1 8,6 81,8 66,0 123,0 336 

2008 11,1 7,1 8,8 77,8 57,0 97,0 346 

2009 12,2 7,0 7,9 72,3 42,0 86,0 326 

2010 11,9 7,1 8,4 75,9 47,0 89,0 357 

2011 14,8 7,3 8,7 85,2 66,0 112,0 354 

2012 14,0 7,4 8,7 84,0 70,0 104,0 345 

2013 13,7 7,4 9,4 89,8 73,0 133,0 353 

 

Tabel 3.2.  Gemiddele meetwaarden voor biologische en chemische zuurstofverbruik, 
Kjeldahl stikstof, ammonium, nitraat, nitriet, totaal fosfaat en orthofosfaat van de 
Vlaamse Milieumaatschappij op meetpunt 277000 stroomafwaarts de hermeandering 
(Geelse baan) in de periode 2006-2013.  

 

BZV5 
(mgO2

/l) 

CZV 
(mgO2

/l) 
KjN 

(mgN/l 
NH4

+ 

(mgN/l) 
NO3- 

(mgN/l) 
NO2- 

(mgN/l) 
P t 

(mgP/l) 
O-PO4

3_ 

(mgP/l) 

2006 3 18 1,72 0,34 1,13 0,04 0,23 0,078 

2007 3 19 1,73 0,25 1,22 0,04 0,16 0,069 

2008 3 14 1,54 0,14 1,05 0,03 0,15 0,052 

2009 0 14 1,15 0,22 0,90 0,03 0,21 0,043 

2010 2 13 0,98 0,30 0,82 0,03 0,19 0,051 

2011 3 19 1,45 0,22 1,08 0,09 0,20 0,055 

2012 3 15 1,88 0,39 0,79 0,04 0,18 0,043 

2013 1 18 1,41 0,28 0,60 0,03 0,12 0,052 

 

Uit de temperatuurgemiddelden blijkt dat de watertemperatuur in de Kleine Nete in 
2008 met een gemiddelde van 11,1 °C het laagste was. In 2011 was de gemiddelde 
temperatuur het hoogste, namelijk 14,8 °C. In hoeverre de hermeandering door de 
afwezigheid van beschaduwing een impact heeft gehad op de watertemperatuur is 
onduidelijk.  De basiskwaliteitsnorm voor temperatuur werd nooit overschreden maar 
in de  
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De pH in de Witte Nete was gedurende de monitoringsperiode relatief stabiel, met 
een minimum van 7,0 in 2009 en een maximum van 7,4 in 2012 en 2013. Ook de 
elektrische geleidbaarheid (EC) vertoont slechts zeer kleine verschillen. Tijdens de 
monitoringsperiode schommelde de gemiddelde EC tussen de 326 en 357 "S/cm. 
Geleidbaarheid, chloridegehalte en pH voldoen steeds aan de basiskwaliteitsnorm. 

Bij de zuurstofverzadiging is er bij de gemiddelde jaarlijkse waarden een groter 
verschil waar te nemen. In 2009 lag de gemiddelde zuurstofverzadiging bij 72,3%. In 
2013 was de zuurstofverzadiging gemiddeld het hoogste, namelijk 89,8%. Bij de 
zuurstofverzadiging is er tevens gekeken naar de gemeten minimum en maximum 
waarden gedurende het jaar. In 2009 en 2010 waren deze minimumwaarden relatief 
laag met zuurstofverzadigingen van respectievelijk 42,0% in 2009 en 47,0% in 2010. 
De maximale zuurstofverzadiging lag in de jaren 2006, 2007, 2011, 2012 en 2013 
boven de 100%. De hoogste verzadiging werd gemeten in 2013 en lag bij 133%. Ook 
hier is de impact van de sterke vegetatieontwikkeling in de stroomopwaarst gelegen 
hermeandering onduidelijk. In absolute waarde is tijdens de onderzoeksperiode de 
basiskwaliteitsnorm van 6 mg/l behaalt.  Enkel in de maanden juli en augustus van 
2009 en 2010 worden zuurstofgehalten onder 6 mg/l gemeten.  

Het gemiddelde biologisch zuurstofverbruik lag gedurende de onderzoeksperiode 
tussen 0 en 3 mg O2/l, hetgeen een goede waarde is. Dit geldt ook voor het chemisch 
zuurstofverbruik met waarden tussen de 13 en 19 mg O2/l. Beiden blijven steeds 
onder de basiskwaliteitsnorm.  

Het gemiddeld gehalte aan Kjeldahl-stikstof in mg N/l ligt tussen de 0,98 en 1,72 mg 
N/l. De jaarlijkse gemiddelden van de ammoniumgehaltes schommelen tussen 0,14 
en 0,39 mg N/l en blijven onder de basiskwaliteitsnorm. De gemeten nitraatgehaltes 
in de periode 2006-2013 liggen tussen 0,60 en 1,22 mg N/l. De gemiddelde 
nitraatgehaltes in 2012 en 2013 zijn sterk gedaald in vergelijking met de voorgaande 
jaren (Tabel 3.2). Nitrietwaardes variëren tussen de 0,03 en 0, 09 mg N/l. Enkel in 
2010 werd een nitrietwaarde van 0,09 mg N/l gemeten, de overige jaren lag de 
gemiddelde nitrietwaarde rond 0,03 of 0,04 mg N/l.  Kjeldahlstikstof en nitraat 
overschrijden op geen enkel moment de basiskwaliteitsnorm. 

Gedurende de onderzoeksperiode lag de gemiddelde waarde van het totale fosfaat 
tussen 0,12 en 0,23 mg P/l. De hoogste waarde werd gemeten in 2006, de laagste 
waarde werd gemeten in 2013. Het gemiddelde gehalte aan orthofosfaat ligt tussen 
0,043 en 0,078 mg P/l. De totale fosfor- en orthofosfaatconcentratie in de Witte Nete 
zijn te hoog en resp. 67 % en 73 % van de metingen tussen 2006 en 2014 
overschrijden de basiskwaliteitsnorm voor een kleine Kempense beek.  

3.2 Grond- en oppervlaktewaterpeil 
De monitoring van de grond- en oppervlaktewaterdynamiek is gestart in oktober 
2006. De beschikbare maandelijkse peilgegevens (oktober 2006 – februari 2013) zijn 
grafisch verwerkt in tijdscurven in dit als stijghoogten (mTAW) en grondwaterdiepten 
onder maaiveld. 

Uit de stijghoogtecurven (Figuur 3.1) blijkt dat een 3-tal peilbuizen, die nabij het 
meetpunt VMD-B1 op de Witte Nete staan, zeer duidelijk de peilschommelingen in de 
waterloop volgen. Voor de 3 andere peilbuizen is dit minder het geval. De 
peilmetingen duiden op een zeer geleidelijke peilstijging tot juli 2008 en dit zowel in 
de Witte Nete als het grondwater. Doordat geleidelijk aan meer vegetatie in en langs 
de waterloop tot ontwikkeling komt, zou dat ook het geval moeten zijn. De effecten 
van de kruidruiming is in de daaropvolgende meting (augustus 2008) zichtbaar met 
een daling van het peil. Met uitzondering van peilbuis WMD-WN3 lijken sindsdien de 
grondwaterpeilen zich te hebben gestabiliseerd en heeft de peilstijging zich niet 
doorgezet. 
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Uit de tijdscurven van de grondwaterdiepten (Figuur 3.2) blijkt dat het grondwater in 
peilbuis VMD-WN4 het minst diep onder maaiveld staat. De peilbuis bevindt zich 
centraal in een bocht van de Witte Nete. Over het algemeen situeren de 
grondwaterpeilen zich relatief diep onder maaiveld. Daarom werd overwogen om 
plaatselijk de natuurinrichtingszone nog wat af te graven zodat de “vallei” natter 
wordt en waterloop en “vallei” abiotisch meer op elkaar aansluiten. Het zeer warme 
en droge voorjaar 2011 (maart-april) komt in de tijdsreeksen duidelijk tot uiting. 

 

 
Figuur 3.1. Tijdscurven van de grond- oppervlaktewaterpeilen (stijghoogten 
(mTAW), periode: oktober 2006 – februari 2013. 

 
Figuur 3.2. Tijdscurven van de grondwaterpeilen (diepte onder maaiveld, periode: 
oktober 2006 – februari 2013). 
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3.3 Structuurkenmerken  
De ontwikkeling van structuurkenmerken verloopt in natuurlijke omstandigheden zeer 
traag, zodat zelfs op een tijdsspanne van 8 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. Specifiek wat de 
meandering betreft, kunnen we stellen dat het meanderingspatroon in de 
hermeanderde Witte Nete gedurende de monitoringsperiode nog maar weinig is 
veranderd. 

Hieronder zijn voor de 8 najaarsinventarisaties de resultaten in tabelvorm 
weergegeven voor de variabelen stroomdiversiteit en structuurwaardering. De 
resultaten zijn telkens uitgesplitst voor de hermeanderde Witte Nete en de 
referentietrajecten (opwaarts – en afwaarts de hermeanderde loop).  

Tabel 3.3. Synthese van de stroomdiversiteit voor de hermeanderde Witte Nete en de 
referentietrajecten voor de 8 najaarscampagnes. 

 
 

De stroomdiversiteit (Tabel 3.3) werd de afgelopen 8 jaar globaal gezien beter met 
het toenemen van water- en moerasplanten, een verbetering van de diepte/ondiepte 
patroon (buitenbochten werden dieper en binnenbochten ondieper, soms zelfs 
natuurlijke aanlegging van ‘bars’). De zones met een goed ontwikkelde 
stroomdiversiteit zijn toegenomen van 4 naar 54 % over een periode van 8 jaar. 
Langsheen de referentietrajecten blijft de situatie min of meer stabiel.  

De terugval naar 12% zonder stroomdiversiteit van het tracé van de hermeanderde 
Witte Nete in 2013 is te wijten aan de opstuwingseffecten in de waterloop. De sterke 
vegetatieontwikkeling en aanzanding stroomafwaarts de drempel en 
landbouwersbrug resulteren in een opstuwing in het stroomopwaartse deel van de 
hermeandering.  

De synthesemaat wordt berekend o.b.v. 3 parameters: meandering, diepte/ondiepte 
en holle oevers (Tabel 3.4).  

Vanaf 2006 tot 2013 is er een evolutie van uiterst zwakke en zeer zwakke 
structuurwaardering (nog samen goed voor 25% van de totale lengte van de 

Stroomdiversiteit lengte (m) % lengte (m) % lengte (m) % lengte (m) %
Verlegde  Nete

geen 686,97 37,11 521 28,12
matig ontwikkeld 1086,39 58,68 774 41,8 1013,4 54,74 1553,98 83,94
goed ontwikkeld 78,02 4,21 556,84 30,08 837,98 45,26 297,40 16,06

Totaal 1851,38 100 1851,38 100 1851,38 100 1851,38 100

Witte Nete
geen 265,53 57,56
matig ontwikkeld 461,29 100 195,76 42,44 461,29 100 310,13 100,00
goed ontwikkeld

Totaal 461,29 100 461,29 100 461,29 100 310,13 100
Verlegde  Nete

geen 217,08 11,73
matig ontwikkeld 1763,04 95,23 861,12 46,51 1475,96 79,72 636,02 34,35
goed ontwikkeld 88,34 4,77 990,26 53,49 375,42 20,28 998,28 53,92

Totaal 1851,38 100 1851,38 100 1851,38 100 1851,38 100

Witte Nete
geen 265,53 85,62
matig ontwikkeld 310,13 100,00 310,13 100,00 310,13 100,00 44,60 14,38
goed ontwikkeld

Totaal 310,13 100 310,13 100 310,13 100 310,13 100

najaar 2009

najaar 2009

najaar 2010 najaar 2011

najaar 2013

najaar 2012 najaar 2013

najaar 2006 najaar 2007 najaar 2008

najaar 2006 najaar 2007 najaar 2008

najaar 2010 najaar 2011 najaar 2012
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hermeanderde Witte Nete in 2006) naar waardevol waar te nemen (al goed voor 22% 
van de totale lengte van de hermeanderde Witte Nete in 2012). Het feit dat in 2013 
12% van de hermeanderde Witte Nete beoordeeld wordt als gedeelte van de loop 
met zeer zwakke structuurwaardering, is te wijten aan de beoordeling van slechts 1 
segment met een lengte van 217,08m (segment 12). 

Tabel 3.4 Synthese van de structuurwaardering (synthesemaat) voor de 
hermeanderde Witte Nete en de referentietrajecten voor de 8 najaarscampagnes. 

 
Over een periode van 8 jaar is er een duidelijke verbetering van het diepte/ondiepte 
patroon te zien, hetgeen grotendeels de positieve evolutie van de synthesemaat 
verklaart.  

Zoals hiervoor vermeld, is aan de macro-meandering nauwelijks iets gewijzigd sinds 
het begin van inventarisatie in 2006. Holle oevers zijn ontwikkeld onder de 
rietbegroeiing van het sterk meanderend traject parallel aan de eikendreef (Figuur 
4.17, Figuur 4.18). Dit laatste is echter een geleidelijk proces. Op lange termijn zal 
de boomopslag en het aanbod aan onderspoelde oevers langs de hermeanderende 
loop verder toenemen.  

Structuurwaardering lengte (m) % lengte (m) % lengte (m) % lengte (m) %
Verlegde  Nete najaar 2009

uiterst zwak 181,48 9,80 181,48 9,80
zeer zwak 288,41 15,58 78,02 4,21
zwak 609,76 32,93 653,85 35,32 360,24 22,68 1066,99 57,63
matig 771,72 41,69 938,03 50,67 1431,58 77,32 696,05 37,60
waardevol 88,34 4,77
zeer waardevol 0,00 0,00

Totaal 1851,38 100,00 1851,38 100,00 1851,38 100,00 1851,38 100,00

Witte Nete najaar 2009
uiterst zwak
zeer zwak
zwak 151,16 32,77 416,69 90,33 416,69 90,33 265,53 85,62
matig 310,13 67,23 44,60 9,64 44,60 9,64 44,60 14,38
waardevol
zeer waardevol

Totaal 461,29 100,00 461,29 100,00 461,29 100,00 310,13 100,00
Verlegde  Nete

uiterst zwak
zeer zwak 217,08 11,73
zwak 1066,99 57,63 396,54 21,42 605,59 32,71 771,90 41,69
matig 696,05 37,60 1040,07 56,18 831,01 44,89 774,07 41,81
waardevol 88,34 4,77 414,77 22,40 414,77 22,40 88,34 4,77
zeer waardevol

Totaal 1851,38 100,00 1851,38 100,00 1851,38 100,00 1851,38 100,00

Witte Nete
uiterst zwak
zeer zwak
zwak 265,53 85,62 265,53 85,62 265,53 85,62 265,53 85,62
matig 44,60 14,38 44,60 14,38 44,60 14,38 44,60 14,38
waardevol
zeer waardevol

Totaal 310,13 100,00 310,13 100,00 310,13 100,00 310,13 100,00

najaar 2010 najaar 2011 najaar 2012 najaar 2013

najaar 2006 najaar 2007 najaar 2008

najaar 2010 najaar 2011 najaar 2012 najaar 2013

najaar 2006 najaar 2007 najaar 2008
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3.4 Water- en oeverplanten 

3.4.1 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 8 najaarsinventarisaties. 

Tabel 3.5, Tabel 3.6 en Tabel 3.7 is zichtbaar dat alle vegetatiestypes zijn 
toegenomen in de loop van de voorbije 8 jaar in de hermeanderde beekdelen 
(kolonisatie van de bedding door vegetatie). 

