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1 Inleiding en situering 

1.1 Aanleiding voor de omlegging van de Witte Nete  

SCR-Sibelco NV exploiteert in de gemeenten Dessel, Mol en Lommel verschillende 

zandontginningen.  Centraal gelegen is de site ‘Schans’. Hier bevindt zich de 

veredelingsfabriek en ook al ondersteunende diensten.  De site wordt door een 

insteekdok langs het kanaal Bocholt-Herentals voor de scheepvaart ontsloten.  Ten 

noorden van het kanaal Bocholt-Herentals, oostelijk van de Boeretangse dreef, 

bevindt zich de zandgroeve Donk (Kaart 1.1.1).  

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). 

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.  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).  

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 1.1.1).  De bestaande 

loop van de Witte Nete is rechtgetrokken met weinig diversiteit in beekmorfologie.  

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 (Figuur 1). 

In de verlegde Witte Nete werd de structuurdiversiteit verhoogd en de oorspronkelijk 

rechtgetrokken loop werd op met zwakke meandering of kronkelend heraangelegd 

(Aubroeck et al. 2005).  Hierdoor is de lengte van het beektraject en de stromende 

berging terug verhoogd (Figuur 1.1). Bovendien werd bij de aanleg van de verlegde 

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 1.2).  

1.2 Algemene hydrografie 

Het studiegebied behoort tot 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 



CENTRUM VOOR MILIEUKUNDE – ARCADIS BELGIUM NV 

2 EINDRAPPORT MONITORING BIOLOGISCH HERSTEL VAN DE VERLEGDE WITTE NETE 

bovenloop van de Kleine of Witte  Nete, de Waterstraatloop, is van het stroomgebied 

afgesneden door de aanleg van de zandwinningsput Miranmar. 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 verlegde Witte Nete. 

De typische laaglandbeken behorend tot het Netebekken stromen in een zandige 

laagvlakte wat van nature aanleiding geeft aan 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 

kwelwater dat meestal via een netwerk van grachten en sloten in de beek terecht 

komt. 

1.3 Doelstellingen omlegging 

De omlegging van de Witte Nete hebben 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. En 

ten tweede het realiseren van geschikte habitats voor de habitatrichtlijnsoorten kleine 

modderkruiper en rivierdonderpad en andere typesoorten zoals riviergrondel, zodat 

de duurzame instandhouding van de aanwezige populaties in de Witte Nete kan 

worden gewaarborgd.   

1.4 Uitvoering omlegging Witte Nete 

Voor de uitbreiding van deze groeve kon aan gevat worden, werd de Witte Nete over 

een lengte van ca. 1300 m omgelegd langs de noordzijde van de ontginningszone.  

De omlegging van de Witte Nete werd uitgevoerd in februari-april 2006.  De verlegde 

Witte Nete werd aangelegd als een kronkelende waterloop met een asymmetrisch 

dwarsprofiel zoals in een natuurlijke meander. Hierbij werden de buitenbochten 

eerder steil en de binnenbochten flauw hellend aangelegd. Voor de relatief rechte 

trajecten van de nieuwe loop werd een symmetrisch profiel met geleidelijke oevers 

aangelegd zonder diepteverschillen in de beekbodem (Figuur 1.3).  In een aantal 

buitenbochten op linker- en rechtoever werd een beplanting met Zwarte els (Alnus 

glutinosa) voorzien. 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 oude loop overgebracht (Figuur 1.4). 

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 (Kaart 1.4.1).   

De dimensies (dwarssectie) van de verlegde 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 1.6, Figuur 1.7). 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 

aangebracht en werd een stroomversnelling in maaskeien (verval 20 cm) aangelegd 

(Figuur 1.5).  Het verval in het stroomopwaarts deel van de verlegde 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. Hierdoor kwam 
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het onderliggende zandsubstraat bloot te liggen. Om de erosie bij hevige regenbuien 

te beperken werd een deel van deze afgegraven zone met enkele cm teelaarde 

afgedekt en ingezaaid met een aangepast grasmengsel. Een ander deel werd beplant 

met Grauwe els zodat op termijn een afwisseling ontstaat van open en gesloten 

stukken. 

1.5 Doelstellingen van de monitoring 

In het onderzoek worden volgende aspecten concreet na gegaan: 

- Hoe de waterkwaliteit evolueert; 

- Hoe de waterkwantiteit evolueert; 

- Hoe de structuurkwaliteit evolueert; 

- Hoe snel de morfodynamiek evolueert naar een dynamisch evenwicht; 

- Hoe het herstel van de macro-invertebratengemeenschap verloopt; 

- Hoe de landschappelijke integratie evolueert; 

- Hoe de grond- en oppervlaktewaterpeilen evolueren na de omlegging; 

- Welke vissoorten of leeftijdsklassen in de verlegde Witte Nete voorkomen;   

- Welke knelpunten in de aanleg aanwezig zijn, zodat een bijsturing van het 

oorspronkelijke opzet gericht kan worden uitgevoerd.  

De monitoring loopt over drie jaar (2006-2008) na het overbrengen van de 

vispopulatie van de oude in de nieuwe loop van de Witte Nete in het voorjaar 2006.   

Uiteindelijk zal een advies worden geformuleerd met betrekking tot het heraanleggen 

of herinrichten van beken i.f.v. typische beekvissen zoals kleine modderkruiper, 

rivierdonderpad en riviergrondel.   

Dit monitoringproject heeft als doel na te gaan of deze maatregel op korte en 

middellange termijn effectief is en hoe de ecologische ontwikkeling van verlegde 

Witte Nete evolueert.  Deze evaluatie en opvolging van de evolutie bestrijkt de 

monsternameperiode van het najaar 2004 tot het najaar 2006 in vijf 

staalnameperiodes.  In de monitoring worden de structuurkenmerken en de 

vegetatie, de waterkwaliteit zowel fysisch-chemisch als biologisch (macro-

invertebraten) en de visfauna geëvalueerd. 

Onder monitoren wordt verstaan dat op regelmatige tijdstippen verschillende 

parameters gestandaardiseerd worden gemeten en beschreven om met deze 

verzamelde gegevens na te gaan in hoeverre de vooropgestelde of verwachte 

doelstellingen al dan niet worden bereikt.  

Postevaluatieve onderzoeksprogramma’s die de fauna en flora opvolgen zijn niet 

courant in Vlaanderen of Europa. Nochtans zijn ze uiterst gewenst om een antwoord 

te bieden op de vraag of bijvoorbeeld mitigerende maatregelen het beoogde effect 

hebben of om na te gaan of bijkomende maatregelen nodig zijn om negatieve 

effecten als nog bij te sturen.  De postevaluatie levert kostbare informatie op voor 

het inschatten van effecten van toekomstige projecten maar ook de effectiviteit van 

milderende maatregelen kan worden beoordeeld. In dit kader werd de monitoring 

abiotische en biotische variabelen in de Witte Nete opgezet. 
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Figuur 1.1. De meanderende verlegde 

Witte Nete t.h.v. de landbouwersbrug in 

mei 2006. 

Figuur 1.2. Oorspronkelijke, 

rechtgetrokken loop van de Witte Nete 

t.h.v. groeve Donk . 

 
 

Figuur 1.3. Het nieuwe meanderende 

beekdeel van de Witte Nete wordt 

uitgegraven. 

Figuur 1.4. Slib en rietrizomen uit de 

oorspronkelijke loop van de Witte Nete 

werden overgebracht in de nieuwe 

bedding. 

  

Figuur 1.5. Stroomversnelling en 

oeverversteviging in Maaskeien met 

aangeplante Zwarte els op de 

buitenoever. 

Figuur 1.6.  In de natuurzone werd het 

maaiveld verlaagd en een vallei 

gevormd. 
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Figuur 1.7.  Schematische voorstelling van de gerealiseerde uitgraving van 

de waterloop en vallei (Aubroeck et al. 2005).  

 

In de literatuur zijn slecht een beperkt aantal studies gekend waarin effecten van 

beekherstelmaatregelen worden geëvalueerd.  Moerke en Lamberti (2003) 

onderzochten het terug opnemen van twee meanders in twee waterlopen in Indiana 

(V.S). In Europa zijn recent slechts een drietal publicaties beschikbaar die de effecten 

van rivierherstel op vispopulaties (Pretty et al. 2003, Oscoz et al. 2005), of op vissen 

en macro-invertebratengemeenschappen (Lepori et al. 2005, De Vocht et al. 2008) of 

enkel macro-invertebraten (Gortz 1998, Friberg et al. 1998) of zowel 

habitatdiversiteit, macro-invertebraten en vissen (Muotka en Syrjänen 2007) 

onderzochten. Uit deze studies blijkt dat de positieve respons van deze 

gemeenschappen op de verhoogde habitatdiversiteit niet steeds optreden (Pretty et 

al. 2003, Lepori et al. 2005).  Herstel van macro-invertebratengemeenschappen en 

fysische habitats verlopen snel in een periode van 3 tot 4 jaar (Friberg et al. 1998) of 

nog sneller (Millner 1996).   

Dit rapport beschrijft de gebruikte methodes en de resultaten van de monitoring van 

de verlegde Witte Nete van globaal genomen september 2006 tot oktober 2008 in vijf 

monitoringcampagnes, waarvan twee in het voorjaar (april) en drie in het najaar 

(september-oktober).   

Na deze inleiding en situering worden in hoofdstuk 2 kort enkele juridische en 

beleidsmatige aspecten besproken.  In hoofdstuk 3 worden de gebruikte methoden 

toegelicht.  In hoofdstuk 4 worden de belangrijkste resultaten samengevat.  Een 

meer gedetailleerd overzicht van de resultaten is in bijlage (hoofdstuk 8) opgenomen.  

De resultaten laten toe om de hier boven vermelde evoluties te schetsen.  In 

hoofdstuk 5 wordt specifiek ingegaan op enkele onderzoeksvragen om de effectiviteit 

van de omlegging van de Witte Nete in Dessel na te gaan.   

1. Resulteert de aanleg van de verlegde en hermeanderende 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 verlegde Witte Nete te vergelijken.  Uit de 

vergelijking tussen de verlegde Witte Nete en de referentietrajecten kan eveneens de 

meer- of minwaarde van de verlegde Witte Nete worden afgeleid. De vergelijking 

wordt gemaakt zowel voor de structuur, de macro-invertebraten (BBI) als voor de 

visgemeenschap.   

2. Hoe verloopt de ontwikkeling in het nieuw aangelegde beektraject van de Witte 

Nete? 

De waar te nemen trends en wijzigingen in de vijf bemonsteringscampagnes zowel 

naar morfologie, oevervegetatie, macro-invertebraten- als visgemeenschap.  

3. Wat is het effect van de uitgevoerde beekherstelmaatregelen? 
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Is er een effect waar te nemen door het inbrengen van slib en rietrizomen in de 

verlegde beek.  Heeft dit een gunstig effect gehad op het herstel? Was het aanleggen 

van de stroomversnelling of drempel een zinvolle maatregel.?  

In hoofdstuk 6 worden aanbevelingen geformuleerd in verband met 

beekherstelprojecten op basis van de vaststellingen in dit onderzoek.   
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2 Juridisch en beleidsmatig kader 

2.1 Kaderrichtlijn Water en monitoring van de toestand van 
oppervlaktewateren 

2.1.1 Algemeen 

De Kaderrichtlijn Water (KRLW) (RL 2000/60/EG) is sinds 22 december 2000 van 

kracht en heeft verregaande gevolgen voor het waterbeleid in de Europese lidstaten 

en dus ook in Vlaanderen. De KRLW benadert de waterproblematiek integraal op 

stroomgebiedniveau en heeft zowel betrekking op oppervlaktewater als op 

grondwater 

De richtlijn schenkt ook aandacht aan de monitoring van oppervlaktewater.  

De monitoringprogramma’s voor oppervlaktewater hebben in de eerste plaats 

betrekking op de ecologische en de chemische toestand van het water. Kwantiteit 

dient slechts te worden gemeten indien deze hierop een invloed heeft. Het meetnet 

dient zo opgezet te worden dat een breed en samenhangend overzicht van de 

ecologische en chemische toestand in elk stroomgebied wordt verkregen. Zoals 

eerder toegelicht wordt de ecologische toestand bepaald door een samenspel van 

factoren: biologische elementen, maar ook kwantitatieve aspecten en morfologische 

kenmerken en verder de fysisch-chemische en chemische kwaliteit van het water. 

Voor al deze aspecten dienen specifieke meetprogramma’s opgesteld te worden om 

een juiste inschatting van de ecologische toestand mogelijk te maken. Verder moet 

via een accuraat beoordelingssysteem worden nagegaan of de goede ecologische 

toestand al dan niet wordt bereikt. Dit systeem moet zodanig worden opgesteld dat 

de rapportering in alle lidstaten vergelijkbaar is. 

De biologische elementen die moeten gemeten worden in oppervlaktewateren zijn 

fytoplankton, waterflora, macaronivertebraten en visfauna (uitgezonderd voor 

kustwater). Daarnaast moeten het hydrologische regime en de morfologische 

kenmerken van het watersysteem worden gecontroleerd, omdat ook deze elementen 

van invloed zijn op de biologische kwaliteit van het water. 

Voor de bepaling van de algemene fysisch-chemische toestand van het waterlichaam 

moeten enerzijds volgende parameters worden gemeten: temperatuur, 

zuurstofhuishouding, eutrofiëringtoestand en eventueel doorzichtigheid en 

verzuringtoestand. Anderzijds moet de chemische toestand worden gekwantificeerd, 

zowel voor prioritaire stoffen als voor alle andere verontreinigende stoffen die in 

belangrijke hoeveelheden in het water worden geloosd. 

De ecologische toestand van het oppervlaktewater moet ingedeeld worden in vijf 

klassen, gaande van ‘zeer goed’ over ‘goed’, ‘matig’ en ‘ontoereikend’ tot ‘slecht’. 

Voor de hantering van deze begrippen geeft de richtlijn enkel een algemene 

omschrijving. 

De ecologische toestand wordt bepaald door de laagste waarde van de biologische en 

de fysisch-chemische kwaliteit. Deze laatste twee worden eveneens ingedeeld in vijf 

klassen. 

Voor de indeling in chemische toestand worden slechts twee kwaliteitsklassen 

gedefinieerd: ‘goed’ en ‘niet goed’. De chemische toestand wordt getoetst aan de 

milieukwaliteitsnormen voor een aantal gevaarlijke stoffen (vastgesteld via de 

betreffende richtlijnen) en voor de prioritaire stoffen (nog te bepalen). 
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Om de monitoringresultaten van de meetsystemen in de verschillende lidstaten te 

kunnen vergelijken, worden de resultaten voorgesteld met behulp van ecologische 

kwaliteitscoëfficiënten. 

Ecologische kwaliteitscoëfficiënten geven de verhouding aan tussen biologische 

parameters en de waarden van die parameters die onder de 

referentieomstandigheden voor dat water te verwachten zijn. De getalswaarde van 

een ecologische kwaliteitscoëfficiënt ligt tussen nul en één, waarbij waarden in de 

buurt van één wijzen op een zeer goede ecologische toestand en waarden in de buurt 

van nul op een slechte ecologische toestand. 

Elke lidstaat verdeelt vervolgens de schaal van de ecologische kwaliteitscoëfficiënten 

in vijf klassen volgens de algemene beschrijving in de richtlijn. Aan de grenzen 

tussen de verschillende klassen wordt een getalswaarde toegekend. 

Om ervoor te zorgen dat deze getalswaarden onderling tussen de verschillende 

lidstaten kunnen worden vergeleken, zal de Europese Commissie een ijking uitvoeren 

op basis van metingen in een aantal referentiesites. 

In Vlaanderen worden momenteel de monitoringsmethodes voor de trendmonitoring 

geëvalueerd en getoetst aan de richtlijn.  Nieuwe methodes voor de monitoring van 

macrofyten en macro-invertebraten worden opgesteld en zullen op korte termijn in 

Vlaanderen worden geïmplementeerd (Schneider et al. 2004, Gabriëls et al. 2005).  

Ook naar de beoordeling van de morfologie wordt in Europa naar een 

gestandaardiseerde methode gezocht (werkdocument CEN/TC230).  Naar de 

evaluatie van de visgemeenschap toe is veel aandacht gegaan naar het opstellen van 

indices voor biotische integriteit (IBI).  De ontwikkeling van deze indices in 

Vlaanderen is echter initieel op de indeling in viszones zoals opgesteld door Huet 

(1954) gestoeld. Op dit ogenblik zijn enkel indices beschikbaar voor de brasem- en 

barbeelzone, overgangswater en bovenlopen met een voor Vlaanderen relatief hoog 

verval.  Voor de verschillende waterlichamen in Vlaanderen (vb. Grote of Kleine beek 

in de Kempen) is geen index beschikbaar.  Bovendien treden zeer grote verschillen 

op in de referentietoestand binnen deze typering van waterlichamen.  De 

visgemeenschap in de Kempense beken wijzigt immers sterk naarmate de dimensies 

(breedte, diepte) van de waterloop toenemen (Bervoets et al. 1991).   

In deze monitoring werden de morfologie, macrofyten, macro-invertebraten en 

visgemeenschap naast enkele algemene variabelen van de waterkwaliteit 

opgenomen.   

2.1.2 Soorten monitoringprogramma’s 

De lidstaten moeten drie soorten programma’s voor de monitoring van 

oppervlaktewater operationeel maken. 

De toestand- en trend monitoring is een intensief programma waarbij gedurende een 

heel jaar een groot aantal (in principe alle) parameters gemeten wordt op een aantal 

relevante meetpunten. Het is de bedoeling dat deze gegevens ondersteuning bieden 

bij de evaluatie van de menselijke impact op de watertoestand. Deze monitoring 

wordt om de 6 jaar uitgevoerd. Verder moet het programma zorgen voor voldoende 

meetgegevens om veranderingen op lange termijn te kunnen evalueren. 

De operationele monitoring moet de effecten van de uitvoering van de 

maatregelenprogramma’s opvolgen. Bijzondere aandacht gaat naar die wateren 

waarvoor het risico bestaat dat de doelstellingen niet worden bereikt en naar die 

gevallen waar er sprake is van verontreiniging met prioritaire stoffen. Het programma 

meet enerzijds de biologische en hydromorfologische kwaliteitselementen die het 

meest gevoelig zijn aan de vastgestelde belasting, en meet anderzijds prioritaire of 

andere gevaarlijke stoffen. Deze monitoring is permanent. De meetfrequentie wordt 
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door de lidstaten zelf vastgelegd, maar de tussenpozen tussen twee meetreeksen 

mogen niet langer zijn dan aangegeven in de richtlijn. 

De monitoring voor nader onderzoek tenslotte moet het mogelijk maken 

maatregelenprogramma’s op te maken wanneer een overschrijding vastgesteld wordt 

waarvan de oorzaak niet gekend is. Verder worden de gegevens ook gebruikt om de 

omvang en het effect van een incidentele verontreiniging 

De monitoring van de Witte Nete sluit het meest aan op de monitoring voor nader 

onderzoek met elementen van een operationele monitoring. Een operationele 

monitoring kan worden verricht om het effect van hydromorfologische belasting te 

kunnen beoordelen.  In dit onderzoek wordt het effect nagegaan van het, zij het op 

kunstmatige wijze, aanpassen van de zwaar aangetaste morfologische toestand van 

de Witte Nete in dit landbouwgebied.  De verlegde loop laat toe om een meer 

ecologisch verantwoord model te toetsen aan de oorspronkelijk, slechte 

morfologische situatie.  

2.2 Decreet Integraal Waterbeleid 

Op 18 juli 2003 bekrachtigde de Vlaamse regering de tekst van het decreet 

betreffende het integraal waterbeleid (IWB). Dit decreet schept het juridische en 

organisatorische kader waarbinnen het integraal waterbeleid in Vlaanderen gevoerd 

zal worden. Op 14 november 2003 is het decreet gepubliceerd in het Staatsblad, 

waardoor het sinds 24 november 2004 van kracht is.   

De Kaderrichtlijn Water verwijst in artikel 2, 21° voor de definitie van ecologische 

toestand naar bijlage V. Hierin zijn biologische, hydromorfologische en fysisch-

chemische kwaliteitselementen opgenomen om de ecologische toestandsklassen in te 

delen. In de huidige Vlaamse regelgeving zijn nog geen milieudoelstellingen met 

betrekking tot de ecologische toestand van oppervlaktewater opgenomen. 

Overeenkomstig artikel 2.2.1. van het decreet algemeen beleid milieu (DABM) heeft 

de Vlaamse regering de bevoegdheid om deze kwaliteitselementen te bepalen. Het 

begrip milieukwaliteitsnormen in het DABM omvat immers ook de vaststelling van 

deze kwaliteitselementen.  De ecologische toestand dient te worden ingedeeld in de 

klassen “zeer goed”, “goed” en “matig”.  De Vlaamse regering zal tevens de 

kwaliteitselementen moeten vastleggen die bepalend zijn voor een matige 

ecologische toestand. Als milieudoelstelling geldt echter het bereiken van de goede 

ecologische toestand of het goed ecologisch potentieel en indien mogelijk, de zeer 

goede ecologische toestand of het maximaal ecologisch potentieel. Indien deze 

milieudoelstellingen niet worden bereikt, mag de bestaande toestand – behoudens de 

in artikel 55 en 56, § 2 en § 3 bedoelde gevallen - in geen geval achteruitgaan 

(artikel 51, § 4).  

2.3 Decreet houdende algemene bepalingen inzake 
milieubeleid 

In het DABM (Besl. Vl. Reg. 05/04/1995) werden de krijtlijnen voor het uitvoeren van 

de milieueffectrapportage in Vlaanderen vastgelegd.  Bij het opstellen van een 

project-MER vermeldt art. 4.3.7 §1 dat ook een beschrijving van de voorzieningen die 

redelijkerwijze kunnen worden getroffen voor een behoorlijke monitoring en evaluatie 

van de effecten van het voorgenomen project, moeten worden opgenomen in het 

MER.  In het kader van de MER voor deze ontginning werd ook aan de monitoring van 

de effecten aandacht geschonken.  De opvolging van de biologische waterkwaliteit, 

de evolutie van de structuurkenmerken en de vegetatieve en landschappelijke 

ontwikkeling waren in een voorstel tot monitoring in het MER opgenomen (Van de 

Genachte et al. 2001).   
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In het bewuste traject van de Witte Nete komen ook beschermde vissoorten in casu 

bermpje (Barbatula barbatula), kleine modderkruiper (Cobitis taenia) en 

rivierdonderpad (Cottus perifretum) (De Vocht 2005). Daarom werd het 

monitoringproject uitgebreid met een evaluatie van de visgemeenschap in de verlegd 

Witte Nete.  Vissen zijn goede indicatoren voor de ecologische integriteit van rivieren 

en beken (Karr 1981, Schiemer 2000).  Hun goede indicatie waarden hebben vissen 

te danken aan het feit dat ze een brede waaier van habitatvereisten voor de 

verschillende ecologische gilden nodig is en dat vissen gedurende hun levenscyclus 

zelf reeds een verschillende habitats nodig hebben (paai-, opgroei- voor larven of 

juvenielen, zomer- of winterhabitat adulten).   

In de eerste uitgave van het richtlijnenboek voor de discipline Fauna en Flora werd 

slechts summier aandacht besteed aan het opzetten van monitoringprogramma’s.   In 

het recent herwerkte richtlijnenboek voor de discipline Fauna en Flora worden de 

doelstellingen en types van monitoring, zij het summier, verder uitgewerkt.  De 

concrete invulling van het monitoringprogramma is sterk afhankelijk van de concrete 

situatie, de doelsoorten of habitats en de specifieke onderzoeksvragen.  De specifieke 

doelstellingen van deze monitoring werden onder punt 1.5. verduidelijkt.   
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3 Materiaal en methode 

Naast de bemonsteringen net voor en net na de omlegging in het voorjaar 2006 

werden 5 monitoringcampagnes uitgevoerd in de verlegde Witte Nete en stroomop- 

en afwaarts de omgelegde beekloop: 

 Najaar 2006; 

 Voorjaar 2007; 

 Najaar 2007; 

 Voorjaar 2008; 

 Najaar 2008. 

De hieronder beschreven inventarisatiemethodiek werd gehanteerd bij elke 

monitoringscampagne.  

3.1 Waterkwaliteit 

De waterkwaliteitsdoelstelling voor de Witte Nete is basis- en viswaterkwaliteit.  

Gelijktijdig met de bemonstering voor de bepaling van de biologische waterkwaliteit 

(zie 3.4 Macro-invertebraten) werd op 3 locaties een aantal fysisch-chemische 

parameters gemeten (temperatuur, pH, zuurstofgehalte (%), opgelost zuurstof 

(mg/l) en elektrische conductiviteit). De gebeurde met een WTW multimeter P4. Bij 

de bemonstering van de visfauna werden het zuurstofgehalte en –verzadiging, de 

temperatuur en de geleidbaarheid gemeten met een WTW-oxymeter en WTW-

multimeter P3. In het labo worden bijkomend volgende parameters geanalyseerd: 

pH, Elek. Cond., O-PO4
-, NO3

-, NO2-, NH4
+, SO4

-, Cl-, zwevende stof, BOD, COD en de 

opgeloste elementen Ca, K, Na, Fe, Mg. 

Aanvullend werd om een globaal beeld te krijgen van de waterkwaliteit van de Witte 

Nete in de omgeving van het projectgebied: 

 de databank van de VMM geraadpleegd voor de meetpunten 27800 en 278200 

(Witte Nete) en de meetpunten 312000 (Voorste Nete) en 313000 (Achterste 

Nete) 

 door ANB Antwerpen – Provinciale visserijcommissie analyseresultaten 

aangeleverd van 2 meetpunten, respectievelijk opwaarts en afwaarts het 

onderzoeksgebied, voor de periode 2007-2008. 

Voor die parameters waarvoor een norm bestaat, werden de analyseresultaten 

getoetst aan de norm (Tabel 3.1).  Hierdoor kon op eenvoudige wijze een evaluatie 

worden gemaakt van de waterkwaliteit van de verlegde Witte Nete op basis van de 

parameters die op het terrein werden gemeten.  
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Tabel 3.1 Waterkwaliteitsnormen voor basis- en viswaterkwaliteit voor 

enkele relevante parameters. 

Parameter Eenheden 
Norm (Vlarem II 

bis) basiskwaliteit 

Norm (Vlarem II 

bis) viswater 

BBI  ≥ 7 ≥ 7 

temperatuur °C ≤ 25  

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

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

Geleidingsvermogen (20°C) μS/cm < 1000  

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

BZV (BOD) 20/5 mg O2/l ≤ 6 ≤ 6 

CZV (COD) mg O2/l < 30  

ammonium (N-NH4
+) 

mg N/l 

(max.) 
≤ 5 ≤ 0,78 

 
mg N/l 

(gem.) 
≤ 1  

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

-) mg N/l ≤ 10  

Nitriet (N-NO2
-) mg N/l  ≤ 0.009 

Orthofosfaat (P-o-PO4
3-) mg P/l  < 0,3  

  

3.2 Structuurkenmerken 

3.2.1 Indeling van de waterlopen in trajecten 

De verlegde Witte Nete werd ingedeeld in ecologisch homogene eenheden, trajecten 

genoemd. In principe werd bij de trajectindeling met alle habitatparameters rekening 

gehouden. De belangrijkste variabele hierbij is het meanderingspatroon. De 

dynamiek en de bijhorende structuren (diepte-ondiepte patroon, variatie in 

beddingmateriaal, oevermorfologie) zijn uiteraard heel anders in een rechte 

waterloop dan in een sterk meanderende waterloop. Ook de variatie in het 

aanpalende bodemgebruik (vb. bos versus akker) speelt een voorname rol bij het 

trekken van trajectgrenzen. Maar ook bvb. oeverbeschoeiingen, beekbegeleidende 

houtkanten, oevermorfologie, monding van zijlopen, beddingvegetatie of 

kunstwerken geven aanleiding tot een opdeling. De lengte van de trajecten kan 

variëren; normaal bedraagt een gemiddelde trajectlengte ongeveer 100 m tot 150 m.  

3.2.2 Inventarisatie van de structuurkenmerken/habitatkwaliteit 
op terrein 

De inventarisatie bestond concreet uit het invullen van een veldformulier (bijlage 

1.1.a) en het maken van een schets (bovenaanzicht) per waterlooptraject. Van ieder 

traject en van alle opmerkelijke structuren werd een foto gemaakt. 
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Hieronder volgt een korte verduidelijking van de manier waarop de inventarisatie van 

de diverse kenmerken werd aangepakt en hoe de resultaten dienen geïnterpreteerd 

te worden. Hierbij wordt de indeling van het veldformulier gehanteerd. 

 

Algemene gegevens 

De naam van de waterloop wordt overgenomen uit de Vlaamse Hydrografische Atlas 

(VHA). Hierbij moet worden opgemerkt dat de verlegde Witte Nete recent werd 

omgenomen in de digitale versie van de VHA. 

 

Recente ingrepen 

In principe zijn er geen ingrepen te verwachten langs de verlegde Witte Nete, maar 

dit kan wel het geval zijn voor trajecten stroomop- en stroomafwaarts van de 

verlegde beek of langsheen akkers. 

Met kruidruiming wordt de verwijdering van de beddingvegetatie bedoeld. Dit kan 

vastgesteld worden door de aanwezigheid van de geruimde planten op de oever of 

door het ontbreken van de vegetatie in een bepaalde longitudinale strook van de 

waterloop.  

Slibruiming kan worden vermoed bij de aanwezigheid van slib op de oever en op 

basis van de morfometrie van de bedding. 

Er wordt eveneens genoteerd of de oevers recent gemaaid werden en waar het 

maaiafval lag: in de berm en/of op de oevertop (indien aanwezig). 

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

afwijkingen van de vegetatie. 

Het voorkomen van groenafval (voornamelijk gras van gemaaide gazon en 

snoeiafval), ander afval (huishoudelijk, bouwafval, …) en zwerfvuil (voornamelijk 

plastic) wordt geregistreerd en gedocumenteerd met fotomateriaal. 

 

Waterpeil en stroomsterkte 

Aanduiding van uitzonderlijk hoge of lage waterpeilen op het ogenblik van 

inventarisatie laten toe de waargenomen kenmerken correct te interpreteren. 

Waterlopen die (periodiek) droogvallen vragen om een ander beheer dan permanent 

watervoerende waterlopen.   

Met betrekking tot stroomsterkte werd genoteerd of de waargenomen situatie afweek 

van de stroomsnelheid die men kan verwachten in dat waterlooptraject. In vele 

gevallen gaat het om stroomversnellingen door antropogene ingrepen (vb. duikers).  

 

 ‘Substraat’ 

Hier wordt eigenlijk het beddingmateriaal bedoeld: de aard van het materiaal in de 

bovenste decimeters onder de waterkolom, waarin de beddingvegetatie wortelt en 

benthische organismen een onderkomen vinden. De verticale opeenvolging van het 

beddingmateriaal wordt achterhaald door bemonstering met pedologische boor of een 

steekboor. Variaties in het horizontale vlak worden in de diepere waterlopen op een 

aantal plaatsen onderzocht met behulp van meerdere boringen. Het aftasten van de 

bedding met een stok levert in de meeste gevallen ook een aantal vaststellingen op 

(aflijning gedeelten met stortsteen). Bij voldoende helder water kunnen de 

grofkorrelige fracties ook visueel in situ getypeerd worden. Per type beddingmateriaal 

werd de mate waarin het aanwezig was aangegeven voor elk traject. 

De sliblaag wordt gezien als de bovenste laag onder de waterkolom met een losse 

structuur en een hoog gehalte organisch materiaal. De slibdikte en de variatie ervan 

werden gemeten.  
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Habitatkenmerken 

Voor de beschaduwing van het wateroppervlak en de oevers werd geschat welk 

aandeel van de oppervlakte van het volledige traject wordt afgeschermd van het 

rechtstreekse zonlicht door bomen, struiken, gebouwen of de oever. De 

gerapporteerde beschaduwing geeft de gemiddelde dagsituatie (verandering van 

hoogte en oriëntatie van de zon) op een zomerdag (maximaal bladerdek) zonder 

bewolking en dus niet de beschaduwing op het ogenblik van inventarisatie (Alleen 

deze habitatkenmerk is zo gerekend.).  

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

de oppervlakte.  

 

Oeverprofiel 

Met betrekking tot de steilte van de helling werd zowel de verticale variatie (vb. 

verticale wand boven zwak hellende oever) als de variatie in de lengterichting van het 

traject in rekening gebracht. 

Een dijk is een kunstmatige ophoging langs de waterloop in functie van het 

waterkwantiteitsbeheer. Bij directe bedijking is de dijk op of nabij de oevertop 

gelegen. Een teruggetrokken dijk ligt op grotere afstand van de waterloop. 

 

Oeververdediging 

Zowel het voorkomen als de aard van oeververstevigingen (= oeververdediging = 

oeverbeschoeiing) werd genoteerd (vb. stortsteen). HWL staat voor (gemiddelde) 

hoogwaterlijn. Ook doorworteling door vegetatie werd hierbij opgenomen, aangezien 

wortels van bomen, struiken en kruiden ook de oevers verstevigen.  

 

Structuurwaardering 

Voor de omschrijving van de meandering is een keuze gemaakt uit 6 klassen: goed 

tot slecht ontwikkeld en micro-meandering.   

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

De diepteverschillen werden geëvalueerd door een quasi-continue meting van de 

waterdiepte op het diepste punt van het dwarsprofiel, met behulp van een stok met 

afstandsaanduiding of door in de bedding te wandelen. De diepte van de 

opeenvolgende diepten en ondiepten werd op de schets genoteerd. Per traject wordt 

achteraf bekeken hoe groot het gemiddelde verschil tussen (natuurlijke) diepten en 

ondiepten per traject is. De gekoppelde waardering wordt toegekend met het best 

ontwikkelde diepte-ondiepte patroon in het deelbekken als referentietoestand voor 

‘goed ontwikkeld’. De grens tussen een matig en goed ontwikkeld wordt voor in de 

praktijk gelegd op een systematisch diepteverschil van ca. 30 cm. Bij een 

systematisch patroon van diepten in (of net na) de buitenbochten en ondiepten aan 

de inflectiepunten (dus samenhangend met de meandering) is er sprak van een 

stroomkuilenpatroon (Engels: pool/riffle-patroon, zie Figuur 3.1). De klasse ‘grote 

lokale verschillen’ wordt voorbehouden voor de kunstmatige diepteverschillen. 

Ook de holle oevers werden beoordeeld op schaal van de beek. Gebruik van 

lieslaarzen of waadpak laat toe om de oevermorfologie over de volledige lengte van 

een traject van nabij te onderzoeken. Een holle oever met een holte die meer dan ca 

15 cm diep is, wordt goed ontwikkeld genoemd in de grote waterlopen.  

De aanwezigheid van stromingsribbels in het beddingmateriaal was enkel 

inventariseerbaar waar het water voldoende helder was.  
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Figuur 3.1. Stroomkuilen-, of 

pool/riffle-patroon (Bron: De Coster, 

1998). 

 

Figuur 3.2. Verschillende types 

sedimentplaten (Bron: Konings P., 

‘Structuur van de ecoinv-databank; 

naar Petts & Calow (eds.), 1996). 

 

Bij de parameter ‘eroderende oevers’ wordt een onderscheid gemaakt tussen erosie 

ten gevolge van de waterloopdynamiek en erosie ten gevolge van menselijk ingrijpen 

(vb. door zware landbouwmachines). 

Er worden vier typen van sedimentplaten (‘bars’) onderscheiden (Figuur 3.2). Point 

bars zijn zwak hellende sedimentplaten in de binnenbochten die ontstaan ten gevolge 

van sedimentatie. Side bars zijn aanslibbingen langs rechte stukken van de 

waterlopen of de minder typische sedimentplaten in een meanderende waterloop. 

Junction bars ontstaan aan de samenvloeiing van 2 waterlopen. Mid-channel bars zijn 

eilandjes in de waterloop. 

 

Beddingvegetatie 

Met betrekking tot de beddingvegetatie werd in dit deel van de inventarisatie vooral 

gekeken naar de structuur van de vegetatie (Figuur 3.3). Inventarisatie van de 

soortensamenstelling zit vervat in het luik oevervegetatie. Indien er enkel vegetatie 

was aan de ondiepe waterrand (inclusief op de sedimentplaten) werd dit aangeduid 

als ‘vegetatie beperkt tot waterrand’.  

Als indicatoren voor kwel gelden een roestbruine kleur (soms als bezinksel) en een 

veelkleurige film op het wateroppervlak. 

 

Kleine landschapselementen 

De kleine landschapselementen (KLE’s) zijn opgesplitst in enerzijds houtkanten en 

hagen en anderzijds bomenrijen. 

Indien er een grachtennetwerk aanwezig is binnen een perceel, werd genoteerd of de 

grachten evenwijdig liggen met de waterloop, loodrecht op de waterloop of beide 

(netwerk). 

Ook het voorkomen van wegen en afrasteringen (vooral tuinen en weilanden) en de 

afstand ervan tot de oevertop werd aangegeven. 
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Figuur 3.3. Verschillende types beddingvegetatie (Bron: Konings P., 

‘Structuur van de ecoinv-databank, 2002). 

 

Afstand tot het eerste bodemgebruik 

De zone tussen de oevertop en het aanpalende perceel met mogelijk negatieve 

beïnvloeding van de waterloop, bijvoorbeeld door de uitspoeling van meststoffen of 

bestrijdingsmiddelen, wordt hier ‘afstand tot eerste bodemgebruik’ genoemd of 

bufferstrook. Er werd enkel van een bufferstrook gesproken indien er iets te bufferen 

viel, m.a.w. indien er een negatieve invloed op het waterloopsysteem kon verwacht 

worden. Een ruigtestrook tussen een bos en de waterloop werd dus niet als 

bufferstrook aanzien.  

 

Kunstmatige ingrepen 

Vismigratieknelpunten werden opgeschreven op basis van de methodiek van het 

Instituut voor Wildbeheer en Bosbouw (IBW). In principe komen geen 

vismigratieknelpunten voor in de verlegde Witte Nete, maar ervaring toont aan dat 

belemmeringen in relatie tot duikers en erosie stroomafwaarts van de duikers kunnen 

ontstaan na verloop van tijd.   

3.2.3 Digitalisatie 

Alle verzamelde gegevens werden in digitale vorm beschikbaar gemaakt.  