In 2006 waren wortelende, drijvende planten slechts sporadisch aanwezig (46%) of 
afwezig (54%) (Tabel 3.5), terwijl in 2013 de hermeanderde Witte Nete reeds 
grotendeels gekoloniseerd was door deze planten: 68% van de lengte heeft een 
bedekking tussen de 33 en 100% en 32% een bedekking kleiner dan of gelijk aan 
33% (maar meer dan sporadisch). Opvallend is dat er langs de referentietrajecten 
van jaar tot jaar duidelijke variaties zijn, zonder een duidelijke tendens te kunnen 
onderscheiden.  

Wat de ondergedoken waterplanten betreft, is de positieve trend ook aanwezig, maar 
niet zo duidelijk. Er zijn sterke schommelingen tussen opeenvolgende jaren te zien, 
zowel in de hermeanderde Witte Nete als in de referentietrajecten.  

In Tabel 3.7 met de bedekkingsgraden van de emergente waterplanten, zien we 
globaal een duidelijke toename in de periode 2006-2013: van 8,66% van de lengte 
met een bedekkingsgraad tussen de 33 en 100% in 2006 naar 88,27 % in 2013. Er 
zijn weliswaar ook jaarlijkse schommelingen vast te stellen. 

Tabel 3.5. Bedekkingsgraden van wortelende, drijvende planten voor de 8 
najaarsinventarisaties van de hermeanderde Witte Nete en de referentietrajecten. 

 
  

wortelende,
drijvende planten lengte (m) % lengte (m) % lengte (m) % lengte (m) %

Verlegde  Nete
Afwezig 1004,05 54,23
sporadisch aanwezig 847,33 45,77 550,9 29,75 396,54 21,42
aanwezig, ! 33% 1178,37 63,65 339,19 18,32 1851,38 100,00
aanwezig, 33 - 100% 122,11 6,6  1115.65 60.26 

Totaal 1851,38 100 1851,38 100 1851,38 100 1851,38 100

Witte Nete
Afwezig
sporadisch aanwezig 461,29 100 265,53 57,56 310,13 67,23 265,5332 85,62
aanwezig, ! 33% 151,16 42,44 44,60 14,38
aanwezig, 33 - 100% 151,16 32,77

Totaal 461,29 100 461,29 100 461,29 100 310,13 100
Verlegde  Nete

Afwezig 181,48 9,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
sporadisch aanwezig 0,00 0,00 0,00 0,00 217,08 11,73 0,00 0,00
aanwezig, ! 33% 1460,84 78,91 767,98 41,48 1479,94 79,94 592,26 31,99
aanwezig, 33 - 100% 209,06 11,29 1083,40 58,52 154,36 8,34 1259,12 68,01

Totaal 1851,38 100 1851,38 100 1851,38 100 1851,38 100

Witte Nete
Afwezig
sporadisch aanwezig 265,53 85,62
aanwezig, ! 33% 265,53 85,62 310,13 100,00 310,13 100,00 44,60 14,38
aanwezig, 33 - 100% 44,60 14,38

Totaal 310,13 100 310,13 100 310,13 100 310,13 100

najaar 2006 najaar 2007 najaar 2008 najaar 2009

najaar 2006 najaar 2007

najaar 2012 najaar 2013

najaar 2010 najaar 2011 najaar 2012 najaar 2013

najaar 2008 najaar 2009

najaar 2010 najaar 2011
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Tabel 3.6. Bedekkingsgraden van ondergedoken waterplanten voor de 8 
najaarsinventarisaties van de hermeanderde Witte Nete en de referentietrajecten. 

 
Tabel 3.7. Bedekkingsgraden van emergente planten (= boven het water uitstekend) 
voor de 8 najaarsinventarisaties van de hermeanderde Witte Nete en de 
referentietrajecten. 

 

ondergedoken 
waterplanten lengte (m) % lengte (m) % lengte (m) % lengte (m) %

Verlegde  Nete
Afwezig 1004,05 54,23
sporadisch aanwezig 847,33 45,77 550,90 29,75 396,54 21,42 66,03 3,57
aanwezig, ! 33% 1178,37 63,65 339,19 18,32 1062,15 57,37
aanwezig, 33 - 100% 122,11 6,6  1115,65 60,26 723,20 39,06

Totaal 1851,38 100 1851,38 100 1851,38 100 1851,38 100

Witte Nete
Afwezig
sporadisch aanwezig 461,29 100 265,53 57,56 310,13 67,23 310,1321 100,00
aanwezig, ! 33% 151,16 42,44
aanwezig, 33 - 100% 151,16 32,77

Totaal 461,29 100 461,29 100 461,29 100 310,13 100
Verlegde  Nete

Afwezig 247,51 13,37 443,41 23,95 405,21 21,89
sporadisch aanwezig 1237,44 66,84 462,56 24,98 1110,58 59,99 1279,86 69,13
aanwezig, ! 33% 200,13 10,81 1388,82 75,02 297,40 16,06 166,30 8,98
aanwezig, 33 - 100% 166,30 8,98

Totaal 1851,38 100 1851,38 100 1851,38 100 1851,38 100

Witte Nete
Afwezig 44,5989 14,38 310,1321 100,00
sporadisch aanwezig 310,13 100,00
aanwezig, ! 33% 310,13 100,00 265,53 85,62
aanwezig, 33 - 100%

Totaal 310,13 100 310,13 100 310,13 100 310,13 100

najaar 2006 najaar 2007 najaar 2008 najaar 2009

najaar 2006 najaar 2007 najaar 2008 najaar 2009

najaar 2010 najaar 2011 najaar 2012 najaar 2013

najaar 2010 najaar 2011 najaar 2012 najaar 2013

emergente planten 
of kruiden lengte (m) % lengte (m) % lengte (m) % lengte (m) %

Verlegde  Nete
Afwezig
sporadisch aanwezig 753,00 40,67 154,37 8,34 0,00 0,00
aanwezig, ! 33% 938,08 50,67 1083,50 58,52 830,59 44,86 564,91 30,51
aanwezig, 33 - 100% 160,30 8,66 613,51 33,14 1020,79 55,14 1286,47 69,49

Totaal 1851,38 100 1851,38 100 1851,38 100 1851,38 100

Witte Nete
Afwezig
sporadisch aanwezig
aanwezig, ! 33% 195,76 42,44 265,53 57,56 310,13 100,00
aanwezig, 33 - 100% 265,53 57,56 195,76 42,44 461,29 100

Totaal 461,29 100 461,29 100 461,29 100 310,13 100
Verlegde  Nete

Afwezig 181,48 9,80
sporadisch aanwezig 462,56 24,98
aanwezig, ! 33% 1143,34 61,76 1388,82 75,02 217,08 11,73
aanwezig, 33 - 100% 526,56 28,44 0,00 0,00 1851,38 100,00 1634,30 88,27

Totaal 1851,38 100 1851,38 100 1851,38 100 1851,38 100

Witte Nete
Afwezig
sporadisch aanwezig
aanwezig, ! 33% 265,53 85,62 310,13 100,00 310,13 100,00 265,53 85,62
aanwezig, 33 - 100% 44,60 14,38 44,60 14,38

Totaal 310,13 100 310,13 100 310,13 100 310,13 100

najaar 2006 najaar 2007 najaar 2008 najaar 2009

najaar 2006 najaar 2007 najaar 2008 najaar 2009

najaar 2010 najaar 2011 najaar 2012 najaar 2013

najaar 2010 najaar 2011 najaar 2012 najaar 2013
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3.4.2 Oevervegetatie 
De evolutie van de oevervegetatie is samenvattend weergeven in onderstaande 
tabellen en figuren voor de 8 najaarscampagnes (Figuur 3.3 en Figuur 3.4). Deze 
analyse is uitgevoerd o.b.v. de hoofdcodes van de oevertypologie en linker en 
rechteroever zijn samengenomen. 

Voor de oevers van de hermeanderde Witte Nete is er een duidelijke evolutie 
merkbaar: in het najaar van 2006 werden de oevers vooral gekenmerkt door 
onbegroeid (kaal) substraat (  
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Tabel 3.8). Bovendien waren vaak ook nog vegetaties van de Klasse der 
Akkergemeenschappen (Stellarietea mediae) aanwezig, meer typerend voor de 
vegetatie van voor de verlegging. In 2007 verschenen (nog slecht ontwikkelde) 
vegetaties van de Tandzaadklasse (Polygono-Bidentetum) en Rietklasse 
(Phragmitetea) (Tabel 3.9). In najaar 2008 waren vegetaties van de Rietklasse vooral 
dominant in de lagere oeverzone, terwijl vegetaties van de Tandzaadklasse  dominant 
waren in de hogere oeverzone (  
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Tabel 3.10). Vanaf 2009 waren de vegetaties van de Tandzaadklasse verdwenen en 
zagen we dat de Rietvegetaties sterk zijn uitgebreid  (in de periode 2009-2013 
bestond elk jaar meer dan 90% van de oevervegetatie uit Rietvegetaties), zie Tabel 
3.11 t.e.m. Tabel 3.15 en Figuur 3.3 en Figuur 3.4. Een kleiner aandeel, zo’n 6% van 
de oevervegetatie bestaat momenteel uit vegetaties behorende tot Natte 
strooiselruigte (Convolvulo-Filipenduletea). In 2013 werd voor het eerst ook alluviaal 
bos gekarteerd op de oevers (9%) (Figuur 1.40). Verwacht wordt dat het aandeel 
alluviaal bos op de oevers de komende jaren verder zal toenemen. 

Langsheen de referentietrajecten is de evolutie in de vegetatie beduidend minder 
groot. 
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Tabel 3.8. Oevervegetatie (o.b.v. hoofdcodes) najaar 2006 voor de hermeanderde  
Nete en de referentie gedeelten van de Witte Nete. 

hermeanderde Witte Nete (najaar 2006) lengte % 
Dominantie van "natuurlijke grassen" (niet goed ontwikkeld) 396.54 10.71 
Tandzaadklasse 132.06 3.57 
Tandzaadklasse (niet goed ontwikkeld) 493.02 13.31 
Akkergemeenschap 209.06 5.65 
Akkergemeenschap (niet goed ontwikkeld) 556.84 15.04 
Geen oevervegetatie gemeenschap 1915.25 51.72 
Eindtotaal 3702.76 100 

   Witte Nete, referentie trajecten (najaar 2006) lengte % 
Dominantie van "natuurlijke grassen" 44.60 4.83 
Natte strooiselruigte (minder goed ontwikkeld) 265.53 28.78 
Natte strooiselruigte rompgemeenschap 151.16 16.38 
Rietvegetatie met dominantie van Riet 416.70 45.17 
Vegetatie typisch voor oever behandeld met herbiciden 44.60 4.83 
Eindtotaal 922.59 100 

 

Tabel 3.9. Oevervegetatie (o.b.v. hoofdcode) najaar 2007 van de hermeanderde 
Witte Nete en de referentie gedeelten van de Witte Nete. 

hermeanderde Witte Nete (najaar 2007) lengte % 
Dominantie van "natuurlijke grassen" 332.60 8.98 
Rietvegetatie (minder goed ontwikkeld) 1227.03 33.14 
Tandzaadklasse 308.73 8.34 
Tandzaadklasse (niet goed ontwikkeld) 1227.22 33.14 
Akkergemeenschap (niet goed ontwikkeld) 607.18 16.40 
Eindtotaal 3702.7584 100 

   Witte Nete, referentie trajecten (najaar 2007) lengte % 
Dominantie van "cultuurgrassen" 195.76 21.22 
Nitrofiele zoom 265.53 28.78 
Nitrofiele zoom (rompgem. Dominantie van Grote brandnetel en Kleefkruid) 44.60 4.83 
Rietvegetatie met dominantie van Riet 265.53 28.78 
Bramen 151.16 16.38 
Eindtotaal 922.59 100 
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Tabel 3.10. Oevervegetatie (o.b.v. hoofdcode) najaar 2008 van de hermeanderde 
Witte Nete en de referentie gedeelten van de Witte Nete. 

hermeanderde Witte Nete (najaar 2008) lengte % 
Rietvegetatie 2212.08 59.74 
Rietvegetatie met dominantie van Riet 122.11 3.30 
Tandzaadklasse 335.84 9.07 
Tandzaadklasse (niet goed ontwikkeld) 1032.73 27.89 
Eindtotaal 3702.7584 100 

   Witte Nete, referentie trajecten (najaar 2008) lengte % 
Dominantie van "natuurlijke grassen" 195.76 21.22 
Nitrofiele zoom 265.53 28.78 
Nitrofiele zoom (rompgem. Dominantie van Grote brandnetel en Kleefkruid) 44.60 4.83 
Rietvegetatie met dominantie van Riet 265.53 28.78 
Bramen 151.16 16.38 
Eindtotaal 922.59 100 

 

Tabel 3.11. Oevervegetatie (o.b.v. hoofdcode) najaar 2009 van de hermeanderde 
Witte Nete en de referentie gedeelten van de Witte Nete. 

hermeanderde Witte Nete (najaar 2009) lengte % 
Rietvegetatie 2598.48 70.18 
Nitrofiele zoom (goed ontwikkeld) 217.08 5.86 
Rietvegetatie met dominantie van Riet 887.20 23.96 
Eindtotaal 3702.76 100 

   Witte Nete, referentie trajecten (najaar 2009) lengte % 
Bramen 265.53 42.81 
Dominantie van "natuurlijke grassen" 310.13 50.00 
Nitrofiele zoom (rompgem. Dominantie van Grote brandnetel en Kleefkruid) 44.60 7.19 
Eindtotaal 620.26 100 

 

Tabel 3.12. Oevervegetatie (o.b.v. hoofdcode) najaar 2010 van de hermeanderde 
Witte Nete en de referentie gedeelten van de Witte Nete. 

hermeanderde Witte Nete (najaar 2010) lengte % 
Rietvegetatie 3268.60 88.27 
Nitrofiele zoom (goed ontwikkeld) 217.08 5.86 
Rietvegetatie met dominantie van Riet 217.08 5.86 
Eindtotaal 3702.76 100 

   Witte Nete, referentie trajecten (najaar 2010) lengte % 
Rietvegetatie 44.60 7.19 
Dominantie van "natuurlijke grassen" 44.60 7.19 
Nitrofiele zoom (rompgem. Dominantie van Grote brandnetel en Kleefkruid) 265.53 42.81 
Rietvegetatie met dominantie van Riet 265.53 42.81 
Eindtotaal 620.26 100 
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Tabel 3.13. Oevervegetatie (o.b.v. hoofdcode) najaar 2011 van de hermeanderde 
Witte Nete en de referentie gedeelten van de Witte Nete. 

hermeanderde Witte Nete (najaar 2011) lengte % 
Rietvegetatie 3163.44 85.43 
Nitrofiele zoom (goed ontwikkeld) 217.08 5.86 
Rietvegetatie met dominantie van Riet 322.24 8.70 
Eindtotaal 3702.76 100 

   Witte Nete, referentie trajecten (najaar 2011) lengte % 
Rietklasse 265.53 42.81 
Dominantie van "natuurlijke grassen" 310.13 50.00 
Rietvegetatie met dominantie van Liesgras 44.60 7.19 
Eindtotaal 620.26 100 

 

Tabel 3.14. Oevervegetatie (o.b.v. hoofdcode) najaar 2012 van de hermeanderde 
Witte Nete en de referentie gedeelten van de Witte Nete. 

hermeanderde Witte Nete (najaar 2012) lengte % 
Rietvegetatie 2143.28 57.88 
Nitrofiele zoom (goed ontwikkeld) 217.08 5.86 
Rietvegetatie (minder goed ontwikkeld) 332.26 8.97 
Rietvegetatie met dominantie van Riet 613.61 16.57 
Rietvegetatie met dominantie van Liesgras 396.54 10.71 
Eindtotaal 3702.76 100 

   Witte Nete, referentie trajecten (najaar 2012) lengte % 
Rietvegetatie 531.07 85.62 
Dominantie van "cultuurgrassen" 44.60 7.19 
Natte strooiselruigte rompgemeenschap 44.60 7.19 
Eindtotaal 620.26 100 

 

Tabel 3.15. Oevervegetatie (o.b.v. hoofdcode) najaar 2013 van de hermeanderde 
Witte Nete en de referentie gedeelten van de Witte Nete. 