De aslijn van de verlegde Witte Nete werd initieel op basis van het oorspronkelijke 

ontwerp ingetekend.  Tijdens de verschillende inventarisatiecampagnes zijn alle 

wijzigingen van de aslijn op basis van de intekening van de veldschetsen aangepast. 

De aanduiding van de trajectgrenzen gebeurde op basis van de aslijn. 

De gegevens van het veldformulier werden ingebracht in een Access-databank die 

voor deze studie werd opgemaakt.  

De digitale foto’s werden gerangschikt en genummerd op basis van de 

trajectnummering. Een selectie van de foto’s werd samengebracht in fotoreportages. 
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3.2.4 Verwerking en presentatie 

3.2.4.1 Monothematische kaarten 

Een eerste benadering bij de verwerking en presentatie van de gegevens is het 

ruimtelijk weergeven van één kenmerk in een monothematische kaart. Via een 

rechtstreekse koppeling van de Access-databank met het GIS-programma ArcView of 

via een tussenstap in Excel (indien er nog uitgebreide berekeningen dienden 

gemaakt) kunnen alle geïnventariseerde parameters gekarteerd worden. In de 

kaartenbundel zijn voor elke inventarisatiecampagne drie dergelijke kaarten 

opgemaakt voor respectievelijk het meanderingspatroon, het diepte-ondiepte patroon 

en de holle oevers.  

De waterlooptrajecten werden ingekleurd met een kleur die de waardering aangeeft 

(blauw = goed ontwikkeld; rood = slecht ontwikkeld). Op iedere kaart werd het 

aantal trajecten per klasse in de legende weergegeven en het trajectnummer in het 

kaartblad aangebracht.  

De manier waarop de klasse-indeling voor holle oevers werd opgesteld is aangegeven 

in Tabel 3.2.a. De op terrein toegekende aanwezigheidsscores (1: sporadisch 

aanwezig; 2: aanwezig <33%; 3: aanwezig >33%) van de linkeroever en de 

rechteroever werden opgeteld. Goed ontwikkelde holle oevers tellen dubbel zo zwaar 

als matig ontwikkelde holle oevers.  

De ruimtelijke spreiding van een aantal andere kenmerken werd op deze manier 

voorgesteld in functie van de eindevaluatie van het biologisch herstel van de omlegde 

Witte Nete.  

3.2.4.2 Synthesemaat structuurwaardering 

Monothematische kaarten geven een goed beeld van de ruimtelijke spreiding van het 

betreffende thema, maar laten niet toe op een vlotte manier de verschillende 

kenmerken van een waterloop(deel) te overschouwen. Dit kan wel met behulp van de 

(digitale) schetsen, waarop meerdere kenmerken op detailniveau zijn aangeduid (zie 

hoger). Deze schetsen geven evenwel niet alle geïnventariseerde parameters weer en 

zijn niet overzichtelijk op kleinere schaal (groot gebied).   

De berekening en cartografische voorstelling van een synthesemaat voor 

structuurkenmerken is een werkwijze die enkel voor de najaarsinventarisaties werd 

uitgevoerd zodat de resultaten van 2004, 2005 en 2006 kunnen worden vergeleken. 

De berekende synthesemaat is een combinatie van drie parameters van de 

structuurwaardering, met name meandering, diepte-ondiepte patroon en holle 

oevers. De methodiek is gebaseerd op de structuurwaardering zoals opgesteld door 

Bervoets & Schneiders (1990), maar kon niet op identiek dezelfde wijze uitgewerkt 

worden doordat de methodiek van de inventarisatie verschilt.  

Tabel 3.2 verduidelijkt de gevolgde berekeningswijze.   

Voor de oorspronkelijke loop van de Witte Nete binnen de perimeter van de 

zandwinning is de structuurwaardering, zoals opgesteld door Bervoets & Schneiders 

(1990), weergegeven op kaart 3.2.4.2.a. De analyse van Bervoets & Schneiders is 

uitgevoerd o.b.v. luchtfoto’s en dus minder gedetailleerd dan de gehanteerde 

methodiek in dit onderzoek. 
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Tabel 3.2 Berekening van de synthesemaat voor structuurwaardering, o.b.v. 

de parameters meanderingspatroon, diepte-ondiepte patroon en holle 

oevers (gebaseerd op methode van Bervoets en Schneiders (1990)). 

1. Meandering       

klasse in databank omschrijving score meandering kleur 

1 goed ontwikkeld, continu 2 blauw 

2 goed ontwikkeld, niet continu 1 groen 

3 matig ontwikkeld, continu 0 geel 

4 matig ontwikkeld, niet continu -1 oranje 

6 Micromeandering -1 roze 

5 Recht -2 rood 

2. Diepte-ondiepte patroon      

klasse databank omschrijving score diepte-ondiepte kleur 

1 goed ontwikkeld, samenhangend met meandering 2 blauw 

5 goed ontw., niet samenhangend met meandering 2 

lichtblau

w 

2 matig ontwikkeld, samenhangend met meandering 1 groen 

6 matig ontw., niet samenhangend met meandering 1 lichtgroen 

3 grote lokale verschillen 0 oranje 

4 uniform of geringe verschillen -2 rood 

3. Holle oevers       

ontwikkeling holle oevers voorkomen linkeroever + rechteroever punten holle oever  

niet ontwikkeld / 0   

matig ontwikkeld 1 1   

  2 2   

  3 3   

  4 4   

  5 5   

  6 6   

goed ontwikkeld 1 2   

  2 4   

  3 6   

  4 8   

  5 10   

  6 12   

som van punten matig 

en goed ontwikkeld 
omschrijving score holle oevers kleur 

0 afwezig -2 rood 
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1-2 weinig ontwikkeld -1 oranje 

3-4 matig ontwikkeld 0 geel 

5-6 goed ontwikkeld 1 groen 

>6 zeer goed ontwikkeld 2 blauw 

 Synthesemaat       

som 3 scores naam kleur  

-6 uiterst zwak bruinrood   

-5 tot -4 zeer zwak rood   

-3 tot -1 zwak oranje   

0-2 matig geel   

3-4 waardevol groen   

5-6 zeer waardevol blauw   

 

3.3 Water- en oeverplanten 

3.3.1 Inventarisatie 

De waterplanten en planten in de moeraszone werden volledig geïnventariseerd. 

Alle plantensoorten in de waterzone (natte sectie) en van de moeraszone 

(contactzone nat-droog) van de waterloop werden genoteerd. Er werd gewerkt met 

de trajectindeling voor structuurkenmerken (zie § 3.2.1).   

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.   

3.3.2 Oevervegetatiecodering van Arcadis Belgium 

Om snel een goed beeld te krijgen van de oevergemeenschappen van de verlegde 

Witte Nete werd een relatief eenvoudige code opgesteld die toelaat om op het terrein 

onmiddellijk een typering aan elk traject toe te kennen (zie hieronder). De codering is 

grotendeels gebaseerd op ‘De vegetatie van Nederland’ (Schaminée, 1995-1999) en 

aangevuld met Zwaenepoel’s (1998) typering zoals uiteengezet in ‘Werk aan de 

berm’. De oevervegetatietypering zoals behandeld in het kaderstuk is veel 

uitgebreider dan wat relevant is voor de oevers van de Witte Nete, aangezien deze 

methode door Arcadis Belgium gehanteerd worden voor oeverinventarisaties voor alle 

kleinere waterlopen. Deze uitgebreide oevercodering werd echter tijdens de 5 

inventarisatiecampagnes toch toegepast, omdat de oevervegetatie in de loop van 3 

jaar monitoring is geëvolueerd en ontwikkeld. 

Voor elk traject en elke oever wordt er een hoofdcode gegeven voor het dominante 

vegetatietype. Indien er co-dominantie of elementen van andere vegetatietypes 

voorkomen, wordt dit eveneens aangegeven (subcode). 
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Oevervegetatietypologie voor de verlegde Witte Nete 

1 Alluviaal bos: beekbegeleidend alluviaal bos, voorjaarsflora op oever  

2 Grassen: (co-)dominantie van grassen 

 2a matig voedselrijk graslandtype (naast grassen ook kenmerkende kruiden aanwezig) 

2a1 “glanshaververbond”: Glanshaver met Reukgras, Margriet, Grote bevernel,   Berenklauw, 

Fluitenkruid, Knoopkruid, … (droge zones op dijken en oeverwallen, gemaaid) 

2a2 “kamgrasverbond”: begraasd, met Kamgras 

 2b dominantie van grassen (weinig of geen kruiden) 

2b1 “natuurlijke” grassen: Struisgras // Glanshaver, Kropaar, Grote vossestaart, Ijle dravik, 

Kweek, Rood zwenkgras, Beemdgras 

2b2 “cultuurgrassen: Gestreepte witbol, Engels raaigras, Ital. raaigras: oever zoals 

naastliggend weiland 

3 Natte strooiselruigte: 

 3a goed ontwikkeld: meerdere van volgende soorten: Moerasspirea, Grote kattenstaart, Grote 

wederik, Haagwinde, Echte valeriaan, Gewone smeerwortel, Moerasandoorn, helmkruid… 

 3b rompgemeenschap: Grote brandnetel of Rietgras met hier en daar één van de kensoorten 

(meestal Smeerwortel, Haagwinde, Harig wilgenroosje) 

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

 4a goed ontwikkeld:  meerdere van volgende soorten: Zevenblad, Grote brandnetel, Kleefkruid, 

Hondsdraf, Look–zonder- look, Dolle kervel, Robertskruid, Geel nagelkruid, Witte dovenettel…  

 4b rompgemeenschap: 

4b1 dominantie van Zevenblad 

4b2 dominantie van grote brandnetel en Kleefkruid 

4b3 dominantie van Fluitekruid 

4b4 dominantie van Groot hoefblad 

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

 5a dominantie van Riet 

 5b dominantie van Grote egelskop  

 5c dominantie van Liesgras 

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

7 Ruderaal: soorten als Boerenwormkruid, Vlasbekje, Kruldistel, Speerdistel, Canadese 

fijnstraal, Bijvoet, … 

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

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

10 Antropogeen: 

 10a tuinen, gazons, coniferen, aangeplante struiken 

 10b dominantie van exoten (Japanse duizendknoop, Reuzebalsemien, Reuzenbereklauw, …) 

 10c geen/storings oevervegetatie (bv. omwille van oeververdediging, van menselijk ingreep, enz.) 

 10d: vegetatie typisch voor oever behandeld met herbiciden (akkerpaardestaart, …) 

11 Bramen 

12 Bron- en kwelvegetaties: o.a. met Beekpunge, Reuzenpaardestaart, Bosbies,…  
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3.4 Macro-invertebraten 

Op basis van de aan- of afwezigheid van aquatische macro-invertebraten wordt de 

Belgische Biotische Index (BBI) bepaald. Deze index wordt gebruikt bij de 

beoordeling van de biologische waterkwaliteit. De verkregen BBI wordt 

geïnterpreteerd als een weerspiegeling van zowel de water- als de biotoopkwaliteit.  

3.4.1 Keuze staalnamelocaties BBI 

In de verlegde Witte Nete wordt de Belgische Biotische Index bepaald op 3 plaatsen. 

Eén plaats stroomopwaarts van de verlegde Witte Nete werd ook bemonsterd; dit 

punt dient als referentie. 

Voor de keuze van deze locaties (Kaart 3.1.a) 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). 

Er werd ook rekening gehouden met:   

- De diversiteit van de verlegde Witte Nete op basis van variatie aan 

structuurkenmerken (o.a. meander, diepte/ondiepte, verhouding water- en 

oeverplanten). 

- Ruimtelijke spreiding: goede spreiding van de bemonsteringspunten over de 

waterloop.  

3.4.2 Uitvoering bemonstering ter plaatse 

Aanwezig substraat: Het betreft het zoeken naar bepaalde substraten zoals takken, 

stenen, afval (flessen, plastic zakken, blikjes) in de verschillende habitats aanwezig in 

de waterloop. Op dit substraat zitten al heel wat macro-invertebraten. Het substraat 

wordt ter plaatse bekeken en de gevonden organismen worden met de hand of met 

een klein borsteltje van het substraat afgehaald en in insectenpotjes met plaatselijk 

water gedaan. Aanwezige waterplanten of ander substraat kunnen in een emmer 

worden gedaan met plaatselijk water om deze later in het laboratorium te 

onderzoeken op aanwezige organismen. Het bemonsteren duurt 10-20 minuten, 

afhankelijk van het aantal verschillende habitats en de aanwezigheid van substraat 

op de bemonsteringsplaats. Elk type habitat werd een afstand van 10 meter aan de 

hand van deze methode bemonsterd. 

Handnet: Er werden gedurende 5 tot 10 minuten met het handnet zoveel mogelijk 

habitats in de waterloop bemonsterd over een afstand van 10 meter (de bovenlaag 

van de bodem, tussen de waterplanten, langs een eventueel muurtje, …). Als de 

verscheidenheid aan habitats relatief hoog was, werd langer bemonsterd. Het 

handnet werd tegen de stroom in bewogen. De gevangen dieren werden in 

insectenpotjes gedaan met lokaal water. 

Ook in slib werd bemonsterd; dit gebeurde niet erg diep omdat de aanwezige 

organismen hier veelal oppervlakkig aanwezig zijn, en weer tegen de stroom in. Het 
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slib werd door middel van schokkende bewegingen in het net opgevangen. Het slib 

werd in de emmers gedaan om zo mee te nemen naar het labo. Soms kon het slib ter 

plaatse uitgesorteerd worden. Het uitsorteren gebeurde dan door het slib op een 

serie van 3 op elkaar gestapelde zeven (van boven naar onder: maaswijdte van 5 

mm, 1 mm en 500 m) te brengen en deze zeef te spoelen met plaatselijk water. 

Vervolgens werden de macro-invertebraten in de insectenpotjes gedaan met 

plaatselijk water.  

3.4.3 Opspoelen en uitzoeken van de stalen 

De stalen werden opgespoeld met een serie van 3 op elkaar gestapelde zeven (van 

boven naar onder: maaswijdte van 5 mm, 1 mm en 500 m). Het monster werd met 

een niet te krachtige waterstaal grondig gespoeld. Elke fractie werd apart 

opgevangen in een bak. De organismen werden de dag van bemonstering of ’s 

anderendaags levend gedetermineerd.  

3.4.4 Determinatie 

Determinatie van de gevonden organismen werd uitgevoerd op basis van het werk 

van De Pauw en Vannevel (1993). Determinatie tot op soortniveau is meestal niet 

relevant. Voor de meeste taxa (Mollusca, Hirudinea, Ephemeroptera, Plecoptera, 

Trichoptera, enz.) volstaat een determinatie op genusniveau. Voor sommige taxa 

zoals Oligochaeta werd gedetermineerd tot op niveau van familie. De dieren werden 

zo veel mogelijk levend gedetermineerd, omdat dit belangrijke voordelen heeft naar 

het herkennen van bepaalde kenmerken.  

3.4.5 Het bepalen van de Biotische Index 

De BBI werd bepaald volgens de methode van De Pauw en Vannevel (1993). Eerst 

werd aangeduid welke taxa werden gevonden in één bepaald staal. Het vermelden 

van aantallen kan door een lettercode toe te passen (zie onderaan). In feite is het 

vooral belangrijk aan te geven of van een bepaald genus of bepaalde familie slechts 

één of meerdere individuen werden gevonden. 

Vervolgens werden die taxa omcirkeld of aangekruist waarvan minstens 2 individuen 

zijn gevonden. Indien slechts één individu werd gevonden, moet immers rekening 

gehouden worden met het feit dat deze door drift op de bemonsterde site is terecht 

gekomen of dat het organisme afkomstig is van een andere, voorheen bemonsterde 

site.  

Het aantal gevonden taxa werd opgeteld en het taxon met de laagste tolerantieklasse 

werd opgezocht. Ook de frequentie waarmee deze laagste score werd gevonden, 

werd bepaald.  

Tabel 3.3 toont hoe, door combinatie van het cijfer toegekend aan het aangetroffen 

taxon met de laagste tolerantieklasse en het aantal taxa dat op die locatie werd 

aangetroffen, de BBI moet worden afgeleid. 

Aan de gevonden BBI-waarde wordt dan een beoordeling van de biologische 

waterkwaliteit gekoppeld (Tabel 3.4). 
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Tabel 3.3 Berekening van de Biotische Index op basis van de aanwezigheid 

van verschillende taxa met specifieke tolerantie en het aantal taxa. 

laagst 

genoteerde 

tolerantiekl

asse 

taxon klasse- 

freque

ntie 

aantal taxa 

0-1 2 tot 

5 

6 tot 

10 

11 tot 

15 

>15 

1 Plecoptera 

Heptageniidae 

>1  7 8 9 10 

B
B

I
-
w

a
a
r
d

e
n

 

 1 5 6 7 8 9 

2 Trichoptera met 

koker 

>1  6 7 8 9 

 1 5 5 6 7 8 

3 Ancylidae  

Acroloxidae 

Ephemeroptera excl. 

Heptageniidae 

>2  5 6 7 8 

 1 of 2 3 4 5 6 7 

       

4 Aphelocheirus 

Odonata 

Gammaridae 

Mollusca excl. 

Ancylidae, 

Acroloxidae en 

Sphaeriidae 

1 of 

meer 

3 4 5 6 7 

       

       

       

       

5 Asellidae 

Hirudinea 

Sphaeriidae 

Hemiptera exl. 

Aphelocheirus 

1 of 

meer 

2 3 4 5  

       

       

       

       

6 Tubificidae 

Chironomus 

thummi-plumosus 

1 of 

meer 

1 2 3   

       

7 Syrphidae-

Eristalinae 

1 of 

meer 

0 1 1   

 

Tabel 3.4 Beoordeling van de BBI. 

BBI 

Biologische 

waterkwaliteit  Kleur 

9-10 zeer goede kwaliteit blauw 

7-8 goede kwaliteit groen 

5-6 matige kwaliteit geel 

3-4 slechte kwaliteit oranje 

1-2 zeer slechte kwaliteit rood 

0 uiterst slechte kwaliteit zwart 
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3.5 Visfauna 

3.5.1 Bemonstering van de visgemeenschap en situering 
trajecten 

De bemonsteringen van de visfauna worden uitgevoerd met een elektrovistoestel 

(DEKA 7000).  Zes trajecten werden bemonsterd in het voorjaar (3e week van april) 

en in najaar (3e week van oktober). In de verlegde Witte Nete werden vier trajecten 

bemonsterd (Kaart 3.5.1).  De Witte Nete t.h.v. de Boeretangsedreef, 

stroomafwaarts het verlegde beekdeel en stroomopwaarts de omlegging t.h.v. de 

monding van de Achterste Nete werden eveneens bemonsterd (Kaart 3.5.1). In Tabel 

3.5 worden de verschillende bemonsterde trajecten weergegeven. De trajecten 

worden 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.  

Tabel 3.5 Bemonsterde trajecten voor de visfauna in de Witte Nete met hun 

respectievelijke lengtes. 

Traject Omschrijving 
Lengte traject 

(m) 
 

 WN1 Stroomafw. de monding van de Achterste Nete 100 

 WN2 Stroomafw de monding van de Witte Nete 100 

 WN3 
Stroomafwaarts begin breuksteenbestorting landbouwersbrug 
Broekberg 

85 

 WN4 Rietzone, stroomopwaarts eikendreef, . 100 

 WN5 Meandering t.h.v. eikendreef 100 

 WN6 Stroomafw. brugje Boeretangse dreef 100 

3.5.2 Merken van vissen met Visible Implant Elastomer Tags 
(VIE) 

Het VIE-systeem is ontwikkeld door biologen van NMT (Northwest Marine 

Technology) in de begin jaren ’90 toen ze op zoek waren naar betere merkmethodes 

voor vissen. De toen bestaande technieken hadden een te grote invloed op de groei, 

het overleven en het gedrag van de vissen. 

Het VIE-systeem werkt met inwendige gekleurde merktekens die uitwendig zichtbaar 

zijn.  De merktekens kunnen voor vissen en andere kleine dieren. Het systeem 

gebruikt een biocompatibel tweedelig elastomeer. Na het mengen is het elastomeer 

een vloeistof die geïnjecteerd kan worden. Binnen enkele uren wordt het vloeibare 

elastomeer vast. Het elastomeer zorgt er voor dat de kleur goed blijft en het 

merkteken niet verschuift en daarbij omliggend weefsel beschadigd. Door het gebruik 

van verschillende merkplaatsen of twee of meer merktekens per individu, is het 

mogelijk om meerdere groeps – of individuele codes. De gebruikte elastomeren zijn 

fluorescerend. Het gebruik van aangepast licht kan het terugvinden van de 

merktekens makkelijker maken bij sterk gepigmenteerde vissoorten zoals 

rivierdonderpad.  Ook kleine merktekens, die bij kleine vissen werden toegebracht, 

zijn in een later stadium beter zichtbaar.   
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Doorzichtig of lichtgekleurd weefsel is de ideale plek om een merkteken aan te 

brengen. Meestal bevindt zich dit bij vissen rond het oog, het kieuwdeksel en de 

kaken. Bij de afvissing van de Witte Nete werden verschillende merkplaatsen 

gekozen. Kleine modderkruiper, rivierdonderpad, baars, bermpje en pos werden aan 

de onderkant van hun kieuwdeksel gemerkt (Figuur 3.6, Figuur 3.7 en Figuur 3.9).  

Riviergrondel, blankvoorn, brasem, rietvoorn en winde werden in de onderkaak 

gemerkt. Paling en snoek werd in de onderlip gemerkt (Figuur 3.8). Rivierkreeft werd 

op de onderkant van het staartdeel gemerkt. De driedoornige stekelbaars tot slot 

werd niet gemerkt.  De vissen worden na verdoving met 2-phenoxyethanol, op het 

terrein gemerkt.  Omdat de kleine modderkruipers op het terrein moeilijk kunnen 

gemerkt worden en om de merkefficiëntie na te gaan, werden de kleine 

modderkruipers en enkele rivierdonderpadden, die in het voorjaar 2006 werden 

gevangen, mee naar het laboratorium genomen om daar gemerkt te worden (Figuur 

3.11). De vissen werden in grote glazen aquaria met wit zand gestockeerd (Figuur 

3.10).  De merkefficiëntie bij kleine modderkruiper werd in deze aquaria onderzocht.   

3.5.2.1 Merkcampagne 2006 

Op 7 en 8 maart werd, voor het verwijderen van het slib en de rietrizomen uit de te 

vergraven loop van de Witte Nete, een afvissing uitgevoerd.  De gevangen kleine 

modderkruipers (140) en rivierdonderpadden (8) werden in het laboratorium gemerkt 

en gestockeerd en in de verlegde Witte Nete terug uitgezet (17 mei 2006). De 

overige vissen werden in de tijdelijk afgesloten benedenloop van de Voorste Nete 

gezet.  Na het beëindigen van de werkzaamheden werd de Voorste Nete 

stroomafwaarts weer met de Witte Nete verbonden.  

De oorspronkelijke, te vergraven loop van de Witte Nete werd op 2 en 3 mei en 9 juni 

2006 afgevist.  De gevangen vissen werden gemerkt met een groen merkteken aan 

de rechter zijde en in de verlegde Witte Nete uitgezet t.h.v. het meanderende 

beekdeel parallel aan de dreef en t.h.v. de landbouwersbrug.  Op 4 mei werden 

vissen stroomafwaarts de Boerentang gevangen en gemerkt met een geel merkteken 

in de rechter kieuw of onderkaak.  Op 6 juni werd het stroomopwaartse deel tussen 

de aantakking en de Molse baan afgevist.  De vissen werden van een rood merkteken 

aan de rechterzijde voorzien en ter plaatse vrijgelaten.  

In mei en juni 2006 werden afvissingen uitgevoerd om de vissen uit de oude in de 

nieuwe loop over te zetten.  De gevangen vissen werden van een kleurmerk voorzien.  

In het voorjaar werden meer dan 2000 vissen gemerkt (Tabel 3.6).   

Tabel 3.6. Overzicht van de gemerkte vissen in de Witte Nete in het voorjaar 

2006. 

Vissoort Aantal Vissoort Aantal 

Baars 128 Riviergrondel 390 

3D-stekelbaars 15 Snoek 7 

10D-stekelbaars 1 Vetje 1 

Bermpje 156 Winde 7 

Blankvoorn 62 Zeelt 4 

Brasem 5 Zonnebaars 4 

Kl. Modderkruiper 1159 Am Hondsvis 1 

Pos 6 Paling 191 

Rietvoorn 37 Rivierdonderpad 14 

  Rivierkreeft 17 

  Totaal 2061 

 

Bij de kleine modderkruipers die in het laboratorium werden gemerkt werd nagegaan 

of het merkteken na 5 dagen nog aanwezig was.  Uit het experiment bleek dat de 
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mortaliteit na 5 dagen  0% bedroeg.  Het merken van de vissen, zelfs zeer kleine 

exemplaren van minder dan 1 gram, veroorzaakt dus geen sterfte.  Gemiddeld 

hadden 79 % van de kleine modderkruipers hun merkteken behouden.  Hierbij traden 

wel verschillen op in functie van de leeftijd of lengte.  Het behoud van het merkteken 

bij de 0+-jaarklasse was beduidend lager dan bij de subadulte of adulte exemplaren 

(Figuur 3.4).   
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Figuur 3.4. Merkefficiëntie bij de gemerkte kleine modderkruipers die in het 

voorjaar 2006 werden gemerkt.  

 

3.5.2.2 Merkcampagne 2008 

In april 2008 werden alle vissen op het terrein gemerkt.  In tabel 3.5 wordt het 

aantal met VIE gemerkte vissen in april 2008 weergegeven.  

Figuur 3.5.  Aantallen gemerkte kleine modderkruipers, palingen, 

rivierdonderpadden en snoeken in april 2008.   

 

 
   Stroomafwaarts 

Achterste Nete 
(WN1) 

Verlegde Witte Nete 
(WN 2, 3, 4, 5) 

Stroomafwaarts 
Boerentang (WN6) 

Vissoort Aantal Aantal Aantal 

Kl. Modderkruiper 39 143 187 

Paling 9 6 5 

Rivierdonderpad 0 7 58 

Snoek 0 9 0 
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Figuur 3.6. Kleine modderkruiper met 

groen merkteken op het rechter 

kieuwdeksel. 

Figuur 3.7. Rivierdonderpad met 

groen merkteken. 

  

Figuur 3.8. Paling met geel 

merkteken in de rechter onderlip. 

Figuur 3.9. Bermpje met geel 

merkteken in de rechter kieuwdeksel. 

  

Figuur 3.10. Kleine modderkruipers 

ingegraven in het zand van het 

aquarium.  

Figuur 3.11. Het merken van een 

kleine modderkruiper. 

 

 

 

3.5.3 Referentietoestand visfauna 

In deze paragraaf wordt vanuit verschillende bronnen voor de visfauna in de Witte 

Nete een referentietoestand opgesteld.  Deze zal gebruikt worden om de resultaten 

van de monitoring te toetsen.  
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In het bekken van de Kleine Nete, waartoe de Voorste, Achterste, Witte en Kleine 

Nete behoren, komen volgende vissoorten voor (Tabel 3.7 gegevens aan de hand van 

Bervoets en Schneiders (1990), Bruylants et al. (1989) en Yseboodt et al. (1991)). 

Tabel 3.7. Vissoorten in het bekken van de Kleine Nete. 
Wetenschappelijke naam Soort BS Rode Lijst Habitatrichtlijn-

soort 

Lampetra planeri Beekprik a,e  + 

Anguilla anguilla Paling d   

Esox lucius Snoek c mnb  

Umbra pygmaea Hondsvis    

Cyprinus carpio Karper  mnb  

Abramis brama Brasem    

Alburnus alburnus Alver    

Blicca bjoerkna Blei    

Carassius carassius Kroeskarper  og(z)  

Carassius auratus Goudvis, Giebel    

Gobio gobio Grondel    

Leusiscus idus Winde  og(z)  

Leusiscus cephalus Kopvoorn  z  

Leusiscus leusiscus Serpeling  z  

Rutilus rutilus Blankvoorn  mnb  

Scardinius 
erythrophtalamus 

Rietvoorn  mnb  

Tinca tinca Zeelt  mnb  

Cobitis taenia Kleine modderkruiper a,e z + 

Noemacheilus barbatulus Bermpje a  mnb  

Ictalurus nebulosus Amerikaanse dwergmeerval    

Gasterosteus aculeatus Driedoornige stekelbaars    

Pungitius pungitius Tiendoomige stekelbaars    

Cottus gobius Rivierdonderpad a z + 

Lepomis gibbosus Zonnebaars    

Perca fluviatilis Baars    

Gymnocephalus cernua Pos     

Stizostedion lucioperca Snoekbaars  mnb  

De beschermingsstatus (BS) verwijst naar : 

a) volledig vangstverbod 
b) vangstverbod van 1 oktober tot en met 31 mei 
c) vangstverbod van 1 januari tot en met 31 mei 
d) geen gesloten tijd voor het vissen met de peur; vangst met fuiken en kruisnetten enkel toegestaan in 
onbevaarbare waterlopen 
e) exploitatie van de soort is toegestaan op basis van de Conventie van Bern.  De exploitatie moet evenwel 
aan voorschriften worden onderworpen teneinde de populatie niet in gevaar te brengen.  Niet-selectieve 
middelen en methoden zijn verboden.   
 
Het voorkomen in de Rode Lijst verwijst naar : 
u = uitgestorven in Vlaanderen 
mub = met uitsterven bedreigd 

k = kwetsbaar 

z = zeldzaam 
mnb = momenteel niet bedreigd 
og (mub) = onvoldoende gekend (met uitsterven bedreigd) 
og (z) = onvoldoende gekend (zeldzaam) 
no = niet opgenomen 
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Visfauna Witte Nete  

Periode 1989-1998 

Het rapport van Yseboodt et al. (1991) geeft visresultaten voor de Witte Nete (Tabel 

3.8). 

Tabel 3.8.  Vissoorten in de Witte Nete 1991. 

Wetenschappelijke benaming Vissoort abundantie 

Anguilla anguilla Paling vrij veel 

Esox lucius Snoek weinig 

Qpiinus carpio Karper zeer weinig 

Albramis brama Brasem weinig 

Blicca bjoerkna Bliek zeer weinig 

Carassius auratus Giebel zeer weinig 

Gobio gobio Grondel zeer veel 

Leuciscus idus Winde weinig 

Leuciscus cephalus Kopvoorn zeer weinig 

Rutilus rutilus Blankvoorn veel 

Scardinius erythrophthalmus Rietvoom zeer weinig 

Tinca tinca Zeelt zeer weinig 

Cobitis taenia Kleine modderkruiper zeer veel  

Noemacheilus barbatulus Bermpje vrij veel 

Ictalurus nebolosus Amerikaanse dwergmeerval weinig 

Gasterosteus aculeatus Driedoornige stekelbaars vrij veel 

Cottus gobius Rivierdonderpad weinig    

Lepomis gibbosus Zonnebaars zeer weinig 

Perca fluviatilis Baars veel 

Stizostedion lucioperca Snoekbaars weinig 

 

De typische beekvissen riviergrondel, winde, kopvoorn, kleine modderkruiper en 

rivierdonderpad, waar de Witte Nete zijn waarde aan te danken heeft, zijn goed 

vertegenwoordigt.  Karper, brasem, blei, rietvoorn en zeelt zijn algemene soorten die 

hier weinig voorkomen, omdat ze vooral voorkomen in stilstaande wateren. 

In tabel 3.9 zijn de vissoorten opgenomen die in de Witte Nete voorkomen met hun 

Rode lijst-status, wettelijke bescherming in Vlaanderen en voorkomen in 

internationale lijsten. De gegevens zijn afkomstig uit onderzoek dat dateert van na 

1993 (Vandelannoote et al. 1998). Recentere bemonsteringen bevestigen deze 

situatie (mond. med. R. Yseboodt).  De vispopulatie op het staalnamepunt in de Witte 

Nete wordt gekenmerkt door een uitzonderlijk (voor Vlaanderen) hoge diversiteit met 

het voorkomen van vele zeldzame soorten en typische stroomminnende soorten zoals 

kopvoorn, serpeling en winde. De grootste populatie van kleine modderkruiper in 

Vlaanderen bevindt zich in de Witte Nete (Tabel 3.9). 
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Tabel 3.9.  Vissoorten aangetroffen in de Witte Nete (oostelijke eindpaal) 

met hun Rode lijst-status, wettelijke bescherming in Vlaanderen (waarbij * 

= volledig beschermd en x cm = de lengte beneden welke sommige 

vissoorten in het water teruggeworpen moeten worden) en Internationaal 

belang (HRL(II) = bijlage II van de Habitatrichtlijn, IUCN (CR) = Critically 

endangered, International Union for the Conservation of Nature en naturel 

resources) (gebaseerd op het databestand van de Atlas van de Vlaamse 

beek- en riviervissen, waarnemingen van na 1993, * waarneming voor 

1993).  

Waterloop Vissoort Rode lijst Bescherming  Internat. belang 

Witte Nete  Driedoornige stekelbaars       

  Tiendoornige stekelbaars       

  Blankvoorn niet bedreigd 15 cm   

  Baars       

  Paling niet bedreigd 25 cm   

  Kleine modderkruiper zeldzaam * HRL (II) 

  Bermpje niet bedreigd *   

  Grondel       

  Zeelt niet bedreigd     

  Kopvoorn       

  Brasem       

  Amerikaanse hondsvis* zeldzaam     

  Rivierdonderpad zeldzaam * HRL (II) 

  Snoekbaars niet bedreigd 40 cm   

  Giebel       

  Amerikaanse dwergmeerval       

  Zonnebaars       

  Rietvoorn niet bedreigd 15 cm   

  Serpeling* zeldzaam 25 cm   

  Blei       

  Snoek niet bedreigd 45 cm   

  Winde zeldzaam 25 cm   

  22 soorten 5 Rode lijst 3 beschermd 2 Internat. Belang 

 

Tabel 3.10.  Aantallen kleine modderkruipers en rivierdonderpadden in de  

Witte Nete in 1989 en 1998.   
 Rivierdonderpad Kleine modderkruiper 

Waterloop Aantal in 1989 Aantal in 1998 Aantal in 1989 Aantal in 1998 

Witte Nete 124 ? ? 138 

 

Februari 2005 

In het kader van de milieueffectrapportage werd de Witte Nete op een zevental 

plaatsen bemonsterd door het Centrum voor Milieukunde van de Universiteit Hasselt  

(Figuur 3.16) . In februari 2005 werden 21 vissoorten gevangen. Deze bemonstering 

bevestigt dus de vorige onderzoeken en geeft aan dat in de Witte Nete een hoge 

diversiteit aan vissen aanwezig is.  Vier zeldzame soorten uit de Rode lijst voor 

Vlaanderen (Vandelannoote & Coeck, 1998) werden aangetroffen. Het gaat om Kleine 

modderkruiper, rivierdonderpad, Amerikaanse hondsvis en bruine Amerikaanse 

dwergmeerval.  De twee laatste soorten zijn exoten.  Kleine modderkruiper en 

rivierdonderpad zijn opgenomen in bijlage II van de Habitatrichtlijn.  Beide soorten 

en bermpje zijn beschermde soorten in hoofde van de wetgeving op de Riviervisserij. 

Door het uitbreiden van de zandgroeve Donk verdwijnt het gedeelte van de Witte 
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Nete waarin de bemonsterde trajecten WN4 en WN5 zich bevinden (Tabel 3.11 en 

3.12).  In dit deel van de Witte Nete werden 14 vissoorten aangetroffen met een 

dominantie van riviergrondel, baars en blankvoorn.  Rivierdonderpad werd op dit 

beekdeel niet aangetroffen en het aantal kleine modderkruipers was beperkt.  De 

meeste kleine modderkruipers werden in het stroomopwaartse stuk gevangen.  
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Figuur 3.12.  Verspreiding van pos, 

baars en riviergrondel uitgedrukt in 

aantal per 100 meter in februari 

2005. 

Figuur 3.13.  Verspreiding van 

brasem, paling, winde en kleine 

modderkruiper uitgedrukt in aantal 

per 100 meter in februari 2005. 
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Figuur 3.14.  Verspreiding van 3D-

stekelbaars, 10D-stekelbaars, 

bermpje, snoek en rivierdonderpad 

uitgedrukt in aantal per 100 meter in 

februari 2005. 

Figuur 3.15.  Verspreiding van 

blankvoorn, rietvoorn, brasem, blei 

en winde uitgedrukt in aantal per 

100 meter in februari 2005. 

 

Van verschillende soorten, zoals driedoornige en tiendoornige stekelbaars, blei, 

rivierdonderpad, zeelt, bermpje, giebel, Am. hondsvis en Am. dwergmeerval, werden 

maar enkele individuen gevangen (Figuur 3.14). De hoogste visabundantie werd 

aangetroffen op traject WN7. Naast hoge abundantie aan kleine modderkruiper op 

het zandige stuk werden vooral zeer veel vissen in de kom achter de 

stroomversnelling t.h.v. de Molse baan gevangen (Figuur 3.13, Figuur 3.15).  De 

densiteit aan blankvoorn is hier bijvoorbeeld 16 keer groter dan op meetplaats 6 

(WN6). Ook bij baars en pos is het verschil tussen WN7 en de andere meetplaatsen 

groot. Het aantal palingen neemt ook stroomopwaarts toe, maar dan met kleinere 

aantallen in vergelijking met baars, pos en blankvoorn. De grootste abundantie aan 

riviergrondel werd aangetroffen in WN4. (Figuur 3.12).  De hoge densiteiten van 

blankvoorn en brasem geven aan dat deze vissen waarschijnlijk van bovenstroomse 

gebieden (Miramarplas) afkomstig zijn.   
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Figuur 3.16.  Bemonsterde trajecten in februari 2005 (groen) en bemonsteringspunten uit de vissenatlas (rood) 
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Tabel 3.11. . Vangstgegevens in aantal en gewicht van de vissoorten op de 7 staalnamepunten in de Witte Nete en de 

Voorste en Achterste Nete op 4 en 8 februari 2005. 