Oevervegetatie hermeanderde Witte Nete (najaar 2013) lengte % 
Rietklasse 2857,98 77,19 
Rietvegetatie met dominantie van Riet 295,10 7,97 
Nitrofiele zoom 217,08 5,86 
Alluviaal bos (niet goed ontwikkeld) 332,60 8,98 
Eindtotaal 3702,76 100 

   Oevervegetatie Witte Nete, referentie trajecten (najaar 2013) lengte % 
Rietvegetatie (minder goed ontwikkeld) 265,53 74,85 
Dominantie van "natuurlijke grassen" 44,60 12,57 
Nitrofiele zoom (rompgem. Dominantie van Grote brandnetel en 
Kleefkruid) 310,13 87,43 
Eindtotaal 354,73 100 
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Figuur 3.3. Oevervegetatie najaar 2006, najaar 2007, najaar 2008 en najaar 2009 
van de hermeanderde Witte Nete en de referentie gedeelten van de Witte Nete. 
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Figuur 3.4. Oevervegetatie najaar 2010, najaar 2011, najaar 2012 en najaar 2013 
van de hermeanderde Witte Nete en de referentiegedeelten van de Witte Nete. 
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3.5 Macro-invertebraten 
Aan de hand van de staalnames voor macro-invertebraten kan de Belgische Biotische 
Index (BBI) en de ‘Multimetric Macroinvertebrate Index Flanders’ (MMIF) bepaald 
worden. Een BBI-score van 7 was vroeger de basiskwaliteitsnorm en komt overeen 
met een goede biologische waterkwaliteit. Uit Tabel 3.16 blijkt dat voor alle 
bemonsteringspunten deze norm bij elke inventarisatie werd behaald, behalve bij 
BBI1 in het voorjaar van 2006. 

De MMIF-index toont daarentegen aan dat er bij alle bemonsteringspunten in het 
voorjaar van 2006 een matige tot ontoereikende waterkwaliteit aanwezig is. De 
Vlarem-norm voor een kleine beek in de Kempen bedraagt 0,7.  Ook bij de MMIF-
index scoort BBI1 in het voorjaar van 2006 het slechtste. De lage scores in het 
voorjaar 2006 zijn te wijten aan de beperkte aanwezigheid van vegetatie in de 
hermeanderde Witte Nete. Het voorjaar van 2006 lijkt in het algemeen slecht te zijn 
voor de macro-invertebraten in de Witte Nete, inclusief het referentiepunt (BBI4).  

In de Tabel 3.16 is zichtbaar dat de lage MMIF-score in het voorjaar van 2006 vooral 
te wijten is aan een laag aantal gevoelige taxa. Vanaf najaar 2006 blijkt de 
biologische waterkwaliteit gestegen te zijn. In alle staalnamen wordt een MMIF-score 
groter of gelijk aan 0,7 behaald, wat overeenkomt met een goede tot zeer goede 
biologische waterkwaliteit. Voornamelijk de laatste jaren worden zeer hoge scores 
behaald. Zowel het aantal meest gevoelige taxa, de EPT-taxa (Ephemeroptera, 
Plecoptera en Trichoptera) als het aantal gevoelige taxa zijn de laatste jaren 
gestegen in de verlegde en hermeanderde Witte Nete. 

De lage score van BBI1 in het voorjaar van 2006 was te verwachten, omwille van de 
kale oevers en substraat die aanwezig waren. De snelheid waarmee een score van 
‘slecht’ naar ‘goed’ bereikt werd, is opmerkelijk. Bij dit staalnamepunt was geen slib 
en riet overgebracht. De belangrijkste factor voor een goed herstel bij BBI1 was drift 
van o.a. stukken riet, moerasplanten en dood hout/bladeren met de hierbijhorende 
macro-invertebraten van meer stroomopwaarts.  

Bij BBI2, waar riet en slib werd overgebracht, werd in het voorjaar 2006 direct een 
goede BBI-score behaald. De MMIF-score geeft een matige score, maar het aantal 
taxa, het aantal gevoelige taxa en het aantal EPT-taxa ligt hoger dan bij de locatie 
waar geen riet en slib is toegevoegd. 

Het derde bemonsteringspunt (BBI3) ligt net stroomafwaarts de landbouwersbrug 
aan de Broekberg, waar er stortsteen werd gebruikt als oever- en bodembeschoeiing. 
Zowel bij de BBI als MMIF worden hoge scores behaald op dit staalnamepunt, omwille 
van de stroomversnelling en de diverse substraten (stortsteen, zand en slib). De 
stroomversnelling over de stortstenen verhoogt de concentratie aan opgeloste 
zuurstof, wat een positieve invloed heeft op de biodiversiteit. Op dit staalnamepunt 
werden in het najaar van 2008 minder soorten gevonden. De oorzaak hiervan was de 
enorm groei van vegetatie in en langs de beek. Hierdoor waren er veel algen en 
plantenresten aanwezig, welke plaatselijk voor een daling van de concentratie aan 
opgeloste zuurstof zorgden. Door de groei van jonge bomen langs de hermeanderde 
Witte Nete neemt de beschaduwing van het wateroppervlak toe. Dit heeft een 
positieve invloed op de BBI/MMIF doordat er minder vegetatie en draadalgen in de 
waterloop voorkomen. 
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Tabel 3.16. Overzicht van het aantal taxa voor de berekening van de BBI, laagste 
gevoeligheidscore, de berekende BBI, aan taxa in berekening van de MMIF, aantal 
EPT-taxa en vervuilingsgevoelige taxa met de bekomen MMIF-waarde. 
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Bemonsteringspunt BBI1 

Totaal aantal taxa (BBI) 6 16 21 29 18 31 30 26 19 22 29 

Laagste tolerantieklasse (BBI) 5 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 

BBI-waarde 4 8 7 8 7 8 8 9 8 9 9 

Totaal aantal taxa (MMIF) 8 23 28 32 23 37 40 35 25 29 35 

Aantal EPT-taxa (MMIF) 1 4 4 5 1 5 7 7 5 7 7 

Aantal gevoelige taxa (MMIF) 1 6 6 9 10 12 16 13 6 9 9 

MMIF-index 0,4 0,75 0,7 0,9 0,7 0,85 0,95 0,95 0,7 0,95 0,95 

Bemonsteringspunt BBI2 

Totaal aantal taxa (BBI) 19 32 31 27 29 29 31 34 22 26 30 

Laagste tolerantieklasse (BBI) 3 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 

BBI-waarde 7 8 7 8 8 8 9 9 8 9 9 

Totaal aantal taxa (MMIF) 24 40 42 29 32 30 43 41 28 32 36 

Aantal EPT-taxa (MMIF) 3 6 6 3 6 4 8 8 4 7 7 

Aantal gevoelige taxa (MMIF) 5 14 14 10 8 10 14 10 7 8 10 

MMIF-index 0,65 0,85 0,9 0,75 0,9 0,8 0,95 0,9 0,75 0,95 0,95 

Bemonsteringspunt BBI3 

Totaal aantal taxa (BBI) 18 32 32 36 29 25 26 30 22 27 28 

Laagste tolerantieklasse (BBI) 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 

BBI-waarde 7 8 8 8 9 8 9 9 9 9 9 

Totaal aantal taxa (MMIF) 21 38 39 34 33 28 39 37 26 34 35 

Aantal EPT-taxa (MMIF) 2 6 4 2 6 5 8 6 6 9 7 

Aantal gevoelige taxa (MMIF) 5 13 12 13 10 7 11 10 7 7 8 

MMIF-index 0,55 0,9 0,85 0,75 0,95 0,75 0,95 0,8 0,75 0,9 0,9 

Bemonsteringspunt BBI4 

Totaal aantal taxa (BBI) 20 26 27 29 23 26 29 25 31 30 25 

Laagste tolerantieklasse (BBI) 3 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 

BBI-waarde 7 8 8 7 8 8 9 7 8 8 8 

Totaal aantal taxa (MMIF) 21 30 30 43 25 36 33 33 33 31 29 

Aantal EPT-taxa (MMIF) 3 4 2 5 3 4 5 2 3 4 3 

Aantal gevoelige taxa (MMIF) 5 9 9 15 8 13 9 12 11 11 11 

MMIF-index 0,6 0,85 0,8 0,85 0,75 0,8 0,85 0,75 0,8 0,85 0,8 

 

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

Legende BBI

MMIF Biologische waterkwaliteit Kleur

0,90-1,00 zeer goede kwaliteit blauw

0,70-0,89 goede kwaliteit groen

0,50-0,69 matige kwaliteit geel

0,30-0,49 ontoereikende kwaliteit oranje

0,00-0,29 slechte kwaliteit rood

Legende MMIF
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Staalnamepunt 4 (BBI4) is het referentiepunt. De referentie is tijdens het verleggen 
van de Witte Nete niet beïnvloed geweest. Men zou verwachten dat de macro-
invertebratengemeenschap stabiel zou zijn. ‘Stabiel’ is in dit geval een relatieve term, 
omdat er over de jaren heen natuurlijke fluctuaties aanwezig zijn in populaties. Zo zal 
een soort het ene jaar meer of minder gevangen worden of zelfs afwezig zijn in een 
staalname. Figuur 3.5 laat zien dat er bij BBI4 zulke fluctuaties in het aantal EPT-taxa 
aanwezig zijn. De biologische kwaliteit (BBI en MMIF) score is in het referentiepunt  
gemiddeld minder goed dan in de staalnamepunten in de verlegde, hermeanderde 
Witte Nete.  

Uit de grafische weergave van de resultaten (Figuur 3.5 t.e.m. Figuur 3.9) lijkt er bij 
BBI1 vanaf het najaar van 2008 een stabiele macro-invertebratengemeenschap te 
zijn. Fluctuaties na dit jaar lijken parallel te lopen met andere staalnamepunten en de 
aantallen blijven meestal rond eenzelfde waarde hangen. Enkel bij de grafiek van het 
aantal gevoelige taxa (Figuur 3.9) is dit niet zichtbaar. Tot najaar 2009 is er een 
sterke stijging van gevoelige taxa aanwezig, maar deze daalt vervolgens vanaf 2009 
sterk. BBI2 heeft mogelijk vanaf voorjaar 2008 een stabiele macro-
invertebratengemeenschap. Dit geldt ook voor BBI3, waar vanaf voorjaar 2008 
gelijkaardige fluctuaties in de grafieken te zien zijn t.o.v. de andere 
staalnamepunten. 

Vanaf de winter van 2007 zijn 2 jaarlijkse kruidruimingen gestart. Deze 
kruidruimingen zorgen voor een verandering in vegetatiedichtheid en onrechtstreeks 
heeft dit invloed op het voorkomen van macro-invertebraten. Doordat de macro-
invertebratengemeenschap vanaf 2009 stabiel lijkt (zie vorige alinea), is er een 
mogelijke stabiliteit ontstaan die afgesteld is op de periodieke kruidruimingen. 

Tijdens de afvissingen werden in 2012 en 2013 verschillende exemplaren van de 
Chinese wolhandkrab (Eriocheir sinensis) gevangen (Figuur 3.10).  Ook tijdens 
onderzoek met fuiken is deze soort in de hermeanderde Witte Nete en 
stroomafwaartse referentietraject gevangen.  
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Figuur 3.5. Evolutie van de BBI-score in 
de vier verschillende staalnamepunten. 

Figuur 3.6. Evolutie van de MMIF-score in 
de vier verschillende staalnamepunten. 

  

Figuur 3.7. Evolutie van het totaal aantal 
taxa in de vier verschillende 
staalnamepunten. 

Figuur 3.8. Evolutie van het aantal EPT-
taxa in de vier verschillende 
staalnamepunten. 

  

Figuur 3.9. Evolutie van het aantal 
gevoelige taxa in de vier verschillende 
staalnamepunten.  

Figuur 3.10. Ook de invasieve niet-
inheemse Chinese wolhandkrab komt in de 
verlegde Witte Nete voor. 
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3.6 Vissen 
De evolutie van de visgemeenschap in de hermeanderde Witte Nete en de 
referentietrajecten tijdens de bemonsteringen in het najaar (oktober) wordt 
samenvattend weergeven in Figuur 3.11 t.e.m. Figuur 3.28. De bemonsteringen in 
het voorjaar 2007 en 2008 werden niet in de figuren en de statistische analyse 
opgenomen, omdat uit de eerste resultaten bleek dat de verschillen in abundanties 
tussen de staalnames in het voorjaar en najaar de belangrijkste bron van variatie in 
de dataset vormden (De Vocht et al. 2009).   

Het aantal vissoorten dat per 100 m beeklengte werd gevangen, vertoont in de 
referentietrajecten een licht dalende tendens.  In de hermeanderde loop is deze 
daling minder duidelijk (Figuur 3.11). De totale densiteit aan vissen vertoont grote 
verschillen tussen de verschillende jaren (Figuur 3.12). In sommige jaren zijn hoge 
aantallen juveniele brasems aanwezig (2010 en 2012) waardoor de verschillen groot 
zijn. Zonder deze juveniele brasems zijn de verschillen in densiteit minder 
uitgesproken  (Figuur 3.13). In de eerste twee jaar van de monitoring werd in de 
hermeanderde Witte Nete een hogere visdensiteit waargenomen t.o.v. de 
referentiestroken.  Deze verschillen werden de daarop volgende jaren niet meer 
vastgesteld en sinds 2011 is de gemiddelde visdensiteit in de referentietrajecten elk 
jaar groter dan in de hermeandering. De ecologische verhouding roofvissen t.o.v. 
prooivissen (in aantal) is jaarlijks niet significant verschillend en bedraagt gemiddeld 
1/25 of 0,04 (Figuur 3.14).  De hoogste waarden (0,7 tot 0,9) werden in 2009 en 
2010 vastgesteld toen de snoekpopulatie zeer groot was (Figuur 3.28). 

De verschillende vissoorten werden ingedeeld in drie ecologische gilden met name 
stroomminnende (rheofiele) vissen, algemene (eurytope) soorten en soorten van 
stilstaand, plantenrijk water (limnofiele).  De stroomminnende soorten zijn in het 
eerste najaar van 2006 in hoge aantallen aanwezig in de verlegde en hermeanderde 
loop (Figuur 3.15).  Het waren vooral hoge aantallen aan juveniele riviergrondels 
(Figuur 3.27).  Het hoge aanbod aan zandig substraat in de beginfase gaf aanleiding 
tot een hoge densiteit van deze zandminnende soort. De daarop volgende jaren zijn 
geen grote verschillen vast te stellen in het totaal aan rheofiele vissen.  De hoge 
aantallen juveniele brasem zijn ook in de aantalsverdeling van eurtyope soorten 
zichtbaar  (Figuur 3.16).  De juveniele brasems zijn in 2006, 2010 en 2012 in grote 
aantallen aanwezig in het stroomopwaartse referentiestuk WN1, meestal op één 
plaats vlak bij de monding van de Achterste Nete. De limnofiele soorten zijn minder 
abundant, ze komen in het algemeen in hogere aantallen voor in de hermeanderde 
Witte Nete (Figuur 3.17).  Het aantal exotische soorten is zeer laag en de aantallen 
eveneens (Figuur 3.18).  