 

  Witte Nete 1 Witte Nete 2 Witte Nete 3 Witte Nete 4 Witte Nete 5 Witte Nete 6 Witte Nete 7 

Vissoort Aantal Gewicht Aantal Gewicht Aantal Gewicht Aantal Gewicht Aantal Gewicht Aantal Gewicht Aantal Gewicht 

3D-stekelbaars 0 0 2 - 4 - 11 - 8 - 9 - 1 - 

10D-stekelbaars 0 0 0 0 1 - 0 0 0 0 4 - 0 0 

Brasem 1 (+) - 0 0 13 580 16 80 35 263 79 1 732 93 3 431 

Blei 0 0 0 0 1 70 0 0 0 0 0 0 1 30 

Rivierdonderpad 0 0 0 0 1 12 0 0 0 0 2 25 0 0 

Zeelt 1 71 0 0 2 58 1 135 0 0 0 0 0 0 

Bermpje 0 0 2 5 2 27 1 3 1 3 0 0 2 4 

Blankvoorn 5 289 18 797 43 1467 27 135 89 445 104 832 1068 10192 

Rietvoorn 1 15 0 0 0 0 0 0 1 10 12 120 0 0 

Winde 1 101 1 220 19 2114 2 27 0 0 2 20 63 7408 

Riviergrondel 6 133 9 370 36 1180 284 3102 70 770 126 1512 95 990 

Kleine modderkruiper 1 - 0 0 0 0 2 - 6 - 4 - 45 - 

Baars 36 384 22 382 26 1003 83 1629 67 268 59 1360 137 2520 

Pos 14 125 20 125 9 54 10 50 18 72 51 408 188 1128 

Giebel 1 25 0 0 1 59 0 0 0 0 0 0 0 0 

Snoek 2 1135 1 2679 1 277 0 0 1 164 0 0 0 0 

Snoekbaars 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 230 

Am. Hondsvis 0 0 0 0 3 83 0 0 0 0 0 0 0 0 

Bruine Am. 
Dwergmeerval 

0 0 3 165 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Zonnebaars 0 0 16 187 3 22 0 0 1 16 1 16 1 - 

Paling 5 952 2 282 4 71 4 73 8 1310 2 255 20 1830 

Totaal 73 3 230 96 5 212 169 7 077 441 5 234 305 3 321 455 6 280 1 721 27 763 

 (+) dood exemplaar 
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Tabel 3.12. Aantallen en gewicht van de aanwezige vissoorten per 100 meter beeklengte op de 7 staalnamepunten in de 

Witte Nete in februari 2005. 
 Witte Nete 1 Witte Nete 2 Witte Nete 3 Witte Nete 4 Witte Nete 5 Witte Nete 6 Witte Nete 7 

Vissoort Aantal Gewicht Aantal Gewicht Aantal Gewicht Aantal Gewicht Aantal Gewicht Aantal Gewicht Aantal Gewicht 

3D-stekelbaars 0 0,0 2 - 6 - 6 - 5 - 6 - 1 - 

10D-stekelbaars 0 0,0 0 0,0 2 - 0 0,0 0 0,0 3 - 0 0,0 

Brasem 0 0,0 0 0,0 20 892,3 8 40,0 23 175,0 49 1082,5 93 3431,0 

Blei 0 0,0 0 0,0 2 107,7 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 30,0 

Rivierdonderpad 0 0,0 0 0,0 2 18,5 0 0,0 0 0,0 1 15,6 0 0,0 

Zeelt 1 47,3 0 0,0 3 89,2 1 67,5 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Bermpje 0 0,0 2 4,2 3 41,5 1 1,5 1 2,0 0 0,0 2 4,0 

Blankvoorn 3 192,7 15 664,2 66 2256,9 14 67,5 59 296,7 65 520,0 1068 10192,0 

Rietvoorn 1 10,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 6,7 8 75,0 0 0,0 

Winde 1 67,3 1 183,3 29 3252,3 1 13,5 0 0,0 1 12,5 63 7408,0 

Riviergrondel 4 88,7 8 308,3 55 1815,4 142 1551,0 47 513,3 79 945,0 95 990,0 

Kleine 
modderkruiper 

1 - 0 0,0 0 0,0 1 - 4 - 3 - 45 - 

Baars 24 256,0 18 318,3 40 1543,1 42 814,5 45 178,7 37 850,0 137 2520,0 

Pos 9 83,3 17 104,2 14 83,1 5 25,0 12 48,0 32 255,0 188 1128,0 

Giebel 1 16,7 0 0,0 2 90,8 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Snoek 1 756,7 1 2232,5 2 426,2 0 0,0 1 109,3 0 0,0 0 0,0 

Snoekbaars 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 7 230,0 

Am. Hondsvis 0 0,0 0 0,0 5 127,7 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Bruine Am. 
Dwergmeerval 

0 0,0 3 137,5 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Zonnebaars 0 0,0 13 155,8 5 33,8 0 0,0 1 10,7 1 10,0 1 - 

Paling 3 634,7 2 235,0 6 109,2 2 36,5 5 873,3 1 159,4 20 1830,0 

Totaal 49 2 153 80 4343,3 260 10887,7 221 2617,0 203 2213,7 284 3925,0 1721 27763,0 
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Populatiestructuur 

In de lengteverdeling van baars zien we dat er een grote cohorte is met een breedte 

van 5 tot 10 cm. Deze cohorte vertegenwoordigt de jongere jaarklasse. De 0+-

jaarklasse heeft ongeveer een lengte van 7 cm. Er zijn ook nog een aantal adulte 

baarzen aanwezig van 16 en 18 cm, 2 exemplaren van ongeveer 27 cm en 1 

exemplaar van 38 cm (Figuur 3.17). Bij pos zien we een cohorte van 5,5 tot 8,5 cm 

met mediaan bij 7 cm. Een beperkt aantal oudere exemplaren werd aangetroffen 

(Figuur 3.18). Bij de kleine modderkruiper zien we een duidelijke cohorte met een 

mediane lengte van 7 (Figuur 3.19). De gegevens van de riviergrondel tonen 3 

cohorten. De eerste cohorte duidt de groep aan van de 0+-juvenielen, met een 

mediane lengte van 7 cm. De tweede en derde cohorte wijzen op de oudere vissen, 

deze hebben een mediane lengte van 12 en 15 cm (Figuur 3.20). Op de grafiek van 

de blankvoorn zijn ook weer 2 duidelijk jaarklassen te zien. De eerste heeft een 

mediane lengte van 8 cm en de tweede van 15 cm. Deze vertegenwoordigen 

respectievelijk de 0+-jarige en de 1+-jaarklasse. Er zijn ook nog een aantal oudere 

vissen aanwezig met lengtes gaande van 22,5 cm tot 30 cm (Figuur 3.21). Brasem 

vertoont 2 smalle cohorten, met mediane lengtes 8 cm en 18 cm. Tussenin komen 

enkele 1+-individuen voor.  Er is ook nog één enkel exemplaar terug gevonden met 

een lengte van 47 cm, deze is gevonden op het stroomafwaarts deel WN6 (Figuur 

3.22). 

Afvissingen mei-juni 2006 

In tabel 3.13 zijn de vangstgegevens voor de verschillende afvissingsdata 

weergegeven. Ze zijn allen gelegen in de oude loop van de Witte Nete. Op dag 1 

werd een gedeelte stroomafwaarts van de loop die zal verdwijnen afgevist 

(Boerentang). Er is een opdeling gemaakt tussen de juveniele en adulte individuen. 

Bij de kleinere soorten kan het ontbreken of lage aantal juvenielen verklaard worden 

door de vangstefficiëntie. Kleine vissen ontsnappen makkelijk aan de netten en 

kunnen ook moeilijker gepolariseerd worden.  

Er werden in totaal 18 verschillende vissoorten aangetroffen (exclusief karper die in 

maart 2006 werd gevangen). Het totaal aantal vissen per 100 m beeklengte verschilt 

weinig al wordt in het meest stroomafwaartse stuk van de te vergraven loop, net 

zoals in februari 2005, de laagste densiteit aangetroffen (Tabel 3.13). Kleine 

modderkruiper is de meest abundante vissoort, gevolgd door riviergrondel. Ook 

paling, blankvoorn, bermpje en baars zijn goed vertegenwoordigd . Ten opzichte van 

de afvissing in februari 2005 werden minder soorten aangetroffen en liggen ook de 

abundanties lager. In het najaar 2005 werd de Witte Nete over bijna de volledige 

lengte geruimd.  Hierdoor is het stroomvoerende deel van de beek breder geworden 

en de diepte kleiner. Vooral kleine modderkruiper heeft hiervan kunnen profiteren 

maar grotere vissoorten vinden minder schuilplaatsen en zijn in het voorjaar 2006 

afwezig op dit gedeelte van de Witte Nete.  
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Figuur 3.17. Lengtefrequentie-

distributie van baars in de 

oorspronkelijke Witte Nete in 

februari 2005. 

Figuur 3.18. Lengtefrequentie-

distributie van pos in de 

oorspronkelijke Witte Nete in 

februari 2005. 
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Oorspronkelijke Witte Nete
Riviergrondel februari 2005
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Figuur 3.19. Lengtefrequentie-

distributie van kleine modderkruiper 

in de oorspronkelijke Witte Nete in 

februari 2005. 

Figuur 3.20. Lengtefrequentie-

distributie van riviergrondel in de 

oorspronkelijke Witte Nete in 

februari 2005. 

Oorspronkelijke Witte Nete
Blankvoorn februari 2005
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Oorspronkelijke Witte Nete
Brasem februari 2005
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Figuur 3.21. Lengtefrequentie-

distributie van blankvoorn in de 

oorspronkelijke Witte Nete in 

februari 2005. 

Figuur 3.22. Lengtefrequentie-

distributie van brasem in de 

oorspronkelijke Witte Nete in 

februari 2005. 
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Tabel 3.13.  Vangstgegevens in aantal bij afvissingen van de oorspronkelijk 

loop (te vergraven beekdeel en stroomopwaarts en stroomafwaarts traject) 

van de Witte Nete in het voorjaar 2006. 

Datum 6-8 .03.06 02.05.06 03.05.06 04.05.06 06.06.06 09.06.06 Totaal 

 

Te 
vergraven 
beekdeel 

Te 
vergraven 
beekdeel 

Te 
vergraven 
beekdeel 

Stroomafw. 
Verlegde 

Witte Nete 

Stroomopw. 
Verlegde 

Witte Nete 

Te 
vergraven 
beekdeel 

 

Vissoort               

Baars   18 61 30 7 12 128 

Dried stekelbaars   
8 3 0 4 0 15 

Tiend. stekelbaars   
0 0 0 1 0 0 

Bermpje   10 20 94 21 11 156 

Blankvoorn   8 25 4 20 5 62 

Brasem   4 0 1 0 0 5 

Kleine 
modderkruiper 

320 
292 300 62 67 18 1059 

Rivierdonderpad 5 0 4 2 3 1 15 

Pos   0 0 3 2 1 6 

Rietvoorn   0 0 23 14 0 37 

Riviergrondel   93 136 51 30 77 387 

Rivierkreeft   1 1 13 0 2 17 

Snoek   0 0 2 2 3 7 

Vetje   0 0 1 0 0 1 

Winde   4 0 1 1 1 7 

Zeelt   1 0 2 0 1 4 

Zonnebaars   2 0 0 0 2 4 

Am Hondsvis   0 0 1 0 0 1 

Paling   8 30 104 31 17 190 

Totaal   157 276 392 203 151 2101 

Lengte traject (m)   460 400 620 265 300 2045 

Merkteken groen-
rechts 

groen-
rechts 

groen-
rechts geel-rechts 

rood-
rechts 

groen-
rechts   
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Tabel 3.14. Vangstgegevens Witte Nete voorjaar 2006: aantallen per 100m 

beeklengte. 

  02.05.06 03.05.06 04.05.06 06.06.06 09.06.06 Totaal 

 
Te vergraven 

beekdeel 
Te vergraven 

beekdeel 

Stroomafw. 
Verlegde Witte 

Nete 

Stroomopw. 
Verlegde Witte 

Nete 

Te vergraven 
beekdeel 

 

Vissoort             
Baars 3,9 15,25 4,8 2,6 4,0 6,1 
Dried stekelbaars 

1,7 0,75 0,0 1,5 0,0 0,8 
Tiend. Stekelbaars 

0,0 0 0,0 0,4 0,0 0,1 
Bermpje 2,2 5 15,2 7,9 3,7 6,8 
Blankvoorn 1,7 6,25 0,6 7,5 1,7 3,6 
Brasem 0,9 0 0,2 0,0 0,0 0,2 
Kleine 
modderkruiper 63,5 75 10,0 25,3 6,0 36,0 
Rivierdonderpad 0,0 1 0,3 1,1 0,3 0,6 
Pos 0,0 0 0,5 0,8 0,3 0,3 
Rietvoorn 0,0 0 3,7 5,3 0,0 1,8 
Riviergrondel 20,2 34 8,2 11,3 25,7 19,9 
Rivierkreeft 0,2 0,25 2,1 0,0 0,7 0,6 
Snoek 0,0 0 0,3 0,8 1,0 0,4 
Vetje 0,0 0 0,2 0,0 0,0 0,0 
Winde 0,9 0 0,2 0,4 0,3 0,3 
Zeelt 0,2 0 0,3 0,0 0,3 0,2 
Zonnebaars 0,4 0 0,0 0,0 0,7 0,2 
Am Hondsvis 0,0 0 0,2 0,0 0,0 0,0 
Paling 1,7 7,5 16,8 11,7 5,7 8,7 

Totaal 34,1 69 63,2 76,6 50,3 58,7 

Lengte traject (m) 100,0 100 100,0 100,0 100,0 100,0 

 

3.5.4 Opmetingen van habitatkarakteristieken 

In elk traject worden op 3 transecten de diepte, stroomsnelheid en substraattype 

bepaald. De metingen worden loodrecht op de oever van de waterloop op een 

onderlinge afstand van 50 cm t.o.v. de linkeroever bepaald (Figuur 3.23).  De 

metingen van de stroomsnelheid worden 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 wordt 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 worden genoteerd. Op drie plaatsen werden 

temperatuur, geleidbaarheid, zuurstofgehalte (mg/l), zuurstofpercentage en 

zuurtegraad (pH) gemeten (WTW oxy 325 en WTW multiline P3). 
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Figuur 3.23 Meten van diepte en stroomsnelheid op een dwarstransect in de 

Witte Nete. 

3.5.5 Gegevensanalyse 

3.5.5.1 Gegevens over de visgemeenschap 

De verschillende trajecten kunnen vergeleken worden op basis van de ‘catch per unit 

of effort’ of CPUE uitgedrukt als aantal vissen per 100 m beeklengte.  Aan de hand 

van de lengtefrequentiedistributies wordt de populatiestructuur nagegaan en 

beoordeeld.  Succesvolle rekrutering kan uit de lengtefrequentiedistributies worden 

afgeleid.  

Als eerste maat voor de diversiteit wordt het soortenaantal per traject bepaald.  Uit 

de soortendiversiteit en abundanties wordt de Shannon-Wiener diversiteitsindex 

berekend. De Shannon-Wiener diversiteitsindex neemt naast de soortendiversiteit 

ook de gelijke verdeling van het aantal individuen over de soorten in rekening 

(evenness).  

3.5.5.2 Habitatvariabelen 

Uit de opmetingsgegevens werden verschillende variabelen berekend die in de 

verdere analyse betrokken werden.  

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

minimale diepte, maximale diepte, gemiddelde diepte van het traject, 

standaardafwijking van de diepte van het traject als een maat voor de diversiteit in 

het dieptepatroon van het traject;  

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

Minimale, maximale en gemiddelde stroomsnelheid van het traject, 

standaardafwijking van de stroomsnelheid van het traject als maat voor de diversiteit 

in het stroomsnelheidspatroon van het traject;  

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

slib, zand of maaskeien op het meetpunt, gecodeerd in oplopende waarde als 1, 2 en 

3.  

3.5.5.3 Statistische toetsing en correlatieberekening tussen 

de habitatvariabelen en de visgemeenschap  

Het opzet van de monitoring laat een gerepliceerde, gepaarde vergelijking toe van de 

verlegde Witte Nete enerzijds en de oorspronkelijke loop of de referentietrajecten 

anderzijds.  De statistische toetsing wordt uitgevoerd door middel van de tweezijdige 
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student t-test voor ongelijke staalnamegrootte. De normaalverdeling werd nagegaan 

met de Kolmogorov-Smirnov test.   

Het verband tussen de habitatvariabelen en de visfauna wordt nagegaan door het 

berekenen van een correlatiematrix tussen de habitatvariabelen en het aantal 

gevangen vissen per vissoort, het totaal aantal vissoorten, het totaal aantal vissen of 

de Shannon-Wiener index enerzijds en de habitatvariabelen; minimale, maximale, 

gemiddelde diepte, standaardafwijking in diepte, minimale, maximale en gemiddelde 

stroomsnelheid en de standaard afwijking in stroomsnelheid, de beekbreedte, de 

gemiddelde substraatgrootte (op basis van de klassenaanduiding) en de 

standaardafwijking op de substraatgrootte, de zuurstofconcentratie en de 

geleidbaarheid van het water.  Voor de gemeten variabelen wordt de Pearson 

correlatie coëfficiënt berekend.  Het verband tussen de nominale variabelen, zoals het 

jaar van bemonstering, verlegde versus referentietrajecten en de visfauna wordt met 

de Spearman R correlatie nagegaan.   
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4 Resultaten 

In dit hoofdstuk worden bondig de voornaamste resultaten van de 5 

monsternamecampagnes weergeven. Deze resultaten beschrijven de evolutie van de 

waterkwaliteit, van de structuurkenmerken, de aquatische macrofyten, de macro-

invertebratengemeenschap en de visgemeenschap in de verlegde Witte Nete en de 

referentietrajecten. De thematische bespreking van de resultaten is opgenomen in 

hoofdstuk 5. Een gedetailleerde bespreking van de resultaten van de individuele 

monsternamecampagnes is in bijlage opgenomen in hoofdstuk 8. 

4.1 Waterkwaliteit 

In Tabel 4.1 zijn veldmetingen opgenomen van pH, opgeloste zuurstof en elektrische 

conductiviteit die zijn uitgevoerd bij de bemonstering van de macro-invertebraten 

(ligging meetpunten: kaart 3.1).  

De pH is relatief stabiel: er zijn slechts kleine verschillen tussen de meetpunten en 

tussen de verschillende meetcampagnes. Enkel in 2007 werd t.h.v. bbi1 een relatief 

lage pH gemeten; het is onduidelijk wat de oorzaak hiervan is. De pH schommelt 

rond de 7, zodat het water een neutrale zuurgraad heeft. Ook de elektrische 

conductiviteit (EC) vertoont slechts kleine verschillen tussen de meetpunten onderling 

en de monternameperiodes. De EC schommelt tussen 375 en 400 µS/cm. Wat betreft 

de concentratie aan opgeloste zuurstof zijn er nogal grote verschillen tussen de 

inventarisatiecampagnes. De waarden met een * zijn vermoedelijk onbetrouwbaar. 

Lage zuurstofconcentraties werden hoofdzakelijk gemeten in het najaar; dit is vooral 

het gevolg van hogere watertemperatuur, lagere waterpeilen en lagere 

stroomsnelheid in vergelijking met het voorjaar. Bij toetsing aan de 

milieukwaliteitsnormen blijkt dat de zuurstofconcentratie eerder laag is. 

Tabel 4.1. Resultaten van de fysico-chemische veldmetingen waarvoor een 

norm bestaat t.h.v. de 3 monsternamepunten voor BBI. 

v
o
o
rj
a
a
r 

2
0
0
6

n
a
ja

a
r 

2
0
0
6

v
o
o
rj
a
a
r 

2
0
0
7

n
a
ja

a
r 

2
0
0
7

v
o
o
rj
a
a
r 

2
0
0
8

n
a
ja

a
r2

0
0
8

v
o
o
rj
a
a
r 

2
0
0
6

n
a
ja

a
r 

2
0
0
6

v
o
o
rj
a
a
r 

2
0
0
7

n
a
ja

a
r 

2
0
0
7

v
o
o
rj
a
a
r 

2
0
0
8

n
a
ja

a
r2

0
0
8

v
o
o
rj
a
a
r 

2
0
0
6

n
a
ja

a
r 

2
0
0
6

v
o
o
rj
a
a
r 

2
0
0
7

n
a
ja

a
r 

2
0
0
7

v
o
o
rj
a
a
r 

2
0
0
8

n
a
ja

a
r2

0
0
8

parameter basiskwal. viswaterkwal.

pH 6.5 ≤ pH ≤ 8.5 6 ≤ pH ≤ 9 7,76 7,79 6,02 5,86 7,16 6,81 7,81 7,82 6,58 6,89 7,31 6,88 7,86 7,83 6,76 7,05 7,56 6,99

O2 (mg/L) absoluut 5 median 7 7,41 5,86 5,94 4,83 7,04* 2,52 8,72 6,24 5,64 4,97 25,73* 3,24 9,55 10 5,82 6,23 33,4* 3,51

EC (µS/cm) abs < 1000 382 384 396 362 387 420 372 371 390 376 381 424 369 369 388 378 382 390

BBI1 BBI2 BBI3

meetcampagne

 

4.2 Structuurkenmerken 

De ontwikkeling van structuurkenmerken verloopt in natuurlijke omstandigheden zeer 

traag, zodat op een tijdsspanne van 3 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. Hieronder zijn de 3 

belangrijkste variabelen m.b.t. structuurkwaliteit (meandering, stroomdiversiteit en 

structuurwaardering) en voor de 3 najaarsinventarisaties de resultaten in tabelvorm 

weergegeven. De resultaten zijn telkens uitgesplitst voor de verlegde Witte Nete en 

de referentietrajecten (opwaarts – en afwaarts de verlegde loop). 

Mert uitzondering van een beperkt evolutie tussen najaar 2006 en najaar 2007, is de 

globale meandering in de verlegde Witte Nete min of meer stabiel gebleven. Zoals de 

beek werd aangelegd, is ze min of meer gebleven tijdens deze monitoringsperiode. 

Echter: over een periode van 3 jaar is de lengte goed ontwikkelde meandering (al 

dan niet continu) aanzienlijk gestegen en dit ten koste van de matig ontwikkelde 

meandering (continu) (Tabel 4.2). De overige typen meandering zijn niet gewijzigd. 
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Gezien de dimensies van de waterloop is micromeandering niet te verwachten. Ter 

hoogte van de referentietrajecten hebben zich geen evoluties voorgedaan. 

Tabel 4.2. Synthese van de meandering voor de verlegde Witte Nete en de 

referentietrajecten voor de 3 najaarscampagnes. 

Meandering 
lengte 

(m) 
% 

lengte 
(m) 

% 
lengte 

(m) 
% 

Verlegde Witte Nete najaar 2006 najaar 2007 najaar 2008 

goed ontwikkelde meandering, continu 605,59 32,71 727,70 39,31 894 48,28 

goed ontwikkelde meandering, niet continu 166,13 8,97 549,51 29,68 371,44 20,07 

matig ontwikkelde meandering, continu 659,85 35,65 154,36 8,34 166,30 8,98 

matig ontwikkelde meandering, niet 
continu 78,02 4,21 78,02 4,21 78,02 4,21 

micromeandering             

slecht of niet ontwikkelde meandering 341,78 18,46 341,78 18,46 341,78 18,46 

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

              

Witte Nete najaar 2006 najaar 2007 najaar 2007 

goed ontwikkelde meandering, continu             

goed ontwikkelde meandering, niet continu             

matig ontwikkelde meandering, continu             

matig ontwikkelde meandering, niet 
continu             

micromeandering             

slecht of niet ontwikkelde meandering 461,29 100 461,29 100 461,29 100 

Totaal 461,29 100 461,29 100 461,29 100 

De stroomdiversiteit (Tabel 4.3) werd beter over de 6 bemonsteringsperioden a) met 

het toenemen van water- en moerasplanten en b) door een verbetering van de 

diepte/ondiepte patroon (buitenbochten werden dieper en binnenbochten ondieper, 

soms zelfs natuurlijke aanlegging van ‘bars’). Over een periode van 3 jaar zijn de 

zones zones zonder stroomdiversiteit volledig verdwenen. De zones met een goed 

ontwikkelde stroomdiversiteit zijn toegenomen van 4 naar 45 % over een periode van 

3 jaar. Langsheen de referentietrajecten blijft de situatie min of meer stabiel. 

Tabel 4.3. Synthese van de stroomdiversiteit voor de verlegde Witte Nete en 

de referentietrajecten voor de 3 najaarscampagnes. 

Stroomdiversiteit 
lengte 

(m) 
% 

lengte 
(m) 

% 
lengte 

(m) 
% 

Verlegde Witte Nete Najaar 2006 najaar 2007 najaar 2008 

geen 686,97 37,11 521 28,12   

matig ontwikkeld 1086,39 58,68 774 41,80 1013,40 54,74 

goed ontwikkeld 78,02 4,21 556,84 30,08 837,98 45,26 

Totaal 1851,38 100 1851,38 100 1851,38 100 
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Witte Nete Najaar 2006 najaar 2007 najaar 2008 

geen     265,53 57,56   

matig ontwikkeld 461,29 100 195,76 42,44 461,29 100 

goed ontwikkeld           

Totaal 461,29 100 461,29 100 461,29 100 

 

De synthesemaat wordt berekend o.b.v. 3 parameters: meandering, diepte/ondiepte 

en holle oevers (Tabel 4.4). Over een periode van 3 jaar is er een duidelijk toename 

van de goed ontwikkelde meandering en ook het diepte/ondiepte patroon is duidelijk 

beter geworden. Wat betreft holle oevers, zijn er nog geen tot ontwikkeling gekomen 

in de verlegde beek. Dit laatste is echter een zeer geleidelijk proces. Omdat er geen 

holle oevers zijn, is het niet te verwachten dat er waardevolle of zeer waardevolle 

trajecten voorkomen. Het is te verwachten dat dit tijdens de komende jaren zal 

veranderen gezien dat er heel veel kleine boompjes (wilgen en Zwarte els) langs alle 

trajecten groeien waardoor de oevertop beter gefixeerd wordt en daaronder de oever 

kan uitschuren.  

Tabel 4.4 Synthese van de structuurwaardering (synthesemaat) voor de 

verlegde Witte Nete en de referentietrajecten voor de 3 najaarscampagnes. 

Structuurwaardering 
lengte 

(m) 
% 

lengte 
(m) 

% 
lengte 

(m) 
% 

Verlegde  Nete najaar 2006 najaar 2007 najaar 2008 

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 

matig 771,72 41,69 938,03 50,67 1431,58 77,32 

waardevol             

zeer waardevol             

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

              

Witte Nete najaar 2006 najaar 2007 najaar 2008 

uiterst zwak             

zeer zwak             

zwak 151,16 32,77 416,69 90,33 416,69 90,33 

matig 310,13 67,23 44,60 9,64 44,60 9,64 

waardevol             

zeer waardevol             

Totaal 461,29 100 461,29 100 461,29 100 
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4.3 Water- en oeverplanten 

4.3.1 Waterplanten (beddingvegetatie) 

Om een beeld te krijgen van de waterplanten in de loop van de inventarisatie is de 

bedekkingsgraad van wortelende, drijvende planten, ondergedoken planten en 

emergente planten onderzocht en dit telkens voor de 3 najaarsinventarisaties. 

Het is duidelijk uit de tabellen 4.5, 4.6 en 4.7 dat alle typen vegetaties zijn 

toegenomen over de 6 bemonsteringsperioden in de verlegde beekdelen. In 2006 

waren wortelende, drijvende planten slechts sporadisch aanwezig, terwijl deze 

bedekkingsklasse in 2008 niet meer voorkwam (tabel 4.5). Opvallend is dat ook langs 

de referentietrajecten er duidelijke variaties zijn, zonder een duidelijke tendens te 

kunnen onderscheiden. En vergelijkbare evolutie is er voor de ondergedoken en 

emergente waterplanten. Voor deze planten is ook een duidelijke toename merkbaar 

bij de referentietrajecten. 

Tabel 4.5 Bedekkingsgraden van wortelende, drijvende planten voor de 3 

najaarsinventarisaties van de verlegde Witte Nete en de referentietrajecten. 

wortelende, drijvende planten 
lengte 

(m) 
% 

lengte 
(m) 

% 
lengte 

(m) 
% 

verlegde Witte Nete najaar 2006 najaar 2007 najaar 2008 

afwezig         

sporadisch aanwezig 1691,08 91,34 166,30 8,99   

aanwezig, ≤ 33% 160,30 8,66 1685,08 91,01 1618,99 87,45 

aanwezig, 33 - 100%       232,39 12,55 

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

              

Witte Nete najaar 2006 najaar 2007 najaar 2008 

afwezig           

sporadisch aanwezig 44,60 9,67 265,53 57,49 151,16 32,77 

aanwezig, ≤ 33% 416,69 90,33 195,76 42,51 44,60 9,67 

aanwezig, 33 - 100%          265,53  57,56 

Totaal 461,29 100 461,29 100 461,29 100 

 



CENTRUM VOOR MILIEUKUNDE – ARCADIS BELGIUM NV 

 EINDRAPPORT MONITORING BIOLOGISCH HERSTEL VAN DE VERLEGDE WITTE NETE 45 

Tabel 4.6 Bedekkingsgraden van ondergedoken waterplanten voor de 3 

najaarsinventarisaties van de verlegde Witte Nete en de referentietrajecten. 

ondergedoken waterplanten 
lengte 

(m) 
% 

lengte 
(m) 

% 
lengte 

(m) 
% 

verlegde Witte Nete najaar 2006 najaar 2007 najaar 2008 

Afwezig 1004,05 54,23       

sporadisch aanwezig 847,33 45,77 550,90 29,75 396,54 21,42 

aanwezig, ≤ 33%     1178,37 63,65 339,19 18,32 

aanwezig, 33 - 100%     122,11 6,6  1115,65 60,26  

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

              

Witte Nete najaar 2006 najaar 2007 najaar 2008 

afwezig           

sporadisch aanwezig 461,29 100 265,53 57,56 310,13 67,23 

aanwezig, ≤ 33%     151,16 42,44   

aanwezig, 33 - 100%         151,16 32,77 

Totaal 461,29 100 461,29 100 461,29 100 

 

Tabel 4.7 Bedekkingsgraden van emergente planten (= boven het water 

uitstekend) voor de 3 najaarsinventarisaties van de verlegde Witte Nete en 

de referentietrajecten. 

emergente planten of kruiden 
lengte 

(m) 
% 

lengte 
(m) 

% 
lengte 

(m) 
% 

verlegde Witte Nete najaar 2006 najaar 2007 najaar 2008 

afwezig             

sporadisch aanwezig 753,00 40,67 154,37 8,34   

aanwezig, ≤ 33% 938,08 50,67 1083,50 58,52 830,59 44,86 

aanwezig, 33 - 100% 160,30 8,66 613,51 33,14 1020,79 55,14 

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

              

Witte Nete najaar 2006 najaar 2007 najaar 2008 

afwezig             

sporadisch aanwezig             

aanwezig, ≤ 33% 195,76 42,44 265,53 57,56   

aanwezig, 33 - 100% 265,53 57,56 195,76 42,44 461,29 100 

Totaal 461,29 100 461,29 100 461,29 100 
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4.3.2 Oevervegetatie 

De evolutie van de oevervegetatie is samenvattend weergeven in onderstaande 

tabellen en figuren voor de 3 najaarscampagnes (Figuur 4.1). Deze analyse is 

uitgevoerd o.b.v. de hoofdcodes van de oevertypologie en linker en rechteroever zijn 

samengenomen. 

Voor de oevers van de verlegde Witte Nete is er een duidelijke evolutie merkbaar: in 

het najaar van 2006 worden de oevers vooral gekenmerkt door onbegroeid (kaal) 

substraat (Tabel 4.8). Bovendien zijn vaak ook nog vegetaties van de Klasse der 

Akkergemeenschappen (Stellarietea mediae) aanwezig, meer typerend voor de 

vegetatie van voor de verleggng. In 2007 verschijnen (nog slecht ontwikkelde) 

vegetaties van de Tandzaadklasse (Polygono-Bidentetum) en Rietklasse 

(Phragmitetea) (Tabel 4.9). Najaar 2008 zijn vegetaties van de RietKlasse dominant 

vooral in de lagere oeverzone en vegetaties van de Tandzaadklasse zijn dominant in 

de hogere oeverszone (Tabel 4.10). Het is te verwachten dat vooral vegetaties 

behorende tot Natte strooiselruigte (Convolvulo-Filipenduletea), die nu reeds 

sporadisch aanwezig zijn, nog aanzienlijk zullen uitbreiden, vooral ten koste van 

vegetaties van de Tandzaadklasse. Langsheen de referentietrajecten is er veel minder 

evolutie, maar dit was ook niet te verwachten. 

 

Tabel 4.8 Oevervegetatie (o.b.v. hoofdcodes) najaar 2006 voor de verlegde  

Nete en de referentie gedeelten van de Witte Nete. 

 

verlegde 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
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Tabel 4.9 Oevervegetatie (o.b.v. hoofdcode) najaar 2007 van de verlegde 

Witte Nete en de referentie gedeelten van de Witte Nete. 

 

 

Tabel 4.10 Oevervegetatie (o.b.v. hoofdcode) najaar 2008 van de verlegde 

Witte Nete en de referentie gedeelten van de Witte Nete. 

 

 

verlegde 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 3702,76 100

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

verlegde 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 3702,76 100

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
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Figuur 4.1 Oevervegetatie najaar 2006, najaar 2007 en najaar 2008 van de 

verlegde Witte Nete en de referentie gedeelten van de Witte Nete. 

 

4.4 Macro-invertebraten 

De basiskwaliteitnorm voor de BBI is minimaal 7 (goede kwaliteit). Uit Tabel 4.11 

blijkt dat voor de alle bemonsteringspunten deze norm bij elke inventarisatie werd 

gehaald, behalve bij BBI1 in het voorjaar 2006. Hier waren toen vooral kale oevers 

en substraat aanwezig, maar najaar 2006 was er wel reeds een goede score. Bij 

BBI2, waar Riet en slib werd overgebracht, was er direct een goede score in het 

voorjaar 2006. Drift was waarschijnlijk heel belangrijk voor het ontwikkelen van een 

ongewervelde dierengemeenschap bij BBI1. BBI3 ligt juist afwaarts de landbouwbrug, 

waar er stortsteen werd gebruikt als oever- en bodembeschoeiing. Dit was een ideale 

locatie voor een zeer goede score (voorjaar 2008) omwille van de stroomversnelling 

en diverse substraten (stortsteen, zand, slib). Najaar 2008 zijn er minder soorten 

gevonden met een terugkeer naar “slechts” een score ‘goed’ tot gevolg. Omdat er 

veel vegetatie groeit in en langs de beek, waren er tegen het najaar 2008 veel algen 

en plantenresten aanwezig. Deze omstandigheden zijn minder goed voor de 

concentratie van opgeloste zuurstof in het water en dus minder goed voor de BBI. 

Aangezien dat er momenteel veel klein boompjes groeien langs de verlegde Witte 

Nete, zal geleidelijk de beschaduwing van het wateroppervlak toenemenen. Dit zal 

een positieve invloed hebben op de BBI doordat er minder vegetatie in de waterloop 
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zal voorkomen. Ook ter hoogte van het referentiepunt werd steeds een goede 

biologische waterkwaliteit vastgesteld. 

Tabel 4.11 BBI van de 4 meetpunten voor de 6 monitoringscampagnes  
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Bemonsteringspunt BBI1 BBI2 

Totaal aantal taxa 6 16 21 29 18 31 19 32 31 27 29 29 

Laagste tolerentieklasse 5 2 3 2 3 2 3 2 3 3 2 2 

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

  

v
o
o
rj
a
a
r 

2
0
0

6
 

n
a
ja

a
r 

2
0
0
6

 

v
o
o
rj
a
a
r 

2
0
0

7
 

n
a
ja

a
r 

2
0
0
7

 

v
o
o
rj
a
a
r 

2
0
0

8
 

n
a
ja

a
r 

2
0
0
8

 

v
o
o
rj
a
a
r 

2
0
0

6
 

n
a
ja

a
r 

2
0
0
6

 

v
o
o
rj
a
a
r 

2
0
0

7
 

n
a
ja

a
r 

2
0
0
7

 

v
o
o
rj
a
a
r 

2
0
0

8
 

n
a
ja

a
r 

2
0
0
8

 

Bemonsteringspunt BBI3 Referentie BBI4 

Totaal aantal taxa 18 32 32 36 29 25 20 26 27 29 23 26 

Laagste tolerentieklasse 3 2 2 2 2 3 3 2 2 3 2 2 

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

 

Legende BBI 

BBI Biologische waterkwaliteit  Kleur 

9-
10 zeer goede kwaliteit blauw 

7-8 goede kwaliteit groen 

5-6 matige kwaliteit geel 

3-4 slechte kwaliteit oranje 

1-2 zeer slechte kwaliteit rood 

0 uiterst slechte kwaliteit zwart 
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4.5 Vissen 

De evolutie van de visgemeenschap in de verlegde Witte Nete en de 

referentietrajecten wordt samenvattend weergeven in figuren 4.2. t.e.m. 4.13. De 

evolutie van het aantal aangetroffen vissoorten in de verlegde Witte Nete toont een 

initieel (na 6 maanden) nog een lager aantal vissoorten in de verlegde Witte Nete 

(Figuur 4.2).  Na een jaar is het verschil in aantal aanwezige vissoorten vergelijkbaar 

met de referentietrajecten.  Bij de eerste staalname in het najaar 2006 werd wel het 

hoogste aantal vissen gevangen zowel in de verlegde Witte Nete als in de 

referentietrajecten(Figuur 4.3).  In 2007 werden gemiddeld genomen meer vissen 

per 100 m beeklengte aangetroffen in het verlegde beekdeel t.o.v. de 

referentietrajecten.  In 2008 is het verschil niet meer waar te nemen.   

Naar de individuele vissoorten toe blijkt dat de densiteit aan baars na één jaar in de 

Witte Nete toeneemt maar meer in het verlegde beekdeel (Figuur 4.4).  De densiteit 

aan blankvoorn vertoont tijdens de bemonsteringsperiode een dalende trend met een 

sterke daling in aantal na oktober 2006. De densiteit van de brasempopulatie 

vertoont grote verschillen met een hoge abundantie in oktober 2006 voornamelijk in 

de referentietrajecten en slechts een beperkte aanwezigheid in 2007 en 2008 (Figuur 

4.6).  De populatie kleine modderkruiper in de referentietrajecten is het hoogste in 

2008 (Figuur 4.7). In de verlegde Witte Nete zijn de populatieschommelingen 

beperkter dan in de referentietrajecten.  De populatiedensiteit aan paling blijft in de 

verlegde Witte Nete duidelijk lager dan in de referentietrajecten (Figuur 4.8).  De 

pospopulatie vertoont een stijgende tendens in de referentietrajecten terwijl de soort 

weinig voorkomt en steeds minder abundant is in de verlegde Witte Nete (Figuur 

4.9).  Rietvoorn is veel minder abundant in de Witte Nete dan blankvoorn.  De 

aantallen lijken in de vijf bemonsteringscampagnes nog af te nemen (Figuur 4.10). 