De abundantie van de verschillende vissoorten wordt in afzonderlijk figuren 
weergegeven (Figuur 3.19 t.e.m. Figuur 3.28). De grafieken tonen de jaarlijkse 
verschillen in aantallen per soort.  Deze verschiillen kunnen van jaar tot jaar zeer 
groot zijn, zoals het aantal baarzen in 2011 t.o.v. 2012 (Figuur 3.19).  Baars komt in 
beide beekdelen even frequent voor met een hogere gemiddelde abundantie in de 
referentietrajecten (gem. 136 t.o.v. 112) (Figuur 3.19). Blankvoorn was in 2006 in 
hoge aantallen aanwezig in de referentiestroken maar werd de daarop volgende jaren 
slechts in beperkte aantallen aangetroffen (Figuur 3.20). Gemiddeld kwamen 59 
blankvoorns voor in referentietrajecten en 21 in de hermeanderende trajecten.  
Brasem is geen typische soort voor dit type van waterloop en komt door de overloop 
uit de zandputten (Miramar en Warande) in de Witte Nete terecht (Figuur 3.21).  De 
abundantie aan brasem verschilt zeer sterk van jaar tot jaar met hoge aantallen aan 
juveniele (0+) brasems in 2006 maar vooral in 2010 en 2012.  In deze jaren wordt 
een duidelijke hogere abundantie in de referentietrajecten vastgesteld t.o.v. het 
hermeanderende beekdeel (gem. 424 t.o.v. 137).  Het zijn vooral juveniele 
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individuen maar verschillende jaren werden ook enkele volwassen exemplaren van 
meer dan 60 cm gevangen.  

Sinds 2008 komen jaarlijks in de hermeanderde loop minder kleine modderkruipers 
voor dan in de referentiestroken (Figuur 3.22). Dit is te verklaren door een duidelijk 
hoger aanbod aan geschikt habitat voor deze soort in de rechtgetrokken 
beektrajecten t.o.v. het hermeanderend beekdeel.  Kleine modderkruiper verkiest 
habitats met een gemiddelde diepte van ca. 25-37 cm, zandige bodem met een 
dunne sliblaag en trage waterstroming (0,17 m/s) (Seeuws et al. 1999).  De 
habitatpreferentie van kleine modderkruiper is ook minder breed als deze van 
bermpje waardoor sneller verschillen in densiteit optreden (Copp & Vilizzi, 2004). In 
de referentietrajecten zijn bovendien ook veel waterplanten aanwezig waardoor aan 
de eisen voor een geschikt larvaal habitat ook voldaan zijn (Bohlen, 2003).  

Paling en pos zijn in de periode 2006-2013 duidelijk in hogere abundanties aanwezig 
in de referentietrajecten t.o.v. de hermeanderend beekdeel (Figuur 3.23, Figuur 
3.24).   

Rietvoorn, een limnofiel en plantenminnende soort, is slechts in lage aantallen 
aanwezig met de eerste jaren wat hogere aantallen in de hermeandering (Figuur 
3.25).  

Het aantal rivierdonderpadden was de eerste jaren laag maar het aantal nam in de 
referentietrajecten gestaag toe (Figuur 3.26). De densiteit in de verlegde, 
hermeanderde Witte Nete is pas in 2012 op het niveau van de rechte beekdelen. In 
2013 werden dan weer, zoals bij de meeste soorten, slechts een beperkt aantal 
individuen gevangen.   

Riviergrondel is een typesoort voor dit type van beken op zandige bodem.  In het 
najaar 2006 werden zeer veel jonge riviergrondels in de nieuwe beek aangetroffen.  
Naarmate de beplanting toenam en het aanbod aan zandig substraat afnam, daalt de 
densiteit aan riviergrondel als blijft de soort in relatief hoge aantallen aanwezig (resp. 
gemiddeld 180 in de hermeandering en 93 de referentiestroken.   

Snoek is in de loop van de monitoringcampagne steeds abundanter geworden tot een 
densiteit van 20 snoeken per 100 m beeklengte in de hermeandering in 2010 (Figuur 
3.28). In 2011 werd een sterke terugval in de snoekpopulatie vastgesteld die 
gepaard gaat met een beperkte aanwezigheid van geschikte prooivissen zoals baars, 
riviergrondel en blankvoorn.  Ook in de staalname van 2013 zijn de aantallen snoek 
laag.   

 
 

  

Figuur 3.11. Evolutie van het gemiddelde 
aantal vissoorten per 100 m. 

Figuur 3.12. Evolutie van het gemiddelde 
aantal vissen per 100 m. 
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Figuur 3.13. Evolutie van het gemiddelde 
aantal vissen (zonder brasem) per 100 m. 

Figuur 3.14. Evolutie van de gemiddelde  
verhouding roofvissen t.o.v. prooivissen 
per 100 m. 

  

Figuur 3.15. Evolutie van het gemiddelde 
aantal rheofiele vissen per 100 m. 

Figuur 3.16. Evolutie van het gemiddelde 
aantal eurytope vissen per 100 m. 

  

Figuur 3.17. Evolutie van het gemiddelde 
aantal limnofiele vissen per 100 m. 

Figuur 3.18. Evolutie van het gemiddelde 
aantal exotische vissen per 100 m. 
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Figuur 3.19. Evolutie van het gemiddelde 
aantal baarzen per 100 m. 

Figuur 3.20. Evolutie van het gemiddelde 
aantal blankvoorns per 100 m. 

  
Figuur 3.21. Evolutie van het gemiddelde 
aantal brasems per 100 m. 

Figuur 3.22. Evolutie van het gemiddelde 
aantal kleine modderkruipers per 100 m. 

  
Figuur 3.23. Evolutie van het gemiddelde 
aantal palingen per 100 m. 

Figuur 3.24. Evolutie van het gemiddelde 
aantal possen per 100 m. 
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Figuur 3.25. Evolutie van het gemiddelde 
aantal rietvoorns per 100 m. 

Figuur 3.26. Evolutie van het gemiddelde 
aantal rivierdonderpadden per 100 m. 

  
Figuur 3.27. Evolutie van het gemiddelde 
aantal riviergrondels per 100 m. 

Figuur 3.28. Evolutie van het gemiddelde 
aantal snoeken per 100 m. 
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4 Bespreking van de resultaten 
De monitoring van het biologisch herstel van de Witte 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.  De evolutie van de morfologie, vegetatie, 
macro-invertebraten en visfauna werd in hoofdstuk 3 besproken.  In dit hoofdstuk 
wordt ingegaan op de verschillen tussen de verlegde, hermeanderde beek en de 
referentietrajecten of –punten.  Ook wordt nog kort ingegaan op de effectiviteit van 
het inbrengen van slib en rietrizomen en het aanleggen van de drempel en 
steenbestortingen om habitat te creëren voor rivierdonderpad. Deze vragen werden 
ook in het eerste monitoringrapport na 2,5 jaar ontwikkeling beantwoord (De Vocht 
et al. 2009) 

4.1 Resulteert de aanleg van de hermeanderde Witte Nete in 
een biologische meerwaarde t.o.v. de oorspronkelijke 
loop? 

Om na te gaan of de nieuw aangelegde beekloop, met zwakke meandering een 
biologische meerwaarde biedt t.o.v. rechtgetrokken beek wordt de hermeanderde 
Witte Nete vergeleken met trajecten van de Witte Nete stroomop- en afwaarts de 
omlegging (referentiezones) en dit voor zowel structuurkwaliteit, macro-
invertebratengemeenschap en de visfauna.  

4.1.1 Structuurkenmerken 
In het kader van de uitwerking van een omleggingsvoorstel voor de Witte Nete 
(Aubroeck et al., 2005) werd de oorspronkelijke loop geïnventariseerd. De 
structuurwaarde van de oude loop was zwak tot zeer zwak volgens Bervoets & 
Schneiders (1990). Aangezien de oorspronkelijke loop van de Witte Nete nagenoeg 
volledig was rechtgetrokken, was de meandering niet of slecht ontwikkeld in 2005. Er 
waren ook geen aanzetten voor spontane hermeandering. Het diepte-ondiepte 
patroon was globaal matig ontwikkeld en voor enkele zones was er nagenoeg geen 
diepte-ondiepte patroon (Figuur 1.7). De vaststellingen wat betreft stroomdiversiteit 
waren identiek als voor het diepte-ondiepte patroon: matig ontwikkeld voor de enkele 
trajecten tot geen stroomdiversiteit voor enkele andere zones. De 
structuurwaardering was in 2005 nog matig tot zeer zwak. Over een periode van 15 
jaar is er dus geen enkele positieve evolutie in de rechtgetrokken beek.  

Naar analogie met de hermeanderde Witte Nete en de referentietrajecten (Tabel 3.4) 
is de structuurwaardering van de oude loop verwerkt in een samenvattende tabel 
(Tabel 4.1) waardoor oude en hermeanderde loop kunnen worden vergeleken. 

Uit de vergelijking van beide tabellen blijkt dat voor de oude loop in 1990 58 % een 
zwakke structuurwaardering en 42 % een zeer zwakke structuurwaardering had. Bij 
de laatste inventarisatie (najaar 2013) kreeg 12% van de hermeanderde loop een 
zeer zwakke structuurwaardering en 42 % een zwakke structuurwaardering, 42% en 
5% kregen respectievelijk een matige en waardevolle structuurwaardering. De 
structuurwaardering is duidelijk beter geworden. De laatste twee jaar wordt de 
beoordeling minder goed omwille van de opstuwingseffecten. Op middellange termijn 
(5 – 10 jaar) is dan ook te verwachten dat de structuurkenmerken verder zullen 
verbeteren (waardevol tot zeer waardevol) met een toename van holle oevers door 
meer bomen langs de oevers. Belangrijk voor deze ontwikkeling is het optreden van 
piekdebieten, die morfologische veranderingen versnellen.  
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Tabel 4.1 Structuurwaardering van de oude loop van de Witte Nete o.b.v. Bervoets & 
Schneiders (1990). 

Structuurwaardering lengte (m) % 

Oude loop Witte Nete Bervoets & Schneiders (1990) 

uiterst zwak     
zeer zwak 809 42 
zwak 1108 58 
matig     
waardevol     
zeer waardevol     

Totaal 1917 100 

 

Tijdens de bemonstering van de visgemeenschap werden van alle trajecten 
habitatmetingen uitgevoerd.  Op basis van de vergelijking tussen de 
referentietrajecten en de hermeanderde Witte Nete kunnen met behulp van deze 
metingen de verschillen in diepte (maximale, minimale, gemiddelde, variatie) en 
stroomsnelheid (maximale, minimale, gemiddelde, variatie) bepaald worden.   

Uit metingen van de beekbreedte blijkt dat de trajecten van de hermeanderde Witte 
Nete gemiddeld genomen breder zijn (Figuur 4.1). Het verschil is sterk significant 
(p=0,005). 

Ook in de minimale diepte is het verschil significant (p=0,027) (Figuur 4.2).  De 
minimale diepte in de referentietrajecten is groter dan in de hermeanderde Witte 
Nete waar ondiepere oeverzones meer aanwezig zijn.  De maximale diepte in de 
hermeanderde Witte Nete is gemiddeld genomen groter dan in de referentietrajecten 
(Figuur 4.3).  Het verschil is sterk significant (p=0,002).   

 

  
Figuur 4.1. Verschil in beekbreedte 
tussen de hermeanderde Witte Nete en 
de referentietrajecten.   

Figuur 4.2. Verschil in minimale diepte 
tussen de hermeanderde Witte Nete en 
de referentietrajecten.  



CENTRUM VOOR MILIEUKUNDE – ARCADIS BELGIUM NV 

 EINDRAPPORT MONITORING HERMEANDERDE WITTE NETE 49 

  
Figuur 4.3. Verschil in maximale diepte 
tussen de hermeanderde Witte Nete en 
de referentietrajecten. 

Figuur 4.4. Verschil in gemiddelde diepte 
tussen de hermeanderde Witte Nete en 
de referentietrajecten. 

 
 

Figuur 4.5. Verschil in diepteverschil 
(max-min) tussen de hermeanderde 
Witte Nete en de referentietrajecten.  

Figuur 4.6. Verschil in maximale 
stroomsnelheid tussen de hermeanderde 
Witte Nete en de referentietrajecten. 

  
Figuur 4.7. Verschil in gemiddelde 
stroomsnelheid tussen de hermeanderde 
Witte Nete en de referentietrajecten. 

Figuur 4.8. Verschil in stroomsnelheids-
verschil (max-min) tussen de 
hermeanderde Witte Nete en de 
referentietrajecten 
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Figuur 4.9. Gemiddelde minimale diepte 
van de verschillende trajecten.  

Figuur 4.10. Gemiddelde maximale diepte 
van de verschillende trajecten. 

  
Figuur 4.11. Gemiddelde diepte van de 
verschillende trajecten.  

Figuur 4.12. Gemiddelde stroomsnelheid 
in de verschillende trajecten.  

  
Figuur 4.13. Diepteprofiel van het 
stroomafwaartse referentietraject (WN6) 
in het najaar 2013. 

Figuur 4.14. Diepteprofiel van de 
hermeanderde Witte Nete (WN5) in het 
najaar 2013. 
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Figuur 4.15. Bedding- en 
stromingsprofiel van de hermeanderde 
Witte Nete (WN5) in het najaar 2013 met 
uniforme stroomgeul. 

Figuur 4.16. Bedding- en stromingsprofiel 
van de hermeanderde Witte Nete (WN5) 
in het najaar 2013 met impact van 
vegetatie op de stroomgeul.  

  

Figuur 4.17. Demonstratie van 
dieptemetingen in de hermeanderde 
Witte Nete. 

Figuur 4.18. Diepteverschillen in de 
meanderende loop met diepe 
uitspoelingen in de buitenbochten. 

De gemiddelde diepte van de bemonsterde trajecten in beide beekdelen is niet 
significant verschillend (p= 0,228) (Figuur 4.4). Het verschil tussen maximale en 
minimale diepte (Figuur 4.5) tussen referentie en de hermeanderde Witte Nete is wel 
significant verschillend (p= 0,000). Uit de vergelijking van de verschillende trajecten 
blijkt dat de minimale diepte het kleinst is in traject WN5 gevolgd door WN3 en WN4 
(Figuur 4.9). De maximale diepte is het grootst in traject WN2, WN4 en WN5 (Figuur 
4.10). De grote spreiding wordt veroorzaakt door de evolutie in de beekbodem van 
een gelijke diepte in dwarsprofiel bij aanleg tot een uitgesproken 
stroomkuilenpatroon. De trajecten in de hermeanderde Witte Nete zijn in het 
algemeen minder diep dan de referentiestroken. De gemiddelde diepte van de 
trajecten is vergelijkbaar (Figuur 4.11). De verschillen in diepte tusen de diepe 
uitspoelingen in de buitenbochten en de ondiepe zandbanken tussen twee 
meanderbochten in traject WN5 zijn groot (Figuur 4.14). De referentietrajecten zijn 
recht waardoor diepe uitspoelingen door de werking van de meandering niet 
aanwezig zijn (Figuur 4.13). De gemiddelde stroomsnelheid tussen de verschillende 
trajecten is significant verschillend van elkaar (p= 0,000). Traject WN3 en WN5 
hebben de grootste stroomsnelheid, maar hebben ook de grootste spreiding (Figuur 
4.12). Deze grote spreiding is te weiten aan de sterk meanderende structuur van 
deze trajecten. 