Rivierdonderpad daarentegen is in aantal toegenomen in de referentietrajecten en 

specifiek in WN6, stroomafwaarts de Boeretang (Figuur 4.11).  In de verlegde Witte 

Nete blijft de populatiegrootte nog klein en wordt de soort alleen aangetroffen t.h.v. 

de steenbestortingen.  Riviergrondel kende de hoogste abundantie bij de eerste 

staalname in oktober 2006, vooral in de verlegde Witte Nete werden zeer hoge 

densiteiten vastgesteld (Figuur 4.12).  In elk van de vijf bemonsteringscampagnes 

waren riviergrondels abundanter in de verlegde Witte Nete dan in de 

referentietrajecten.  De abundantie aan snoek is vooral in de laatste 

staalnamecampagne hoog (Figuur 4.13) met de hoogste densiteit in de verlegde 

Witte Nete.   
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Figuur 4.2. Evolutie van het aantal 

vissoorten in de Verlegde Witte Nete en 

de referentietrajecten. 

Figuur 4.3. Evolutie van het gemiddel-

de aantal vissen per 100 m in de verleg-

de Witte Nete en de referentietrajecten. 
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Figuur 4.4. Evolutie van het gemiddel-

de aantal baarzen/100 m in de Verleg-

de Witte Nete en de referentietrajecten. 

Figuur 4.5. Evolutie van het gemiddel-

de aantal blankvoorns/100 m in de 

Verlegde Witte Nete en de referentie-

trajecten. 
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Figuur 4.6. Evolutie van het gemiddelde 

aantal brasems/100 m in de Verlegde 

Witte Nete en de referentietrajecten. 

Figuur 4.7. Evolutie van het gemiddelde 

aantal kleine modderkruipers/100 m in 

de Verlegde Witte Nete en de 

referentietrajecten. 
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Figuur 4.8. Evolutie van het gemiddelde 

aantal palingen/100 m in de Verlegde 

Witte Nete en de referentietrajecten. 

Figuur 4.9. Evolutie van het gemiddelde 

aantal possen/100 m in de Verlegde 

Witte Nete en de referentietrajecten. 
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Figuur 4.10. Evolutie van het gemiddel-

de aantal rietvoorns/100 m in de 

Verlegde Witte Nete en de referentie-

trajecten. 

Figuur 4.11. Evolutie van het gemiddel-

de aantal rivierdonderpadden/100 m in 

de Verlegde Witte Nete en de 

referentietrajecten. 
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Figuur 4.12. Evolutie van het gemiddel-

de aantal riviergrondels/100 m in de 

Verlegde Witte Nete en de referentie-

trajecten. 

Figuur 4.13. Evolutie van het gemiddel-

de aantal snoeken/100 m in de Verleg-

de Witte Nete en de referentietrajecten. 
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5 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.   

5.1 Resulteert de aanleg van de verlegde 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. de oorspronkelijke beekloop worden de 

oorspronkelijke loop en de verlegde Witte Nete vergeleken m.b.t. structuurkwaliteit, 

biologische waterkwaliteit (macro-invertebratengemeenschap) en visfauna. Een 

analoge vergelijking wordt gemaakt tussen de verlegde Witte Nete en een deel van 

de Witte Nete juist stroomop- en afwaarts de omlegging (referentiezones).  

5.1.1 Structuurkenmerken 

5.1.1.1 Vergelijking oude en verlegde Witte Nete 

Voor de oorspronkelijke loop van de Witte Nete, binnen de perimeter van de 

zandwinning, is de structuurwaardering, zoals opgesteld door Bervoets & Schneiders 

(1990), weergegeven op kaart 3.2.4.2.a. De analyse van Bervoets & Schneiders 

(1990) is uitgevoerd o.b.v. luchtfoto’s en dus minder gedetailleerd dan de 

gehanteerde methodiek in dit onderzoek. In het kader van de uitwerking van een 

omleggingsvoorstel voor de Witte Nete (Aubroeck et al., 2005) werd ook de 

oorspronkelijke loop geïnventariseerd. De structuurwaarde van de oude loop is zwak 

tot zeer zwak volgens Bervoets & Schneiders. 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. 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 was er dus geen enkele positieve evolutie.  

Naar analogie met de verlegde Witte Nete en de referentietrajecten (Tabel 4.4) is de 

structuurwaardering van de oude loop verwerkt in een samenvattende tabel (Tabel 

5.1) waardoor oude en verlegde loop kunnen worden vergeleken. 

Uit de vergelijking van beide tabellen blijkt dat voor de oude loop in 1990 58 % een 

zwakke structuurwaardering en 42 % een zeer zwakke structuurwaardering. Na de 

laatste inventarisatie (najaar 2008) kreeg 23 % van de verlegde loop een zwakke 

structuurwaardering en 77 % een matige structuurwaardering. De 

structuurwaardering is duidelijk beter geworden. Op middellange termijn (5 – 10 

jaar) is dan ook te verwachten dat de structuurkenmerken nog verder zullen 

verbeteren (waardevol tot zeer waardevol) met een toename van holle oevers door 

meer bomen langs de oevers. 
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Tabel 5.1 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 

 

5.1.1.2 Vergelijking referentietrajecten en verlegde Witte Nete 

In deel 4.2 zijn de structuurkenmerken vergeleken van de verlegde Witte Nete met 

de referentietrajecten, die juist stroomopwaarts en –afwaarts gelegen zijn voor de 

beekkarakteristieken meandering, stroomdiversiteit en structuurwaardering.  

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

- De verlegde beekdelen zijn vooraf aangelegd met een goede meandering die 

stabiel is gebleven over de 3 jaar monitoring. De referentietrajecten zijn recht en 

hierin was geen verandering merkbaar; 

- De stroomdiversiteit in de verlegde beek vertoont een duidelijk positieve evolutie, 

terwijl dit voor de referentietrajecten niet het geval is; 

- De structuurwaardering voor de verlegde loop was najaar 2006 zwak tot matig, 

maar er waren ook trajecten met een zeer tot uiterst zwakke waardering. Najaar 

2008 waren deze laatste allemaal gunstig geëvolueerd. De referentietrajecten 

hebben een zwakke tot matige structuur en hierin was geen evolutie merkbaar. 

Op termijn zal de structuur van de verlegde loop nog verder evolueren 

(verbeteren). 

In vergelijking met de referentietrajecten is de structuurkwaliteit van de verlegde 

Witte Nete duidelijk beter. 

Tijdens de bemonstering van de visgemeenschap werden van alle trajecten telkens 

habitatmetingen uitgevoerd.  Op basis van de vergelijking tussen de 

referentietrajecten en de verlegde Witte Nete kan op basis van deze metingen de 

verschillen in diepte (maximale, minimale, gemiddelde, variatie) en stroomsnelheid 

(maximale, minimale, gemiddelde, variatie) bepaald worden.   

Uit meting van de beekbreedte blijkt dat de referentiestukken gemiddeld genomen 

breder zijn (Figuur 5.1). Het verschil is net niet significant (p=0,052).  De breedte 

van de twee referentiestroken is sterk verschillend met grotere dimensies 

stroomafwaarts (WN6).   

Ook in de minimale diepte is het verschil niet significant (p=0.096) (Figuur 5.2).  De 

minimale diepte in de referentietrajecten is groter dan in de verlegde Witte Nete waar 

ondiepere oeverzones meer aanwezig zijn.  De maximale diepte in de verlegde Witte 

Nete is gemiddeld genomen groter dan in de referentietrajecten (Figuur 5.3).  Het 

verschil is door de grote spreiding in de metingen echter niet significant (p=0,22).  
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Figuur 5.1. Verschil in beekbreedte 

tussen de verlegde Witte Nete en de 

referentietrajecten.   

Figuur 5.2. Verschil in minimale 

diepte tussen de verlegde Witte Nete 

en de referentietrajecten. 
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Figuur 5.3. Verschil in maximale 

diepte tussen de verlegde Witte Nete 

en de referentietrajecten. 

Figuur 5.4. Verschil in gemiddelde 

diepte tussen de verlegde Witte Nete 

en de referentietrajecten. 
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Figuur 5.5. Verschil in de 

standaarddeviatie in diepte tussen de 

verlegde Witte Nete en de 

referentietrajecten. 

Figuur 5.6. Verschil in diepteverschil 

(max-min) tussen de verlegde Witte 

Nete en de referentietrajecten. 
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Figuur 5.7. Verschil in maximale 

stroomsnelheid tussen de verlegde 

Witte Nete en de referentietrajecten. 

Figuur 5.8. Verschil in gemiddelde 

stroomsnelheid tussen de verlegde 

Witte Nete en de referentietrajecten. 
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Figuur 5.9. Verschil in 

standaarddeviatie in stroomsnelheid 

tussen de verlegde Witte Nete en de 

referentietrajecten. 

Figuur 5.10. Verschil in 

stroomsnelheidsverschil (max-min) 

tussen de verlegde Witte Nete en de 

referentietrajecten. 
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Diepteprofiel verlegde Witte Nete (WN5)
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Figuur 5.11. Diepteprofiel van het 

stroomafwaartse referentietraject 

(WN6) in het najaar 2008. 

Figuur 5.12. Diepteprofiel van de 

Verlegde Witte Nete (WN5) in het 

najaar 2008.  
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Figuur 5.13. Gemiddelde minimale 

diepte van de verschillende trajecten. 

Figuur 5.14. Gemiddelde maximale 

diepte van de verschillende trajecten. 
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Figuur 5.15. Gemiddelde diepte van 

de verschillende trajecten. 

Figuur 5.16. Standaarddeviatie in 

diepte van de verschillende trajecten. 
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Figuur 5.17. Gemiddelde 

stroomsnelheid in de verschillende 

trajecten. 

Figuur 5.18. Standaarddeviatie in 

stroomsnelheid in de verschillende 

trajecten. 

 

Ook de gemiddelde diepte van de bemonsterde trajecten in beide beekdelen verschilt 

niet (Figuur 5.4).  De spreiding is groter in de verlegde Witte Nete t.o.v. de 

referentietrajecten.  De standaarddeviatie (Figuur 5.5) en het verschil tussen 

maximale en minimale diepte (Figuur 5.6) in de trajecten zijn wel significant 

verschillend (resp. p=0,029 en p=0,037).  Uit de vergelijking van de verschillend 

trajecten blijkt dat de minimale diepte het kleinst is in traject WN5 gevolgd door WN4 

en WN3 (Figuur 5.13).  De maximale diepte is het grootst in traject WN3, WN4 en 

WN5 (Figuur 5.14).  De grote spreiding wordt veroorzaakt door de evolutie in de 

beekbodem van een gelijke diepte in dwarsprofiel bij aanleg tot een uitgesproken 

stroomkuilenpatroon in deze trajecten na twee jaar.  De gemiddelde diepte van de 

trajecten is vergelijkbaar, alleen in traject WN5, tussen de rietzone en de 

voetgangersbrug, is de Witte Nete gemiddeld minder diep omdat grote zandbanken 

aanwezig zijn in dit traject (Figuur 5.15).  De variatie in diepte in WN2, in het venige 

stuk, is vergelijkbaar met deze in de referentietrajecten (Figuur 5.16).  Een actieve 

meandering is hier nog niet op gang gekomen.  De drie andere trajecten in de 

verlegde Witte Nete (WN3, WN4 en WN5), die op zandige bodem zijn gelegen, 

hebben een grotere variatie in diepte. De verschillen tussen de diepe uitspoelingen in 

de buitenbochten en de ondiepe zandbanken tussen twee meanderbochten in traject 

WN5 zijn groot (Figuur 5.12). 

De verschillen in minimale, maximale en gemiddelde stroomsnelheid, gemeten op 10 

cm boven het substraat) zijn niet significant verschillend tussen de 

referentietrajecten en de verlegde Witte Nete (Figuur 5.7, Figuur 5.8).  Ook de 

standaarddeviatie in stroomsnelheid of het verschil in maximale en minimale 

stroomsnelheid verschilt niet tussen beide beekdelen op het ogenblik van de 

staalname (april en oktober) (Figuur 5.9, Figuur 5.10).  De spreiding rond de 

gemiddelde maximale en gemiddelde stroomsnelheid alsook de standaarddeviatie in 

stroomsnelheid en het verschil in maximale en minimale stroomsnelheid in de 

verschillende trajecten is merkelijk groter in de verlegde Witte Nete.  De gemiddelde 

stroomsnelheid in de trajecten WN3 (t.h.v. de landbouwersbrug) en WN5 (tussen de 

rietzone en de voetgangersbrug) is het hoogste (Figuur 5.15).  De gemiddelde 

stroomsnelheid in de trajecten WN2 en WN4 is lager dan in de referentietrajecten.  

De metingen geven aan dat er ook een longitudinale diversiteit in stroming in de 

verlegde Witte Nete aanwezig is.  De variatie in stroming is het grootste in traject 

WN3 (Figuur 5.18).  In WN2, in het venige stroomopwaartse deel van de verlegde 

Witte Nete, is de stromingsdiversiteit het kleinste en is ze significant lager dan in de 

overige trajecten.   

Uit deze metingen kan besloten worden dat de verlegde 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 verlegde Witte Nete aanwezig (Figuur 



CENTRUM VOOR MILIEUKUNDE – ARCADIS BELGIUM NV 

58 EINDRAPPORT MONITORING BIOLOGISCH HERSTEL VAN DE VERLEGDE WITTE NETE 

5.11, Figuur 5.12).  Deze structuurdiversiteit is ontstaan door de stromingsdiversiteit 

bij hoge afvoeren.  Tijdens de bemonsteringen van de visfauna kon echter geen 

significant verschil stroomsnelheden worden vastgesteld.  

5.1.2 Macro-invertebratengemeenschap 

5.1.2.1 Vergelijking oude en verlegde Witte Nete 

Op de verlegde Witte Nete zijn 3 meetpunten 6 maal bemonsterd in de periode 2006-

2008, waarbij meetpunt 1 het meest stroomafwaarts en meetpunt 3 het meest 

stroomopwaarts gelegen is. Daarnaast fungeerde één punt stroomopwaarts de 

verlegging als referentiepunt (meetpunt 4). VMM beschikt over een meetpunt juist 

stroomopwaarts dit referentiepunt (VMM 278200) en een meetpunt iets meer 

stroomafwaarts van de verlegde loop (VMM 278000). Geen van deze meetpunten 

werd bemonsterd tijdens de monitoringsperiode 2006 - 2008. 

Zoals reeds hoger aangegeven was de biologische waterkwaliteit van de verlegde 

Witte Nete goed tot zeer goed vanaf de eerste bemonstering (BBI 7-9) en dit was in 

2003 ook het geval voor het opwaartse referentiemeetpunt.  

De meest recente BBI-gegevens van de VMM, die momenteel beschikbaar zijn, 

dateren van 2007 (Tabel 5.2). De resultaten van VMM zijn uitermate vergelijkbaar 

met de gegevens van dit onderzoek. In Tabel 5.3 is een vergelijking gemaakt tussen 

de bekomen waarden voor meetpunten BBI3 (verlegde loop) en BBI4 (referentie 

gedeelte) die dicht bij elkaar gelegen zijn (Het VMM meetpunt 312400 ligt tussen de 

meetpunten BBI3 en BBI4 – kaart 3.1). Hieruit blijkt dat de resultaten van beide 

onderzoeken niet afwijken. 

 

Tabel 5.2 Biologische kwaliteit (BBI) van de Witte Nete: resultaten van het 

BBI-onderzoek van de VMM van 1989 t.e.m. 2007 (Bron: databank VMM).  

 

Tabel 5.3 Vergelijking van de BBI resultaten van dit onderzoek (2006-2008) 

met VMM-gegevens (2000-& 2003) voor dicht bij elkaar gelegen 

meetpunten. 

 

Zowel de verlegde Witte Nete als de Witte Nete stroomop- en stroomafwaarts hebben 

momenteel een goede biologische waterkwaliteit (BBI 7-8). 

De statistische toetsing (Mann-Whitney U test) toont geen significant verschil in BBI 

of aantal aangetroffen taxa tussen de verlegde Witte Nete en het referentiepunt.  Uit 

een toetsing van de relatieve abundantie van de verschillende groepen van macro-

invertebraten volgt dat een significant hoger aantal Ephemeroptera (eendagsvliegen) 

in de verlegde Witte Nete worden aangetroffen (p= 0,002) (Figuur 5.19). en 

Oligochaeta (borstelwormen) daarentegen komen significant meer voor op het 

referentiepunt in vergelijking met de verlegde Witte Nete (p= 0,01) (Figuur 5.20). 

Odonata zijn abundanter aanwezig in het referentiepunt dan in de verlegde Witte 
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Nete maar het verschil in niet significant (p=0,13) (Figuur 5.22). Andere taxa, zoals 

de Trichoptera, vertoonden geen significant verschil in abundantie (Figuur 5.21). Ook 

de abundantie aan EPT-taxa (Eendagsvliegen, Steenvliegen en Kokerjuffers) verschilt 

niet significant (p= 0,32) (Figuur 5.23).  Ook in het totale aantal invertebratentaxa is 

geen significant verschil waarneembaar (Figuur 5.24).  
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Figuur 5.19.  Verschil in abundantie 

aan Ephemeroptera (eendagsvliegen) 

in de verlegde Witte Nete en het 

referentiepunt.  

Figuur 5.20.  Verschil in abundantie 

aan Oligochaeta (borstelwormen) in 

de verlegde Witte Nete en het 

referentiepunt. 
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Figuur 5.21.  Verschil in abundantie 

aan Trichoptera (kokerjuffers) in de 

verlegde Witte Nete en het 

referentiepunt. 

Figuur 5.22.  Verschil in abundantie 

aan Odonata (libellen) in de verlegde 

Witte Nete en het referentiepunt. 
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Figuur 5.23.  Verschil in abundantie 

aan EPT-taxa (eendagsvliegen, 

steenvliegen en kokerjuffers) in de 

verlegde Witte Nete en het 

referentiepunt. 

Figuur 5.24.  Verschil in abundantie 

aan macro-invertebratentaxa in de 

verlegde Witte Nete en het 

referentiepunt. 
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5.1.3 Visgemeenschap 

5.1.3.1 Vergelijking oude en verlegde Witte Nete 

In februari 2005 werden de twee referentiestroken en de oorspronkelijke loop van de 

Witte Nete, die nu verdwenen is, bemonsterd (zie § 3.5.3).  In deze toetsing worden 

de resultaten van de twee referentietrajecten en de twee trajecten afgevist in het 

verdwenen deel van de Witte Nete vergeleken met dezelfde referentietrajecten en de 

verlegde Witte Nete tijdens deze monitoring (2006-2008).  De gebruikte methode in 

beide campagnes was dezelfde maar het bemonsteringstijdstip was verschillend 

(februari 2005 t.o.v. april en oktober in 2006-2008).  De staalname-inspanning in 

beide periodes is bovendien verschillend; de bemonstering in 2005 was éénmalig 

terwijl in de campagne 2006-2008 vijf campagnes werden uitgevoerd.  Bij de 

bemonstering in 2005 kon worden vastgesteld dat de vissen nog in hun winterhabitat 

aanwezig waren met de hoogste densiteiten in de molenkom aan de Boeretang en de 

kom t.h.v. de Molse baan (Tabel 3.11. Witte Nete 3 en Witte Nete 7).   