In gemiddelde of maximale stroomsnelheid is er geen verschil tussen de 
rechtgetrokken en hermeanderde beekloop (Figuur 4.6, Figuur 4.7).  Ook in het 
verschil tussen maximale en minimale stroomsnelheid kan geen significant verschil 
gevonden worden tussen de referentietrajecten en de hermeandering (Figuur 4.8).  
De spreiding (standaarddeviatie) in deze variabelen is vrij groot.  In de 
hermeandering is er duidelijk verschil tussen de verschillende trajecten. De 
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gemiddelde stroomsnelheid in WN3 en WN5 is duidelijk hoger dan in het brede, 
traagstromende deel WN2 of WN4 (Figuur 4.12).   

Uit deze metingen kan besloten worden dat de hermeanderde Witte Nete gekenmerkt 
wordt door een grotere variatie in diepte en ondieptes. Zowel het aanbod aan 
ondiepe zandbanken en stroomversnellingen als aan diepe uitspoelingen in de 
buitenbochten van de meanders zijn in de hermeanderde Witte Nete aanwezig 
(Figuur 4.15, Figuur 4.16). Deze structuurdiversiteit is ontstaan door de 
stromingsdiversiteit bij hoge afvoeren. 

4.1.2 Macro-invertebratengemeenschap 
Uit het overzicht van de macro-invertebratengegevens van 2006 tot 2013 is af te 
leiden dat vanaf najaar 2009 de macro-invertebratengemeenschap bij de 
verschillende staalnamepunten geen grote wijzigingen meer vertoont (Tabel 3.16). In 
de volgende statistische analyse worden de gegevens vanaf 2009 tot 2013 gebruikt 
zodat de verschillen in stabilisatiefase van de nieuwe loop (2006-2008) de 
beoordeling niet beïnvloeden. 

De BBI-waarden hebben gelijke varianties, waardoor een t-test kan uitgevoerd 
worden (rekening houdend dat het aantal gebruikte waarden kleiner is dan 30) 
tussen de resultaten van de hermeanderde Witte Nete en en het referentiepunt. BBI-
waarde is significant verschillend tussen hermeanderde Witte Nete en het 
referentiepunt na 2009 (p= 0,006). De hermeanderde Witte Nete scoort namelijk 
hogere BBI-waarden dan het referentiepunt. Ook de Mann-Whitney U test, welke een 
vergelijking maakt op basis van medianen toont dit aan (p= 0,033).  

De MMIF daarentegen is niet significant verschillend tussen referentie en 
hermeanderde Witte Nete op basis van de Mann Whitney U-test (p= 0,081), maar we 
kunnen spreken van een trend met hogere MMIF-waarde in de hermeanderde loop 
(Tabel 3.16). Als we naar de variabelen van de MMIF kijken, zien we wel een zeer 
sterk significant verschil bij de EPT-taxa tussen de hermeanderde Witte Nete en de 
referentie (p= 0,001). De boxplot toont aan dat de hermeanderde beekloop meer 
verschillende EPT-taxa bezit dan de referentiestrook (Figuur 4.19). De abundanties 
aan EPT-taxa tonen dan weer geen significante verschillen (p= 0,098) (Figuur 4.20). 
Bij de variabelen ‘Totaal aantal taxa’ en ‘Aantal gevoelige taxa’ zijn geen significante 
verschillen waarneembaar (Tabel 4.2). 

Ondanks de abundanties aan EPT-taxa geen significante verschillen vertonen, komen 
er (hoog significant) meer Ephemeroptera (eendagsvliegen) voor in de hermeanderde 
Witte Nete dan in het referentiepunt (p= 0,001) (Figuur 4.21). De t-test vertoont 
geen significante verschillen, maar geeft wel een aanwijzing dat er een mogelijk 
verschil aanwezig is. 

Zowel voor de abundanties aan Acari (Hydracarina s.l.) als voor de abundanties aan 
Crustacea (kreeftachtigen) zijn er sterk significante verschillen. In de hermeanderde 
Witte Nete komen meer watermijten (Acari) en kreeftachtigen (Crustacea) voor dan 
het referentiepunt (Figuur 4.22, Figuur 4.23). Bij de abundantie aan tweevleugelige 
insecten (Diptera) geeft de t-test een significante aanduiding (p= 0,029) met hogere 
aantallen Diptera in de hermeanderde beekloop t.o.v. de referentie (Figuur 4.24).  

De t-test en Mann-Whitney U test geven een significante tot zwak significante 
aanduiding dat de abundantie aan libellelarven (Odonata) in de referentie groter is 
dan in de hermeanderde Witte Nete (Figuur 4.25). 

Tussen de referentie en de hermeanderde Witte Nete zijn er geen significante 
verschillen wat het totaal aantal maco-invertebraten (Figuur 4.26), borstelwormen 
(Oligochaeta), bloedzuigers (Hirudinea), waterkevers (Coleoptera), waterwantsen 
(Hemiptera), Kokerjuffers (Trichoptera) betreft. 
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Tabel 4.2.  Significantiewaarden (geel p< 0,05) van van de niet-parametrische 
(Mann-Whitney U) en parametrische test (student t-test) voor verschillende 
variabelen uit de macro-invertebratenstaalnames van 2009-2013.  

 p-waarde  
(Mann-
Whitney U) 

p-waarde 
(t-test) 

 p-waarde  
(Mann-
Whitney U) 

p-waarde 
(t-test) 

Totaal aantal taxa 
(BBI) 

0,672 0,556 Aantal Crustacea 0,011 0,017 

Laagste 
tolerantieklasse 
(BBI) 

0,553 0,374 Aantal 
Ephemeroptera 

0,001 0,080 

BBI-waarde 0,033 0,006 Aantal Odonata 0,042 0,056 

Totaal aantal taxa 
(MMIF) 

0,197 0,328 Aantal Megaloptera 0,305 0,853 

Aantal EPT-taxa 
(MMIF) 

0,001 0,000 Aantal Hemiptera 0,553 0,049 

Aantal gevoelige 
taxa (MMIF) 

0,168 0,403 Aantal Coleoptera 0,735 0,477 

MMIF-waarde 0,081 0,085 Aantal Trichoptera 0,053 0,087 

Aantal 
Platheminthes 

0,266 0,228 Aantal Diptera 0,306 0,029 

Aantal oligochaeta 0,168 0,432 Aantal Lepitoptera 0,672 0,460 

Aantal Hirudinea 0,395 0,281 Aantal EPT 0,098 0,241 

Aantal Mollusca 0,081 0,190 Totaal macro-
invertebraten 

0,306 0,339 

Aantal Acari 0,001 0,000    

 

 
 

 
 

Figuur 4.19. Verschil in aantal EPT-taxa 
(eendagsvliegen, steenvliegen en 
kokerjuffers) in de hermeanderde Witte 
Nete en het referentiepunt.   

Figuur 4.20. Verschil in abundantie aan 
EPT-taxa in de hermeanderde Witte Nete 
en het referentiepunt. 
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Figuur 4.21. Verschil in abundantie aan 
Ephemeroptera (eendagsvliegen) in de 
hermeanderde Witte Nete en het 
referentiepunt. 

Figuur 4.22. Verschil in abundantie aan 
Acari in de hermeanderde Witte Nete en 
het referentiepunt. 

  
Figuur 4.23. Verschil in abundantie aan 
Crustacea (kreeftachtigen) in de 
hermeanderde Witte Nete en het 
referentiepunt. 

Figuur 4.24. Verschil in abundantie aan 
Diptera (tweevleugeligen) in de 
hermeanderde Witte Nete en het 
referentiepunt. 

  
Figuur 4.25. Verschil in abundantie aan 
Odonata (libellen) in de hermeanderde 
Witte Nete en het referentiepunt. 

Figuur 4.26. Verschil in abundantie aan 
macro-invertebraten in de hermeanderde 
Witte Nete en het referentiepunt. 
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4.1.3 Visgemeenschap 
Een statistische toetsing van de resultaten van de twee referentietrajecten en de vier 
trajecten in de hermeanderde Witte Nete toont aan dat het aantal aangetroffen 
vissoorten in de referentietrajecten en de hermeanderde Witte Nete significant 
verschilt (p=0,001) met een hoger aantal soorten in de referentietrajecten (Figuur 
4.27).  Enkel in 2010 en 2013 werd een vergelijkbaar aantal soorten aangetroffen.  
Het lagere soortenaantal is niet als een negatief effect te beschouwen aangezien het 
verschil vooral veroorzaakt wordt door ofwel het bijkomend voorkomen van exotische 
soorten zoals Amerikaanse dwergmeerval, Amerikaanse hondsvis of de abundante 
aanwezigheid van juveniele brasems uit de Miramarplas of Warande.  Het aantal 
vissoorten per 100 m beeklengte is voor de trajecten WN4 en WN5 opvallend lager 
dan voor de overige trajecten (Figuur 4.39).  De verschillen in aantal tussen WN4 en 
WN5 en de andere trajecten (WN1, WN2, WN3 en WN6) zijn significant (behalve voor 
WN4 en WN2).  De zeer uitgesproken ontwikkeling van riet en liesgras in WN4 
resulteert in een specifiek habitat met minder levensruimte voor vissen.  Deze 
vaststelling uit de eerste rapportage wordt in de langtermijnmonitoring herbevestigd.   

Het totaal aantal vissen per 100 m beeklengte is niet significant verschillend (p= 0,3) 
tussen de hermeanderde Witte Nete en de referentietrajecten (Figuur 4.28).  Het 
hoogste aantal vissen wordt waargenomen in het stroomopwaartse referentietraject 
WN1 en traject WN3 t.h.v. de landbouwersbrug (Figuur 4.40). Deze hogere aantallen 
zijn te verklaren door de aanwezigheid van hoge aantallen juveniele brasems in de 
jaren 2010 en 2012. 

In de analyse van de monitoring van de eerste 2,5 jaar werd een significant verschil 
waargenomen voor blankvoorn (p=0,03), rivierdonderpad (p=0,0005), paling 
(p=0,001) en pos (p=0,001) (De Vocht et al. 2009).  Zowel blankvoorn, 
rivierdonderpad, paling en pos werden in hogere aantallen aangetroffen in de 
referentietrajecten. In de analyse van de abundanties in de najaarsbemonsteringen 
van 2006 tot 2013 kan enkel nog een significant lagere densiteit in de hermeanderde 
loop worden vastgesteld voor kleine modderkruiper en paling in de trajecten (Figuur 
4.36, Figuur 4.33).  

De abundantie aan rivierdonderpad is niet meer significant verschillend (Figuur 4.35) 
en de totale aantallen in de hermeanderde Witte Nete zijn jaar na jaar toegenomen 
(Figuur 3.26).  Holten tussen en onder stenen, boomwortels of rietrizomen zijn 
geschikte verblijfplaatsen voor rivierdonderpadden in de Witte Nete.  Het aanbod aan 
schuilplaatsen is vooral in WN6 het grootste.  In de aangebrachte steenbestortingen 
aan de landbouwersbrug en de voetgangersbrug alsook de aangelegde drempel 
werden tijdens de bemonsteringsperiode rivierdonderpadden aangetroffen (Figuur 
4.41). De laatste twee jaar is de geschiktheid (aantal holtes) van de drempel en 
steenbestorting aan de brug en meanderbocht (WN3) afgenomen door de opstuwing 
en sterke plantengroei.   

Als de juveniele brasems, met hoge abundaties in vooral de referentietrajecten in 
2010 en 2012, uit het totale aantal vissen wordt weggelaten is het verschil nog 
kleiner (p= 0,9) wat aangeeft dat de abundantie aan vissen totaal niet verschilt 
(Figuur 4.28). 

Ook de verhouding roofvis/prooivis is in aantal individuen niet significant (p: 0,86) 
verschillende en bedraagt 1/25 of 0,04 (Figuur 3.14).  In biomassa zal de verhouding 
groter zijn omdat het gemiddelde gewicht van de roofvissen groter is dan dit van de 
prooivissen.   

Aangezien de aantallen per soort soms laag zijn, werden alle vissen per ecologische 
gilde samengeteld.  In de Witte Nete komen zowel rheofiele of stromingsminnende 
vissen voor als eurytope soorten die niet speciek aan een biotoop gebonden zijn.  
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Daarnaast komen in beperkte aantallen ook limnofiele of plantenminnende soorten en 
exoten voor.  Tussen de hermeanderende beekloop en de referentietrajecten is ook 
geen verschil in abundantie van de vier vermelde ecologische gilden vast te stellen.  
Rheofiele (Figuur 3.15), eurytope (Figuur 3.16), limnofiele (Figuur 3.17) en exotische 
vissen (Figuur 3.18) komen in beide beekdelen in vergelijkbare abundanties voor.  
Het grootste verschil wordt vastgesteld in de gilde van eurytope vissen (p= 0,15, na 
Ln-transformatie). Dit verschil is vooral de wijten aan de soms hogere abundanties 
aan juveniele brasem en baars in de referentietrajecten.   

Ook paling heeft in de hermeanderde Witte Nete nog steeds niet de abundanties 
bereikt die in de referentiestroken aanwezig zijn (Figuur 4.33). In het hermeanderde 
beekdeel is de densiteit t.h.v. de steenbestortingen even hoog als in de 
referentietrajecten maar in de trajecten zonder steenbestorting (WN2, WN4 en WN5) 
is de dichtheid van paling beduidend lager (Figuur 4.46). 

Voor een aantal vissoorten is er een niet significant verschil in abundantie tussen de 
rechtgetrokken beekdelen en de hermeandering maar tekent zich wel een trend af.  
Amerikaanse dwergmeerval, Amerikaanse hondsvis, blankvoorn, pos en blei komen 
beduidend meer voor in de rechte beekdelen. De verschillen zijn echter niet 
significant maar we kunnen van een trend spreken (p = ± 0,1). Al deze soorten zijn 
of exoten of eurytopen soorten zonder specifieke binding aan een natuurlijke 
laaglandbeek. Voor blankvoorn en pos blijven de verschillen in abundantie die in de 
eerste jaren van de monitoring werden vastgesteld zichtbaar met hogere aantallen in 
de referentietrajecten maar het verschil is niet meer significant (p= 0,106 en 
p=0,107) (Figuur 4.30, Figuur 4.31).   

Blankvoorn, pos en blei zijn soorten die in velerlei watertypen kunnen gedijen en 
eerder in stilstaande tot zwakstromende wateren voorkomen.  In de rechtgetrokken 
beek met uniformer habitat (diepte, stroomsnelheid) zijn voor deze soorten meer 
geschikte verblijfplaatsen aanwezig.  

In tegenstelling met deze soorten is het gemiddelde aantal bermpjes hoger in de 
hermeanderde Witte Nete maar door de grote variatie in aantallen is het verschil niet 
significant.  De hoogste abundantie aan bermpje wordt in de hermeanderde Witte 
Nete waargenomen in traject WN3 t.h.v. de landbouwersbrug.  Het hoge aanbod aan 
stenen verklaart de hogere abundantie in vergelijking met de meer zandige of venige 
trajecten (Figuur 4.42). Riviergrondel is gemiddeld genomen meer aanwezig in de 
hermeanderde Witte Nete dan in de referentietrajecten.  Het verschil is echter niet 
significant (p=0,15).  Vooral in traject WN3 (t.h.v. de landbouwersbrug) en WN4 
worden hoge abundanties waargenomen (Figuur 4.44).  

Voor kleine modderkruiper wordt een significant verschil in abundantie waargenomen 
tussen de hermeanderde Witte Nete en de referentietrajecten (p = 0,01) (Figuur 
4.36).  De aantallen in het referentietraject WN6 variëren sterk en in de 
hermeanderde Witte Nete worden de hoogste aantallen aan kleine modderkruiper in 
het traject WN3 (t.h.v. de landbouwersbrug) aangetroffen (Figuur 4.43).  In het 
traject WN4 in de rietzone komen bijna geen kleine modderkruipers voor.  Deze 
structurele variatie in de hermeanderde Witte Nete resulteert elk jaar in een grote 
variatie in aantallen tussen de trajecten (Figuur 3.22). 

De abundantie van baars (p= 0,59), rietvoorn (p= 0,47), brasem (p= 0,28), 
driedoornige (p= 0,16) en tiendoornige stekelbaars (p= 0,30), snoek (p= 0,34), 
winde (0,22), zeelt (0,98) en zonnebaars (p= 0,95) is niet verschillend tussen de 
rechtgetrokken beekdelen en de hermeandering.   

Snoek is relatief abundant in de Witte Nete.  Er kan in de bemonsteringen in het 
najaar geen verschil in abundantie worden vastgesteld tussen het hermeanderde 
beekdeel en de referentietrajecten (Figuur 4.37).  De hoogste densiteit aan snoek 
situeert zich in het brede, venige deel met trage stroming (WN2) maar ook tussen de 
verschillende trajecten kon geen significant verschil in aantal worden vastgesteld 
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(Figuur 4.45).  Zeelt is gemiddeld genomen meer aanwezig in het hermeanderde 
beekdeel maar de aantallen zijn laag en het verschil is statistisch niet significant 
(Figuur 4.38).  

Als de vier bemonsteringstrajecten in de hermeanderde Witte Nete worden 
vergeleken valt duidelijk het belang van het traject t.h.v. de landbouwersbrug op.  In 
dit traject met veel steenbestortingen (Figuur 1.14) en grote verschillen in diepte en 
stroomsnelheid (Figuur 4.5) is de abundantie van typische soorten voor een 
Kempische laaglandbeek zoals rivierdonderpad, bermpje en riviergrondel merkelijk 
hoger dan in de overige trajecten in de hermeandering (Figuur 4.32, Figuur 4.34, 
Figuur 4.35). 

 

  
Figuur 4.27. Aantal vissoorten in de 
hermeanderde Witte Nete en de 
referentietrajecten. 

Figuur 4.28. Totaal aantal vissen per 100 m 
beeklengte in de hermeanderde Witte Nete 
en de referentietrajecten. 

  

Figuur 4.29. Aantal baarzen in de 
hermeanderde Witte Nete en de 
referentietrajecten. 

Figuur 4.30. Aantal blankvoorns in de 
hermeanderde Witte Nete en de 
referentietrajecten. 
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Figuur 4.31. Aantal possen in de hermean-
derde Witte Nete en de referentietrajecten. 

Figuur 4.32. Aantal bermpjes in de 
hermeanderde Witte Nete en de 
referentietrajecten. 

  

Figuur 4.33. Aantal palingen in de 
hermeanderde Witte Nete en de 
referentietrajecten. 

Figuur 4.34. Aantal riviergrondels in de 
hermeanderde Witte Nete en de 
referentietrajecten. 

  

Figuur 4.35. Aantal rivierdonderpadden in de 
hermeanderde Witte Nete en de 
referentietrajecten. 

Figuur 4.36. Aantal kleine modderkruipers in 
de hermeanderde Witte Nete en de 
referentietrajecten. 
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Figuur 4.37. Aantal snoeken in de hermean-
derde Witte Nete en de referentietrajecten. 

Figuur 4.38. Aantal zeelten in de hermean-
derde Witte Nete en de referentietrajecten. 

 

 

  
Figuur 4.39. Aantallen vissoorten /100 m 
in de verschillende trajecten in de Witte 
Nete (WN1 en WN 6= referentie; WN2-
WN5 = hermeandering). 

Figuur 4.40. Aantallen vissen/100 m in de 
verschillende trajecten in de Witte Nete 
(WN1 en WN 6= referentie; WN2-WN5 = 
hermeandering). 

  
Figuur 4.41.  Aantallen rivierdonder-
padden in de verschillende trajecten in de 

Figuur 4.42. Aantallen bermpjes in de 
verschillende trajecten in de Witte Nete. 
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Witte Nete. 

  
Figuur 4.43. Aantallen kleine 
modderkruipers in de verschillende 
trajecten in de Witte Nete. 

Figuur 4.44. Aantallen riviergrondels in de 
verschillende trajecten in de Witte Nete. 

  
Figuur 4.45. Aantallen snoeken in de 
verschillende trajecten in de Witte Nete. 

Figuur 4.46. Aantallen palingen in de 
verschillende trajecten in de Witte Nete. 

In het voorjaar 2013 werd de vismigratie tussen het omgelegde, hermeanderde 
beekdeel en de stroomop- en stroomafwaartse rechte stukken onderzocht (Houben 
2013).  Met fuiken werd de stroomopwaartse en stroomafwaartse aftaking afgesloten 
en vissen die in en uit de hermeandering zwommen werden gevangen en gemerkt.  
De Resultaten van dit onderzoek tonen aan dat 67 % van de gevangen vissen in het 
voorjaar uit de hermeandering naar de rechte beekdelen zwemmen terwijl 33 % er 
naar toe zwemmen.  Dit geeft aan dat de omgelegde, hermeanderde Witte Nete een 
meer geschikt winterhabitat is voor de vissen.  De aanwezigheid van diepere delen en 
diepe holle oevers vormen beter schuilplaatsen voor vissen in de winterperiode 
(Figuur 4.14, Figuur 4.15). 
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4.2 Wat is het effect van de uitgevoerde beekherstel-
maatregelen? 

4.2.1 Overbrengen van slib en rietrizomen 
De ontwikkeling van de oevervegetatie kwam door het inbrengen van rietrizomen en 
slib opmerkelijk sneller op gang in vergelijking met zones waar deze maatregel niet 
werd uitgevoerd.  Ook zones stroomafwaarts profiteerden in hun vegetatieve 
ontwikkeling  van het inbrengen van rizomen en slib door drift van rizomen en slib 
(Figuur 1.23). Een belangrijk effect dat door het enten van de nieuwe loop met slib 
en rietrizomen is het feit dat ook ongewervelden werden overgebracht. De BBI 
scoorde op deze plaatsen na twee maanden al even hoog als het referentiepunt en na 
zes maanden kwamen evenveel taxa ongewervelden voor als in de niet verstoorde 
beek. Het aanbrengen van riet had na 15 maanden het gevolg dat de rietzone 
volledig dichtgegroeid en was geen open water meer aanwezig (Figuur 1.30, Figuur 
1.31). Deze explosieve groei wordt mede veroorzaakt door de voedselrijkheid van het 
water en de zeer hoge fosforconcentraties (Tabel 3.1). Deze ontwikkeling heeft in de 
daarop volgende jaren aanleiding gegeven tot een opstuwing in het stroomopwaartse 
deel waardoor de aangelegde drempel niet meer op dezelfde wijze als 
stroomversnelling functioneerde. Omwille van de impact op het habitat van 
rivierdonderpad (aangelegde drempel) werd in de stuurgroep beslist om twee maal 
per jaar eenkruidruiming uit te voeren in de verlegde Witte Nete.  De kruidruimingen 
worden steeds zorgvuldig uitgevoerd met behoud van de aanwezige structuur in de 
waterbodem en behoud van een ruime  vegetatiegordel aan de teen van het talud.  
Het maaisel werd afgevoerd.  Naar wateroverlast stelde zich aanvankelijk geen 
problemen omdat de aangelegde bedding ruim genoeg is om ook bij een hoge 
waterafvoer het water te bergen zonder hinder voor omwonenden of aangelanden.  
In 2013 werd echter vastgesteld dat de waterstand in het stroomopwaartse deel van 
de aangelegde bedding van de omgelegde Witte Nete zeer hoog was en overliep in 
het omliggende bos.   

De vegetatieve ontwikkeling van het beekdeel op venige bodem (oostelijk deel) 
verliep trager dan in het deel op zandige bodem (westelijk deel).  De aangebrachte 
rietrizomen sloegen hier niet aan en de ontwikkeling is pas na enkele jaren op gang 
gekomen vanuit de aanwezige vegetatie in de directe omgeving.  In de eerste jaren 
werd hier de teen van het tallud gedomineerd door pitrus, die hier veel meer 
aanwezig was dan verder stroomafwaarts in het westelijk deel van de verlegde Witte 
Nete.  

Het herstel van de vegetatie in de verlegde Witte Nete verliep zeer snel, omdat in het 
stroomopwaartse traject voldoende water- en oeverplanten voorkomen.  Uit de 
evaluatie kan besloten worden dat het inbrengen van slib en rietrizomen het 
vegetatieve herstel en het herstel van de macro-invertebratengemeenschap 
bespoedigt.  Na 6 maanden is een duidelijk positief effect waarneembaar. Op wat 
langere termijn is het effect verdwenen en word een spanningsveld naar waterbeheer 
gevormd en groeit de verlegde Witte Nete over de volledige breedte dicht met riet en 
liesgras als gevolg van de voedselrijke situatie, vooral gekenmerkt door hoge 
fosforgehalten.  

4.2.2 Aanleg stroomversnelling 
Tijdens de omleggingswerken werd beslist om stroomafwaarts de landbouwersbrug 
aan de Broekberg een verval van 20 cm in de vorm van een stenige drempel of 
stroomversnelling aan te leggen (Figuur 1.16).  Deze drempel moest fungeren als 
habitat voor rivierdonderpad.  Samen met de steenbestorting rond de brug (Figuur 
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1.14) en in de achterliggende buitenbochten (Figuur 1.24) werd getracht om in dit 
beektraject de habitatgeschiktheid voor rivierdonderpad te verhogen.  Ook bij de 
wandelaarsbrug, die inmiddels is verwijderd, werd een steenbestorting aangebracht.  

Naar diepte en stroomsnelheden van het water toe is dit beektraject stroomafwaarts 
de landbouwersbrug geëvolueerd tot het meest gevarieerde deel van de Witte Nete.  
Dit beektraject (WN3) wordt gekenmerkt door de hoogste stroomsnelheid (Figuur 
4.12). Naast de aangelegde drempel fungeert de versmalling en de steenbestorting  
aan de landbouwersbrug als een tweede drempel.  Achter de drempels zijn diepe 
kuilen uitgespoeld, waardoor de variatie in stroming op 10 cm boven het substraat 
sterk varieert.   

Uit de bemonsteringen van de visgemeenschap blijkt dat in de verlegde Witte Nete 
het traject WN3 het hoogste scoort naar aantal vissen en naar totale abundantie aan 
vissen (Figuur 4.39, Figuur 4.40).  Van de vier onderzochte trajecten in de verlegde 
Witte Nete is WN3 het enige traject waarin steeds rivierdonderpad is waargenomen.  
Reeds bij de eerste bemonsteringscampagne in het najaar van 2006 waren in de 
steenbestortingen van de buitenbocht, de drempel en bij de brug rivierdonderpadden 
aanwezig.  

Ook in de steenbestorting aan de voetgangersbrug kwamen rivierdonderpadden voor.  

Tijdens de gehele bemonsteringsperiode (2006-2014) heeft de populatie aan 
rivierdonderpad zich in deze zone weten te handhaven (Figuur 4.41). Ook bermpje, 
riviergrondel, kleine modderkruiper en paling zijn duidelijk in hoger aantal aanwezig 
in traject WN3 in vergelijking met de andere trajecten in de verlegde Witte Nete 
(Figuur 4.42, Figuur 4.43, Figuur 4.44, Figuur 4.46).   

Uit deze gegevens kan besloten worden dat de aanleg van de drempel samen met de 
stroomversnelling aan de landbouwersbrug niet alleen fungeert als habitat voor 
rivierdonderpad, maar ook voor de andere typische soorten voor een laaglandbeek op 
zandige bodem.  De abundantie van deze typesoorten in dit traject is hoger dan in de 
overige trajecten van de verlegde Witte Nete.  Ook paling, een bedreigde vissoort, 
vindt in dit traject een vergelijkbaar aantal schuilplaatsen als in de 
referentietrajecten.  Naar stromingsdiversiteit is dit traject in de verlegde Witte Nete 
het meest divers.  

De aangelegde drempel en stroomversnelling aan de landbouwersbrug resulteerden 
in de gewenste geomorfologische veranderingen met de vorming van diepe 
stroomkuilen achter de drempels en zandafzettingen stroomafwaarts de kuilen.  Het 
ontwikkelen van deze functionele habitats, naast het ondiepe habitat van de 
stroomversnelling zelf, kan als een succesvolle maatregel worden beschouwd.  
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5 Samenvattende conclusies 
De omlegging van de Witte Nete ter hoogte van de groeve Donk kan beschouwd 
worden als een beekherstelproject op basis van het ‘natural channel design’ (Rosgen 
2006). Hierbij wordt getracht de dimensies, het patroon en profiel uit de 
onverstoorde toestand van een natuurlijke, stabiele waterloop na te bootsen en te 
herstellen.   

Waterlopen zijn van nature geen starre structuren maar juist dynamische systemen 
met wijzigende habitats in tijd en ruimte.  Het herstel van de sinuositeit van de Witte 
Nete, zoals deze in het einde van de 19 eeuw aanwezig was, beoogt het herstel van 
een stabiele maar in tijd en ruimte wijzigende riviervorm met hoge graad van 
natuurlijkheid maar met in acht name van een extensief menselijk gebruik van de 
vallei.  

Bij de omlegging van de Witte Nete werd gekozen om het meanderend of kronkelend 
patroon te herstellen en te trachten om een meer natuurlijk functionerend deel van 
de waterloop te herstellen.  Er werd bewust niet geopteerd voor een minimalistische 
benadering waarbij enkel een beperkte habitatinrichting zou worden uitgevoerd om 
de aanwezige populaties van habitatrichtlijnsoorten zoals kleine modderkruiper en 
rivierdonderpad te kunnen behouden.  

5.1 Succesvol beekherstelproject 
De omlegging en hermeandering van de Witte Nete is uitgevoerd volgens 
internationaal aanvaarde richtlijnen (Palmer et al. 2005, Ecological Restoration). 
Volgens deze Palmer et al. (2005) zijn de meest succesvolle rivierherstelprojecten 
terug te vinden op de intersectie van ecologisch succes, succes in het leerproces en 
succes voor belanghebbenden.   

 

 
Figuur 5.1. Effectieve rivierherstelprojecten liggen op de intersectie van ecologisch 
succes, stakeholder succes en leersucces (naar Palmer et al. 2005). 
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In de loop van het project ‘Hermeandering van de Witte Nete’ werden heel wat 
stakeholders of belanghebbenden op verschillende wijze betrokken.  

De opvolging van de uitvoering van de omlegging en hermeandering als ook van de 
monitoring gebeurde door een stuurgroep met zowel vertegenwoordigers van het 
bedrijf zelf, als de gemeente Dessel, de Dienst Integraal Waterbeleid van de provincie 
Antwerpen, het Agentschap voor Natuur en Bos en het Departement Leefmilieu, 
natuur en energie. De wandelingen en toelichtingen op het terrein aan zowel 
studenten, omwonenden en professionelen hebben het project draagvlak gegeven in 
de maatschappij (Figuur 5.2).  De landschappelijke inkleding met hagen, 
bosaanplanten en het aanleggen van een wandelpad hebben bijgedragen aan de 
belevingswaarde van het project.  In de geluidswal werden steilwanden aangelegd, 
die door oeverzwaluwen werden ingenomen.  Een wandelpad werd in samenwerking 
met de lokale natuurvereniging ‘Den Bunt’ ingericht.  

Het overzicht van de bijdragen op wetenschappelijke symposia en studiedagen 
(Bijlage 1) toont dat de verzamelde kennis en informatie bijdraagt aan het 
leerproces.  Ook de gezamenlijke beslissingen in de stuurgroep, het kennis maken 
met standpunten van verschillende partijen is een wezenlijke invulling van integraal 
waterbeheer wat in correcte vertaling uit het Engels en daadwerkelijk de invulling van 
‘geïntegreerd waterbeleid’ moet zijn.  Zo werd het beheer van de hermeandering op 
de stuurgroep vergadering besproken en in overleg beslist. Tijdens de opvolging van 
de biologische ontwikkeling van de Witte Nete werd vastgesteld dat de grens tussen 
de natte oeverzone en de drogere natuurzone rond de beek zeer scherp is.  Daarom 
werd beslist om in de rietzone ten oosten van de dreef een bijkomende 
niveauverlaging aan de zuidzijde uit te voeren. De monitoring en het overleg in de 
stuurgroep is hierbij een praktisch voorbeeld in Vlaanderen van adaptief beheer van 
waterlopen (Klein et al. 2007). Aan de landbouwersbrug werd afgezien van het 
aanleggen van een droge faunadoorgang onder de brug gelet op het feit dat geen 
verharde weg aanwezig is en slechts enkele voertuigen per week passeren.  De 
natuurzone werd in onderling overleg dan weer voedselarm afgewerkt en ingezaaid 
met een grasmengsel met o.a. Italiaans raaigras als tijdelijke bescherming tegen 
erosie tot de spontane vegetatieontwikkeling overnam.   

Palmer et al. (2005) formuleert vijf criteria als standaards voor succesvol ecologisch 
rivierherstel.  De hermeandering van de Witte Nete werd gebaseerd op een 
dynamisch en ecologisch streefbeeld van de onverstoorde, niet gecalibreerde 
waterloop op einde van de 19e eeuw.  De sinuositeit van de hermeandering werd 
immers op historische kaarten en berekeningen op basis van beekbreedte gebaseerd. 
Ten tweede moet de ecologische kwaliteit van de waterloop meetbaar verbeteren.  
De toename aan habitatdiversiteit en diversiteit in diepte en stroomsnelheid van het 
water en het herstel van de oorspronkelijke lengte van de waterloop zijn duidelijk 
hersteld. Ten derde zou het beekecosysteem beter bestand moeten zijn tegen 
verstoringen en moet het onderhoud van het systeem minder intensief moeten zijn.  
Door het hoge nutriëntengehalte van het water en de afwezigheid van beschaduwing 
in de nieuwe meanderende loop, blijven kruidruimingen in de waterloop noodzakelijk 
om een gevarieerd aquatisch ecosysteem te kunnen behouden.  Het stoppen van de 
kruidruimingen zal resulteren in het ontstaan van een doorstroommoeras waarbij het 
aandeel aan typische beeksoorten bij zowel macro-invertebraten als vissen zal 
afnemen. De oevers van de hermeandering zijn echter door de natuurlijke vegetatie 
min of meer gefixeerd en beperkte oevererosie vergt in de nieuwe hermeanderde 
loop geen onderhoud meer.  De ruimte die de nieuwe loop heeft gekregen laat een 
natuurlijke dynamiek toe, zonder de menselijke functies te hypothekeren. Het vierde 
criterium stelt dat tijdens de aanleg geen onherstelbare schade mag aangebracht 
worden aan het ecosysteem.  Tijdens de aanleg werd rekening gehouden met de 
aanwezige natuurwaarden zoals oudere eiken. Tijdens de werken werd op de venige 
bodem een zandbed aangelegd om bodemcompactering tegen te gaan.  De werken 
werden uitgevoerd in het vroege voorjaar voor het broedseizoen van vogels aanving 



CENTRUM VOOR MILIEUKUNDE – ARCADIS BELGIUM NV 

 EINDRAPPORT MONITORING HERMEANDERDE WITTE NETE 65 

en de vegetatieve ontwikkeling op gang kwam.  Bij de droogzuiging werd het 
opgepompte water bovendien gebufferd in een beluchtingspoel (Figuur 5.3).  Het 
overbrengen van slib en rietrizomen uit de oude loop in de nieuwe bedding heeft het 
herstel van de vegetatie en macro-invertebratenfauna versneld. Als vijfde criterium 
stellen de auteurs dat een pre- en postevaluatie moet worden uitgevoerd.  In het 
MER (Aeolus 2000) en het ontwerp van de omlegging (Aubroeck et al. 2005) werd 
een inventarisatie uitgevoerd en de effecten op voorhand ingeschat (De Vocht 2005).  
Het rapport van deze monitoring geeft dan weer invulling aan de post-evaluatie van 
het project op middellange termijn.   

 

  
Figuur 5.2. Rondleidingen en 
toelichtingen werden reeds tijdens de 
uitvoering georganiseerd. 

Figuur 5.3. Beluchtingspoel gebruikt 
tijdens de aanleg, nu behouden als 
amfibieënpoel. 

5.2 Waterkwaliteit 
Tijdens de monitoring tussen 2006 en 2013 is de waterkwaliteit in de Witte Nete niet 
gewijzigd.  Het water is relatief voedselrijk maar weinig of niet organisch 
verontreinigd met lage BZV en CZV-waarden (resp < 3 en < 19).  De totale P-
concentratie blijft onder de norm voor viswaterkwaliteit (1 mg P/l). De 
nitrietconcentratie overschrijdt wel vaak de norm en is ook gemiddeld genomen in de 
onderzoeksperiode hoger dan de norm van 0,03 mg N/l.  Ook de nitraatconcentratie 
is naar ecologische maatstaven hoog (gemiddeld 0,9 mg N/l). Het gehalte aan totaal 
ammonium ligt gemiddeld onder de norm van 1 mg N/l.  De zuurtegraad is neutraal 
(7,0- 7,4) en de geleidbaarheid gemiddeld 347 "S/cm.  Het jaarlijkse gemiddelde 
voor de zuurstofconcentratie bedraagt meer dan 8 en samen met de gemiddelde 
zuurstofverzadiging van 80 %, ze voldoen beiden aan de norm voor viswaterkwaliteit 
(Vlarem II).  De minimale zuurstofverzadigingswaarde in de metingen uitgevoerd 
door de VMM bedraagt 60 %.  Wijzigingen in de waterkwaliteit zijn er tijdens de 
monitoring niet opgetreden.  Wijzingen in de macro-invertebraten of visgemeenschap 
kunnen dus niet aan grote wijzigingen in de waterkwaliteit toegeschreven worden. 
Wel kon jaarlijks wel eens een incident met lozing van mazout, diesel of benzine 
worden vastgesteld.  De bron van deze verontreinging lag meestal stroomopwaarts 
langs de Voorste of Achterste Nete. Uit het onderzoek kon niet afgeleid worden welke 
effecten deze vervuiling heeft op de onderzochte fauna en flora.  

5.3 Beekmorfologie 
Wijzigingen in beek- of riviermorfologie evolueren zeer traag. De inventarisaties in de 
eerste 8 jaar na aanleg tonen een toename aan stroomdiversiteit in de eerste jaren 
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door de toename van aquatische vegetatie en wijzigend diepte-ondiepte patroon.  
Zones met een goede stroomdiversiteit zijn van 4 tot 54 % toegenomen in de 
hermeanderde Witte Nete terwijl ze in de referentietrajecten hetzelfde zijn gebleven.  
Vooral de verbetering van het diepte-ondiepte patroon, zowel in longitudinale als 
transversale richting heeft een positieve invloed op de beoordeling van de 
beekmorfologie.  Ook de toename van holle, onderspoelde oevers is positief. 
Metingen van diepte en stroomsnelheid tonen aan dat zowel minder diepe als diepere 
zones aanwezig zijn in de hermeanderde loop t.o.v. de rechtgetrokken 
referentiestroken. Hierdoor is de variatie in diepte significant groter in de 
hermeanderde Witte Nete in vergelijking met de referentiestroken. Metingen tijdens 
de afvissingen bij een relatief laag debiet tonen geen verschillen in stroomsnelheid 
tussen de referentietrajecten en de hermeandering. De verschillen in stroomsnelheid 
tussen de vier onderzochte trajecten in de hermeanderde Witte Nete zijn wel 
significant verschillend en tonen aan dat de structurele variatie is toegenomen. De 
trajecten met de drempels aan de landbouwersbrug en dus plaatselijk hoger verval 
en het sterk meanderd deel parallel aan de eikendreef worden gekenmerkt door een 
hogere stroomsnelheid terwijl het brede traject direct na de stroomopwaartse 
aantakking gekenmerkt wordt door een tragere stroomsnelheid.  

5.4 Vegetatie 
De bedekkingsgraad van zowel ondergedoken, drijvende en emergente planten in de 
bedding is in de monitoringsperiode sterk toegenomen. De resultaten vertonen echter 
sterke jaarlijkse schommelingen die eerder te wijten zijn aan het moment van 
opname en het tijdstip van kruidruiming.  Het vegetatieve herstel op zandige bodem 
verliep sneller dan in het deel op venige bodem (stroomopwaartse deel van het 
hermeanderde traject). Belangrijke vaststelling is dat de loop van de hermeanderde 
Witte Nete zonder tweejaarlijkse kruidruiming en afvoer zich autonoom door een 
doorstroommoeras ontwikkeld met volledige bedekking van aquatische vegetatie.  De 
leefruimte voor aan open substraat of harde substraten gebonden fauna verdwijnt 
hier door en neemt nu in de loop der jaren ook af. Dit heeft dan weer een negatieve 
impact op de beoordelng van de goede ecologische kwaliteit van de macro-
invertebraten- en visgemeenschap. 

De oevervegetatie is van een kale bodem over vegetaties van de Klasse der 
Akkergemeenschappen en vegetaties van de Tandzaadklasse geëvolueerd naar een 
dominantie van vegetaties van de Rietklasse (> 90 %).  Sinds 2013 kan ook een 
ontwikkeling naar alluviaal bos (9 %) worden vasgesteld.  Naar de toekomst toe zal 
het aandeel aan alluviaal bos nog toenemen.   

5.5 Macro-invertebraten 
Het herstel van de macro-invertebratengemeenschap verliep zeer snel en het 
inbrengen van slib en rietrizomen zorgt onmiddellijk na aanleg in het voorjaar 2006 
reeds voor een goede biotisch index en een vergelijkbaar aantal taxa als in het 
referentiepunt.  Naar het aantal taxa toe scoren in het najaar 2006 de plaatsen waar 
het slib en rietrizomen werden ingebracht beter (32) dan het refentiepunt (26) en het 
traject zonder input (16) (Tabel 3.16).  Uit de monitoring kan besloten worden dat er 
significant meer watermijten (Acari), kreeftachtigen (Crustacea), tweevleugelige 
insecten (Diptera), eendagsvliegen (Ephemeroptera), aantal taxa en totaal aantal 
individuen van EPT-taxa (eendagsvliegen, kokerjuffers en steenvliegen) voorkomen 
in de hermeanderde Witte Nete.  In hoeverre deze toename aan individuen ook te 
wijten is aan de hermeandering en grotere variatie in dieptes en stroomsnelheden is 
onduidelijk omdat ook de hoeveelheid waterplanten op de staalnamepunten in de 
hermeanderde loop groter is dan ter hoogte van het referentiepunt.   
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5.6 Vissen 
Het herstel van de populatie rivierdonderpad heeft zes tot zeven jaar geduurd.  In de 
aanvangstperiode was het gebrek aan schuilplaatsen en microhabitats in de meeste 
delen van de hermeanderde Witte Nete de reden voor de afwezigheid van 
rivierdonderpad.  De steenbestortingen aan de brugjes en de aangelegde drempel en 
oeververdedigingen met Maaskeien vormden reeds in het eerste jaar na aanleg een 
geschikt habitat voor rivierdonderpad.  De andere trajecten werden pas na enkele 
jaren gekoloniseerd naarmate het aanbod aan schuilplaatsen, zoals holtes onder 
rietrizomen toenam.  

Paling komt nog steeds in lagere aantallen voor in het hermeanderde traject.  Ook 
hier is het aanbod aan schuilplaatsen doorslaggevend.  Het ontbreken van oude 
bomen op de oever en van holtes tussen de boomwortels is de belangrijkste oorzaak 
van de lagere densiteit aan paling in de hermeanderde loop. 

De habitatrichtlijnsoort kleine modderkruiper komt zoals verwacht in lagere 
abundanties voor in de hermeanderende beek.  Het aanbod aan geschikt habitat voor 
kleine modderkruiper is in de hermeanderde loop beperkter dan in de rechtgetrokken 
trajecten.  Kleine modderkruiper verkiest water met neutrale pH en ondiepe (25-35 
cm) plaatsen op zandige bodem met dun laagje organisch slib en stroomsnelheid van 
0,2 m/s (Seeuws 1999).  In de brede rechtgetrokken Witte Nete is dit habitat zeer 
veel aanwezig.  In de hermeandering is dit type van habitat beperkt en situeert zich 
tussen de diepe uitspoelingen in de buitenbochten en de zandige stroomversnellingen 
of ‘riffles’.  Na een recent uitgevoerde kruidruiming komen in de egale, ondiepe, 
rechtgetrokken loop een continu zandtransport over de bodem van de beek op. Door 
de beperkte diepte en afwezigheid van diepere stukken komen minder predatoren 
voor.  In deze omstandigheden kan de populatie aan kleine modderkruiper uitstekend 
gedijen.  Het herstellen van de laaglandbeken, zoals de Witte Nete, Kleine Nete en 
andere zijbeken, in hun oorspronkelijke natuurlijk meanderend patroon zal aanleiding 
geven tot lagere maar natuurlijke abundanties van de soort.   

Zonder statistisch significant te zijn valt het op dat de eurytope en algemene soorten 
in hogere aantallen voorkomen in de rechte referentiestroken.  De rheofiele of 
stromingsminnende vissoorten en de typische soorten voor een laaglandbeek zoals de 
Witte Nete, met name bermpje en riviergrondel, komen dan weer beduidend meer 
voor in de hermeanderende loop. De jaarlijkse verschillen en densiteit zijn echter te 
groot en het aantal staalnames in het najaar (8) nog te laag om statistisch significant  
te zijn.  Het uitbreiden van de dataset en verder zetten van de monitoring zou deze 
trend en het verschil in densiteit wel statistisch significant kunnen maken.   

De zone ter hoogte van de landbouwersbrug met de drempels en diepere 
uitspoelingen is in de omgelegde en hermeanderde Witte Nete het meest soortenrijk 
en herbergt het grootste aantal aan typische beeksoorten zoals rivierdonderpad, 
bermpje en riviergrondel.   

Op basis van bijkomende habitat en waterkwaliteitsmetingen werden de 
habiatgeschikheid voor serpeling en kopvoorn beoordeeld (Dillen et al. 2005, Van den 
Neucker et al. 2012). Het habitat voor 0+-serpelingen is meestal nog ongeschikt 
terwijl de opgemeten trajecten vrijwel overal geschikt zijn voor 1+-serpelingen. Voor 
0+-kopvoorns zijn de habitats overwegend matig geschikt met zelfs drie geschikte 
trajecten.  De stroomsnelheid is optimaal maar soms zijn de trajecten te ondiep. Voor 
1-kopvoorns is de hermeandering vrijwel overal geschikt.  Zowel de stroomversnelling 
aan de Boerentang als aan de landbouwersbrug (verlegde Witte Nete) zijn geschikt 
voor de paai van zowel serpeling als kopvoorn.   

  



CENTRUM VOOR MILIEUKUNDE – ARCADIS BELGIUM NV 

68 EINDRAPPORT MONITORING HERMEANDERDE WITTE NETE 

5.7 Besluit 
Palmer et al. (2005) hebben een aantal criteria gedefinieerd om ecologische 
herstelprojecten te beoordelen.  Een toetsing van de omlegging en hermeandering 
van de Witte Nete aan deze criteria leert ons dat dit project als een goed ecologisch 
herstelproject kan beschouwd worden.  De hermeandering is een voorbeeld van een 
‘natural channel design’ herstelproject (Rosgen 2006).  Met een natuurlijke, stabiele 
waterloop wordt een waterloop bedoeld met dynamische, alluviale loop waarvan de 
karakteristieke dimensies niet meer veranderen binnen enkele decennia (Niezgoda en 
Johnson 2005).  Oevererosie en sedimentatie is daarbij een natuurlijk proces maar 
een verhoogde oevererosie door menselijk ingrijpen veroorzaakt een onevenwicht en 
hypothekeert de stabiele vorm van de waterloop.  Waterlopen zijn van nature geen 
starre structuren maar juist dynamische systemen met wijzigende habitats in tijd en 
ruimte (Ward et al. 2001).  Het herstel van de sinuositeit van de Witte Nete, zoals 
deze in het einde van de 18 eeuw aanwezig was beoogd het herstel van een stabiele 
maar in tijd en ruimte wijzigende riviervorm met hoge graad van natuurlijkheid maar 
met inachtname van een extensief menselijk gebruik van de vallei.   

Een snelle ontwikkeling van de oevervegetatie en een beheer dat de 
oeververstevigende functie van de oevervegetatie waarborgt, is noodzakelijk om op 
lange termijn tot een succesvol beekherstel te komen (Nagle 2007).  Mislukkingen in 
rivierherstel met het principe van ‘natural channel design’ zijn vaak te wijten aan 
verhoogde sedimenttransporten of gewijzigde nutriëntrijkheid van het systeem in 
vergelijking met de historische of referentietoestand (Nagle 2007).  Bij de omlegging 
van de Voorste Nete t.h.v. Pinken, een zijbeek van de Witte Nete, in 2004 werd het 
oorspronkelijk ontwerp sterk gewijzigd door erosie en sedimenttransport in de eerste 
maanden na aanleg.  In de Witte Nete heeft het aanbrengen van oeververdedigingen 
met keien, zwarte els of riet de oevererosie voldoende kunnen beperken.  In de zone 
waar geen verstevigingen werden aangebracht kon in de eerste twee jaren na aanleg 
sterke oevererosie en sedimentatie worden vastgesteld.  Na twee jaar is de toestand 
gestabiliseerd en zijn de zandbanken begroeid.  De oevererosie gaat nu nog in 
beperkte mate verder met een dynamisch sedimenttransport dat duidelijk minder is 
dan in de eerste jaren.  De kruidruimingen hebben echter nog steeds tot gevolg dat 
op korte afstand sediment getransporteerd wordt en de grootste diepten of 
rivierpoelen weer wat verondiepen.   

In het herstel en de monitoring werd geopteerd om rekening te houden met de 
indicatoren voor een goed laaglandbeeksysteem waaronder de soortenrijkdom en 
abundanties van macro-invertebraten (MMIF) en vissen (IBI).  Recent wordt in het 
buitenland soms gericht rivierherstel uitgevoerd in functie van ecosysteemdiensten in 
plaats van het herstel van een natuurlijk ecosysteem (Palmer et al. 2014).  Ook in de 
bovenlopen van kleine waterlopen, zoals de Voorste Nete t.h.v. Pinken, kan een 
dergelijke keuze met focus op water- en sedimentretentie als ook nutriëntopname 
overwogen worden.   

Tijdens de onderzoeksperiode werden bijkomend vissen stroomafwaarts de molen 
van de Boeretang gemerkt of van radiozenders voorzien (blankvoorn en 
riviergrondel). Deze bijkomende onderzoeksmethodes hebben aangetoond dat paling, 
baars en blankvoorn in staat waren het knelpunt te passeren (De Rossi 2009). De 
aanwezigheid van een gladde betonnen plaat stroomopwaarts de steenbestorting 
verhinderde echter dat kleine vissen en vissoorten het migratieknelpunt konden 
passeren. Tijdens het monitoringproject heeft de Dienst Integraal Waterbeleid van de 
provincie Antwerpen het vroegere vismigratieknelpunt t.h.v. de Boeretang nog 
geoptimaliseerd.  De aanwezige betonnen plaat werd verruwd met stenen zodat het 
knelpunt nu ook voor typisch, kleine beeksoorten zoals kleine modderkruiper, 
bermpje en riviergrondel makkelijk passeerbaar is.   

In Europa is de monitoring van de hermeandering van de Witte Nete één van de 
langst lopende monitoringprojecten.  De resultaten zijn in overeenstemming met 
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andere monitoringprojecten in het buitenland waar weinig statistisch significante 
verschillen kunnen worden vastgesteld omwille van de jaarlijkse variabiliteit.  
Nochtans kunnen ecologische en biologische significante verschillen worden 
vastgesteld die een duidelijke verandering en meerwaarde aantonen (Yoccoz 1991). 
Deze veranderingen zijn te klein of het aantal opnames is nog te beperkt om de 
verschillen ook statistisch significant te maken (Johnson 1999, Robinson & Wainer 
2002, Stephens et al. 2005). In Engeland gaf het implementeren van 
rivierherstelmaatregelen niet steeds aanleiding tot significante verschillen in de 
samenstelling of de abundantie van de visfauna tussen herstelde trajecten en 
referentiestroken, binnen een periode van twee tot acht jaar na uitvoering (Pretty et 
al. 2003). De auterus stelden vast dat de diversiteit in diepte en stroomsnelheid in 
herstelde trajecten was toegenomen, maar dat dit zelden bij één of tweemalige 
evaluaties aan een positieve evolutie in de visfauna kon worden gerelateerd.  Hieruit 
blijkt eveneens dat de biologische effecten van dergelijke herstelmaatregelen enkel 
met een voldoende aantal staalnames en langdurige monitoring kunnen worden 
vastgesteld. 

De uitvoering en monitoring van de Witte Nete in Dessel heeft aangetoond dat de 
opvolging van de uitvoering door een ruime stuurgroep van betrokken actoren zeer 
belangrijk is.  Niet alleen kunnen onvoorziene problemen in gezamenlijk overleg 
worden opgelost maar het draagvlak voor en de verbondenheid met het project wordt 
bij alle partijen vergroot.  Immers niet alleen het ecologisch succes is belangrijk, ook 
het leerproces naar toekomstige uitvoeringen toe is een belangrijk resultaat. 

De inrichtingsmaatregelen, zoals het inzaaien van de natuurzone, het aanbrengen 
van slib en rietrhizomen aan de teen van het talud, zijn in zandig vlaanderen geen 
overbodige maatregelen om de initiële sterke erosie te beperken.  De rand tussen 
land en water dient zo snel mogelijk te worden gestabiliseerd door emergente 
planten.  In het beheer moet de vegetatie op de rand van de de waterloop en het 
tallud gespaard worden om de oeverbeschermende functie niet aan te tasten.  Het 
beheer van de Witte Nete toont aan dat ruimingen van water- en oeverplanten met 
respect van de oeverzone compatibel zijn met het bereiken en behouden van zowel 
een rijke en gevarieerde macro-invertebratenfauna en visgemeenschap.   

Naar toekomstige projecten kan vanuit dit project geadviseerd worden om ook in 
andere projecten een monitoring en evaluatie te voorzien.  Bij het opstellen van een 
monitoringplan moet aandacht besteed worden aan een goede opnamemethodiek, die 
een statistische verwerking en interpretatie van de gegevens toelaat. Dit houdt in dat 
goede meetgegevens en kwantificeerbare opnames moeten worden uitgevoerd. In 
deze studie was dit mogelijk met gegevens de gemeten dieptes en stroomsnelheden 
en de abundantie van de verschillende populaties aan macro-invertebraten en vissen. 
Belangrijk hierbij is dat steeds in dezelfde periode van het jaar wordt gemeten of 
gemonitord.  In de eerste studie werden de grootste verschillen in de dataset 
veroorzaakt door het verschil in opnamemoment, voorjaar versus najaar (De Vocht et 
al. 2009).  
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Bijlage 1. Overzicht van presentaties, publicaties, 
didactische terreinbezoeken en eindwerken ivm de 
hermeandering van de Witte Nete 

1. Presentaties en publicaties 
- De Vocht A., Aubroeck B & Hendig P. 2007. Omlegging en hermeandering van de Voorste 

en de Witte Nete in Dessel. Congres Watersysteemkennis 200§-2007. Water - Tijdschrift 
voor integraal waterbeleid nr. 30: 49-56. 

- De Vocht A. 2007. Gouden varieteit van de kleine modderkruiper in de Witte Nete. Vislijn 
2007, p 14. 

- De Vocht A. en Aubroeck B. 2007. Ecologisch herstel van twee nieuwe beektrajecten in de 
Voorste en Witte Nete in Dessel. Leuven. 8 maart 2007. Studiedag ‘Mogelijkheden voor 
ecologisch herstel van watersystemen. KULeuven.   

- De Vocht, A. en Aubroeck, B. 2007. Omlegging en hermeandering van de Voorste en Witte 
Nete in Dessel. Cursus Natuurtechnische milieubouw – Themadag hermeandering. 20 april 
2007, Heverlee. 

- De Vocht A., Aubroeck B. en Hendig P.T. 2007. Omlegging en hermeandering van de 
Voorste en de Witte Nete in Dessel. Proceeding Congres Watersysteemkennis 2006 - 2007 
"Mogelijkheden voor ecologisch herstel van watersystemen". Water nr. 30 jg 2007: 49-56. 

- Calu, T. 2008. Sibelco en de hermeandering van de Witte Nete. Arbeid & Milieu. Nr. 2, 8-
10. 

- De Vocht, A. 2008. Omlegging en hermeandering van de Witte Nete in Dessel. Vislijn 2008. 
- Sibelco 2008. Omlegging en meandering Witte Nete te Donk door kwartsontginner Sibelco. 

Studiedag Biodiversiteit lokaal BEkeKEN 29 januari 2008.  
- De Vocht A., Aubroeck B., Buttiens A en Nuyts W. 2008. Ecological evaluation of a 

technically restored lowland watercourse in Flanders, Belgium. 4th Int. Conf. On River 
Restoration, Venetië, Italië 16-21 juni 2008. 

- De Vocht A.en Aubroeck B. 2008. Ecological restoration of a lowland stream with 
populations of Bullhead (Cottus gobio/perifretum) and Spined loach (Cobitis taenia) in 
Flanders, Belgium.  Gent, België 6th Eur. Conf. On Ecological Restoration 8-12 september 
2008.  

- Buttiens A. Sibelco & Biodiversiteit.  ’t Kristallijn 20 maart 2009. 
- De Vocht A. & Descamps S. 2011. Remeandering and ecological restoration of a lowland 

stream in Belgium. 4th World Conference on Ecological Restoration, Merida, Mexico, 20-25 
augustus 2011. 

- De Vocht A. en Buttiens, A. 2012. De hermeandering van de verlegde Witte Nete in Dessel 
geëvalueerd. ANTenne juli-sept. 2012, jg 6, nr. 3 p. 16-23. 

- De Vocht A.,Pasmans R., Aubroeck B. en Hendig P. Omlegging en hermeandering van de 
Voorste en Witte Nete in Dessel. 10de Waterforum, 23 september 2013, Brussel. 

- De Vocht A. 2013. Remeandering and ecological restoration of a lowland stream in 
Belgium. Restore Workshop, 25-26 juni 2013, Utrecht. 

2. Excursies, rondleidingen en prijzen 
- 17 maart 2006: Rondleiding ANB-Antwerpen tijdens de aanleg 
- 17 mei 2006 : Bezoek ZKH Albert II met plechtige opening van de hermeandering van de 

Witte Nete 
- 15 oktober 2007 : Inbev-Baillet Latour Prijs voor het Leefmilieu, uitgerijkt door ZKH Prins 

Laurent. http://www.inbevbailletlatour.com/media/misc_media/PB_2007_Nete_NED.pdf 
- 14 oktober 2014 : Afdelingsdag Afdeling Milieu-integratie en –subsidiëringen, Departement 

LNE, Vlaamse overheid 
- 17 oktober 2014: Publieksmoment Witte Nete voor professionelen n.a.v. het einde van 

deze monitoringsperiode. 
- 18 oktober 2014: Publieksmoment Witte Nete voor omwonenden n.a.v. het einde van deze 

monitoringsperiode. 
-  



CENTRUM VOOR MILIEUKUNDE – ARCADIS BELGIUM NV 

 EINDRAPPORT MONITORING HERMEANDERDE WITTE NETE 75 

Jaarlijks terugkerende excursies 

2 Excursie studenten ‘Groenmanagement’, Hogeschool PXL 

2 Excursie studenten ‘Applied aquatic ecology & sustainable develomment’, KULeuven 

2 Excursie studenten Milieurecht UGent (Caroline Beké) 

2 Rondleiding door natuurgids Willy Cools 

3. Eindwerken 
Professionele bachelor 

2 Ivan Aerts (2007) “Monitoring van visfauna op de verlegde Witte en Voorste Nete”. 
Eindwerk Bachelor - Bachelor in agro- en biotechnologie KHKempen.  

2 Jeroen Grooten (2008) “Monitoring ecologisch herstel van de verlegde Witte Nete in 
Dessel”. Eindwerk Bachelor - Bachelor in agro- en biotechnologie PHL 

2 Sven Herrijgers (2009) “Hermeandering van de Witte Nete, bemonstering visfauna”. 
Eindwerk Bachelor - Bachelor in agro- en biotechnologie KHKempen 

2 Stef Houben (2013) “Voorjaarsmigratie van vissen in de verlegde Witte Nete en onderzoek 
naar habitatgeschiktheid voor kopvoorn en serpeling”. Eindwerk Bachelor - Bachelor in 
agro- en biotechnologie PHL 

2 Willy Cools en An Buttiens 2009. Terreinstudie: omlegging Witte Nete ingebed in een 
natuurinrichtingszone.  CVN Cursus Natuurgids Kasterlee. 

 

Master  

2 Debbie De Rossi (2009) “Het effect van de hermeandering van de Witte Nete in Dessel op 
de visgemeenschap en het habitatgebruik van adulte blankvoorn (Rutilus rutilus) en 
riviergrondel (Gobio gobio)”.  Masterthesis Biologische wetenschappen UAntwerpen. 

 

Stagestudenten  

Job Huijers 2009 

Ramon Pasmans 2010 

Kim Stokmans 2010 

Pieter Leen 2011 

Bart Vanbrabant 2011 

Phedra Ramaekers 2011 

Stef Houben 2012 

Timon Smeets 2012 

Sarah Jeanloz 2013 

4. Audiovisueel materiaal 
- Informatieve film van SCR Sibelco, Omlegging Witte Nete. 
- Verhoeven Frans Van natuur tot natuur.  VRT – Canvas 
- Dieren in Nesten, met Chris Dusauchoit: aflevering 16,  9 oktober 2010 
- Groenland, met Bartel Van Riet aflevering 29, 31 maart 2012 
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5. Samenwerking met lokale verenigingen 
Natuurvereniging Den Bunt : Zwaluwwand en wandelpad 

Kemp vzw : begrazing met schapen in de natuurzone 
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Kaarten 
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