De vergelijking van het verlegde deel van de Witte Nete (2006-2008) met de 

oorspronkelijke loop (2005) en de vergelijking van de twee referentietrajecten (2005 

versus 2006-2008) toont aan dat er geen significante verschillen worden vastgesteld 

in het aantal vissoorten/100 m, het totaal aantal vissen/100 m of in de abundantie 

van één van de verschillende vispopulaties (Figuur 5.25, Figuur 5.26, Figuur 5.27, 

Figuur 5.28, Figuur 5.29, Figuur 5.30, Figuur 5.31, Figuur 5.32, Figuur 5.33,  Figuur 

5.34).  
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Figuur 5.25. Verschil in het aantal 

vissoorten in de referentietrajecten 

en de oorspronkelijke (2005) en 

verlegde Witte Nete (2006-2008). 

Figuur 5.26. Verschil in het aantal 

vissen in de referentietrajecten en de 

oorspronkelijke (2005) en verlegde 

Witte Nete (2006-2008). 
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Figuur 5.27. Verschil in het aantal 

baarzen in de referentietrajecten en 

de oorspronkelijke (2005) en 

verlegde Witte Nete (2006-2008). 

Figuur 5.28. Verschil in het aantal 

bermpjes in de referentietrajecten en 

de oorspronkelijke (2005) en 

verlegde Witte Nete (2006-2008). 
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Figuur 5.29. Verschil in het aantal 

blankvoorns in de referentietrajecten 

en de oorspronkelijke (2005) en 

verlegde Witte Nete (2006-2008). 

Figuur 5.30. Verschil in het aantal 

kleine modderkruipers in de 

referentietrajecten en de 

oorspronkelijke (2005) en verlegde 

Witte Nete (2006-2008). 
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Figuur 5.31. Verschil in het aantal 

palingen in de referentietrajecten en 

de oorspronkelijke (2005) en 

verlegde Witte Nete (2006-2008). 

Figuur 5.32. Verschil in het aantal 

rivierdonderpadden in de referentie-

trajecten en de oorspronkelijke 

(2005) en verlegde Witte Nete 

(2006-2008). 
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Figuur 5.33. Verschil in het aantal 

riviergrondels in de referentietra-

jecten en de oorspronkelijke (2005) 

en verlegde Witte Nete (2006-2008). 

Figuur 5.34. Verschil in het aantal 

snoeken in de referentietrajecten en 

de oorspronkelijke (2005) en 

verlegde Witte Nete (2006-2008). 

 

In totaal aantal vissen/100 m beeklengte wordt een verschil waargenomen tussen 

beide periodes maar door de grote spreiding in de campagne 2006-2008 is het 

verschil niet significant.  Hetzelfde geldt voor de abundantie van baars, bermpje, 

kleine modderkruiper en snoek die gemiddeld hoger zijn in de periode 2006-2008 in 

vergelijking met 2005 (Figuur 5.27, Figuur 5.28, Figuur 5.30, Figuur 5.34). 
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5.1.3.2 Vergelijking referentietrajecten en verlegde Witte 

Nete 

Een statistische toetsing van de resultaten van de twee referentietrajecten en de vier 

trajecten in de verlegde Witte Nete toont aan dat het aantal aangetroffen vissoorten 

in de referentietrajecten en de verlegde Witte Nete significant verschilt (p=0,02) met 

een hoger aantal soorten in de referentietrajecten (Figuur 5.35).  Het aantal 

vissoorten per 100 m beeklengte is voor de trajecten WN4 en WN5 opvallend lager 

dan voor de overige trajecten (Figuur 5.47).  De verschillen in aantal tussen WN4 en 

WN5 en de andere trajecten (WN1, WN2, WN3 en WN6) zijn significant (behalve voor 

WN4 en WN2).  Het snel en sterk dichtgroeien met riet en liesgras  van WN4 

resulteert in een specifiek habitat met minder levensruimte voor vissen.  Het totaal 

aantal vissen per 100 m beeklengte is niet significant verschillend tussen de verlegde 

Witte Nete en de referentietrajecten (Figuur 5.36).  Het hoogste aantal vissen wordt 

waargenomen in traject WN3 t.h.v. de landbouwersbrug (Figuur 5.48).  

Naar de populaties van de verschillende vissoorten toe kunnen we besluiten dat enkel 

een significant verschil wordt waargenomen voor blankvoorn (p=0,03), 

rivierdonderpad (p=0,0005), paling (p=0,001) en pos (p=0,001) (Figuur 5.38, Figuur 

5.39, Figuur 5.41, Figuur 5.43).  Zowel blankvoorn, rivierdonderpad, paling en pos 

worden in hogere aantallen aangetroffen in de referentietrajecten.  Het verschil is het 

meest uitgesproken voor rivierdonderpad, paling en pos.  De variatie in densiteit in 

de populatie van rivierdonderpad in de referentietrajecten is echter ook groot en 

wordt mede bepaald door de schommelingen in populatiedensiteit in WN6, 

stroomafwaarts de Boeretangse dreef. Rivierdonderpad is een vissoort die sterk 

gebonden is aan structuurrijkheid van de bodem (Smyly 1957).  Het zijn lichtschuwe 

vissen, die in de schemering actief zijn.  Buiten het voortplantingsseizoen zijn ze  
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Figuur 5.35. Aantal vissoorten in de 

verlegde Witte Nete en de 

referentietrajecten. 

Figuur 5.36. Totaal aantal vissen per 

100 m beeklengte in de verlegde Witte 

Nete en de referentietrajecten. 
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Figuur 5.37. Aantal baarzen in de 

verlegde Witte Nete en de 

referentietrajecten. 

Figuur 5.38. Aantal blankvoorns in de 

verlegde Witte Nete en de 

referentietrajecten. 
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Figuur 5.39. Aantal possen in de 

verlegde Witte Nete en de 

referentietrajecten. 

Figuur 5.40. Aantal bermpjes in de 

verlegde Witte Nete en de 

referentietrajecten. 
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Figuur 5.41. Aantal palingen in de 

verlegde Witte Nete en de 

referentietrajecten. 

Figuur 5.42. Aantal riviergrondels in de 

verlegde Witte Nete en de 

referentietrajecten. 
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Figuur 5.43. Aantal rivierdonderpadden 

in de verlegde Witte Nete en de 

referentietrajecten. 

Figuur 5.44. Aantal kleine 

modderkruipers in de verlegde Witte 

Nete en de referentietrajecten. 
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Figuur 5.45. Aantal snoeken in de 

verlegde Witte Nete en de 

referentietrajecten. 

Figuur 5.46. Aantal zeelten in de 

verlegde Witte Nete en de 

referentietrajecten. 
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solitair waardoor het aanbod aan schuilplaatsen bepalend is voor de populatiegrootte.  

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 

5.49).  Ook paling heeft in de verlegde Witte Nete nog niet de abundanties bereikt 

die in de referentiestroken aanwezig zijn (Figuur 5.41) maar in vergelijking met de 

populatie in 2005 kan geen significant verschil worden vastgesteld (Figuur 5.31). In 

de verlegde Witte Nete wordt paling vooral aangetroffen in traject WN3 (t.h.v. de 

landbouwersbrug).  De densiteit in dit traject is vergelijkbaar met de densiteit in de 

referentietrajecten.  De drie andere trajecten in de verlegde Witte Nete (WN2, WN4 

en WN5) herbergen duidelijk minder palingen en zijn ook minder structuurrijk (Figuur 

5.54).   

Voor de baars en bermpje kan geen significant verschil in populatiegrootte worden 

vastgesteld (Figuur 5.37, Figuur 5.40). Het gemiddeld aantal baarzen in beide 

beekdelen is vergelijkbaar.  De aantallen in de trajecten WN2 en WN3 zijn soms 

hoger maar de variatie in aantal is groot (Figuur 5.51).  Het gemiddelde aantal 

bermpjes is hoger in de verlegde Witte Nete maar door de grote variatie in aantallen 

is het verschil niet significant.  De hoogste abundantie aan bermpje wordt in de 

verlegde 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 5.50). Riviergrondel is gemiddeld genomen meer 

aanwezig in de verlegde 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 5.52). Voor kleine 

modderkruiper wordt geen verschil in abundantie waargenomen tussen de verlegde 

Witte Nete en de referentietrajecten (Figuur 5.44).  De aantallen in het 

referentietraject WN6 variëren sterk en in de verlegde Witte Nete worden de hoogste 

aantallen aan kleine modderkruiper in het traject WN3 (t.h.v. de landbouwersbrug) 

aangetroffen (Figuur 5.53).  In het traject WN4 in de rietzone komen bijna geen 

kleine modderkruipers voor.   

Snoek is relatief abundant in de Witte Nete.  Er kan geen verschil in abundantie 

worden vastgesteld tussen het verlegde beekdeel en de referentietrajecten (Figuur 

5.45).  Ook tussen de verschillende trajecten kon geen verschil in aantal worden 

vastgesteld.  Zeelt is gemiddeld genomen meer aanwezig in de referentietrajecten 

maar de aantallen zijn laag (Figuur 5.46).  Uit de verdeling over de verschillende 

trajecten blijkt dat de abundantie in de verlegde Witte Nete vergelijkbaar is met de 

stroomopwaartse referentie.  De zeeltpopulatie in het stroomafwaartse 

referentietraject, dat breder en dieper is dan het stroomopwaartse referentietraject, 

heeft een hogere densiteit (Figuur 5.56).  
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Figuur 5.47. Aantallen vissoorten 

/100 m in de verschillende trajecten 

in de Witte Nete. 

Figuur 5.48. Aantallen vissen/100 m 

in de verschillende trajecten in de 

Witte Nete. 



CENTRUM VOOR MILIEUKUNDE – ARCADIS BELGIUM NV 

 EINDRAPPORT MONITORING BIOLOGISCH HERSTEL VAN DE VERLEGDE WITTE NETE 65 

AANTAL RIVIERDONDERPAD

TRAJECT

-SD

-SE

Mean

+SE

+SD

WN6WN5WN4WN3WN2WN1

70

60

50

40

30

20

10

0

-10

 

AANTAL BERMPJE

TRAJECT

-SD

-SE

Mean

+SE

+SD

WN6WN5WN4WN3WN2WN1

220

180

140

100

60

20

-20

 

Figuur 5.49.  Aantallen rivierdonder-

padden in de verschillende trajecten 

in de Witte Nete. 

Figuur 5.50. Aantallen bermpjes in de 

verschillende trajecten in de Witte 

Nete. 
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Figuur 5.51. Aantallen baarzen in de 

verschillende trajecten in de Witte 

Nete. 

Figuur 5.52. Aantallen riviergrondels 

in de verschillende trajecten in de 

Witte Nete. 
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Figuur 5.53. Aantallen kleine 

modderkruipers in de verschillende 

trajecten in de Witte Nete. 

Figuur 5.54. Aantallen palingen in de 

verschillende trajecten in de Witte 

Nete. 
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Figuur 5.55. Aantallen snoeken in de 

verschillende trajecten in de Witte 

Nete. 

Figuur 5.56. Aantallen zeelten in de 

verschillende trajecten in de Witte 

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

5.2.1 Evolutie morfologie 

In deel 4.2 zijn de structuurkenmerken onderzocht van de verlegde Witte Nete voor 

de beekkarakteristieken meandering, stroomdiversiteit en structuurwaardering en dit 

voor de najaarsinventarisaties van 2006, 2007 en 2008. 

Inzake meandering is de voornaamste vaststelling de stabiele aanleg van de verlegde 

loop. Waar een meander aangelegd werd, is er nog altijd ongeveer dezelfde meander 

en ook aan rechte beekdelen was er weinig verandering. 

In de loop van de monitoring is de stroomdiversiteit geleidelijk aan toegenomen, 

waarbij tegen het najaar 2008 ongeveer 45% van de verlegde loop een goed 

ontwikkelde stroomdiversiteit had, terwijl dit nog niet het geval was in 2006 en 2007 

(respectievelijk 4% en 30%). Najaar 2008 waren er geen zones meer zonder 

stroomdiversiteit. De ontwikkeling van deze beekkarakteristiek is in sterke mate 

afhankelijk van de ontwikkeling van het diepte/ondiepte patroon en de ontwikkeling 

van de beddingvegetatie. 

Wat betreft structuurwaardering: in 2006 was ruim 25 % zeer tot uiterst zwak en in 

2007 was dit nog 15 %. Bij de inventarisatie in 2008 was dit niet meer het geval: er 

waren geen trajecten meer met een zeer tot uiterst zwakke structuurkwaliteit. In het 

najaar van 2008 was de structuurwaardering beter in de verlegde beek dan in de 

oorspronkelijke beek en bovendien is te verwachten dat nog verder zal verbeteren.  

Over een periode van slechts 3 jaar is de structuurkwaliteit positief geëvolueerd en 

dit heeft in belangrijke mate te maken met de sterke ontwikkeling van zowel de 

beddingvegetatie als met de stroomdynamiek.  

De habitatmetingen tijdens de inventarisatie van de visfauna illustreren de 

ontwikkeling in diepte en stroomsnelheid van het water in de verlegde Witte Nete.  In 

de eerste campagne na de aanleg (oktober 2006) is de maximale diepte in de 

verlegde Witte Nete en de variatie in diepte nog zeer beperkt (Figuur 5.57, Figuur 

5.58).  Zowel de maximale diepte als de variatie in diepte nemen toe tot april 2008.  

De opname in oktober 2008 toont in lichte daling in maximale diepte en variatie.  De 

kruidruiming die in de zomerperiode 2008 werd uitgevoerd kan hier de oorzaak van 

zijn.  Door het verbreden van de stroomgeul wordt de stroming genivelleerd en is er 

minder uitspoeling van de beekbodem door vernauwing die door de vegetatie wordt 

veroorzaakt.  

De wijzigingen en toename in variatie in diepte wordt geïllustreerd door de 

sedimentatieprocessen die in het meanderend deel van de Witte Nete optreden 

(Figuur 5.62).  Het diepteprofiel toont duidelijk de grote verschillen in diepte in de 

dwarssectie van dit traject (Figuur 5.61, WN5 april 2007).   

De gemiddelde stroomsnelheid is tijdens de ontwikkeling van de verlegde Witte Nete 

in de periode 2006-2008 afgenomen (Figuur 5.59).  De afname is constant en 

verschillen tussen voorjaar of najaar zijn niet waarneembaar.  Ook de variatie in 

stroming is merkwaardig genoeg afgenomen.  Deze daling is niet constant maar 

vertoont een verschuiving tussen april 2007 en oktober 2007 (Figuur 5.60).  Na een 

ontwikkeling van 1,5 jaar blijft de variatie in stroming ongewijzigd maar de 

gemiddelde stroomsnelheid is afgenomen.   
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Figuur 5.57. Maximale diepte in de 

verlegde Witte Nete tijdens de 

verschillende staalnamecampagnes. 

Figuur 5.58. Standaarddeviatie in 

diepte in de verlegde Witte Nete 

tijdens de verschillende 

staalnamecampagnes. 
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Figuur 5.59. Gemiddelde stroom-

snelheid op 10 cm boven de bodem in 

de verlegde Witte Nete tijdens de 

verschillende staalnamecampagnes. 

Figuur 5.60. Standaarddeviatie in 

stroomsnelheid in de verlegde Witte 

Nete tijdens de verschillende 

staalnamecampagnes. 
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Figuur 5.61. Diepteprofiel van figuur 

5.62 in het traject WN5 (april 2007) 

Figuur 5.62. Afzettingen van zand en 

oevererosie in WN5 in april 2007.   
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5.2.2 Evolutie oevervegetatie 

In deel 4.3 is de oevervegetaties overzichtelijk weergeven in tabelvorm en in figuren. 

Deze analyse is uitgevoerd o.b.v. de hoofdcodes van de oevertypologie en linker- en 

rechteroever zijn samengenomen. 

Voor de verlegde Witte Nete is er een duidelijke evolutie merkbaar: in het najaar van 

2006 worden de oevers vooral gekenmerkt vooral door kale oevers (waar er nog 

geen vegetatieontwikkeling was) en vegetaties van de akkergemeenschap en 

grassen. Dit was natuurlijk te verwachten aangezien de uitgangssituatie kaal 

substraat was. In 2007 verschijnen (nog slecht- of minder goed ontwikkelde( 

vegetaties van de Tandzaad- en Rietklassen. Deze zijn gemeenschappen die typisch 

zijn voor oevers. Tegen het najaar 2008 worden vegetaties van de Rietklasse 

dominant, samen met vegetaties van de Tandzaadklasse. Vegetaties van de andere 

plantengemeenschappen zijn nog wel aanwezig, maar in beperkte oppervlakte. 

Vooral vegetaties van de Rietklasse breiden zich verder uit. Het is te verwachten dat 

vegetaties behorende tot Natte strooiselruigte nog aanzienlijk zullen uitbreiden, ten 

koste van de Tandzaadklasse. Op termijn zal hierdoor een mozaïek ontstaan met 

vegetaties van hoofdzakelijk de Tandzaadklasse, de Rietklasse en de Klasse der natte 

strooiselruigten. 

3 jaar na het aanleggen van de verlegde loop is er op de meeste plaatsen nog altijd 

een duidelijk verschil tussen de lagere en hogere oever. De Rietklasse vegetaties 

domineren aan de waterranden en deze van de Tandzaadklasse hoger op de oevers. 

De hogere oevers hebben nog altijd niet de kenmerken van een natuurlijke 

beekoever. Vermoedelijk is dit een gevolg van een te grote vochtgradiënt. Opwaarts 

van de landbouwbrug waar het substraat venig is, is er nog altijd een minder 

ontwikkelde oevervegetatie gemeenschap.   

5.2.3 Evolutie macro-invertebratengemeenschap 

De resultaten van de biologische waterkwaliteit voor de verlegde loop (3 meetpunten) 

zijn samengevat in Tabel 4.11. Hieruit blijkt dat de biologische waterkwaliteit voor 

alle punten goed was (BBI 7 – 8).  

BBI1 ligt in een meander waar er geen Riet of slib werd overgebracht. De eerste 

score in het voorjaar van 2006 was ‘slecht’, maar daarna altijd ‘goed’. De score 

‘slecht’ was te verwachten door het slecht ontwikkelde habitat, maar de snelheid 

waarmee de score ‘goed’ werd bereikt, is opmerkelijk. De belangrijkste factor 

hiervoor was drift van o.a. stukken Riet, moerasplanten en dood hout/bladeren. 

Ter hoogte van één bemonsteringspunt in een meander (BBI2) werd Riet en slib 

overgebracht en hier was de BBI-score ‘goed’ vanaf de eerste bemonstering en is dat 

gedurende de campagne steeds geweest. 

Het derde bemonsteringpunt (BBI3) ligt net afwaarts de landbouwbrug. Hier werd 

stortsteen aangebracht op de oevers en bodem. Een ‘goede’ BBI-score werd direct 

bereikt en evolueerde in het voorjaar 2008 tot ‘zeer goed’. Kenmerkend voor dit 

bemonsteringspunt is de stroomversnelling over de stortstenen wat de concentratie 

aan opgeloste zuurstof verhoogd.  

Belangrijke soorten voor beken waar een goede tot zeer goede biologische 

waterkwaliteit verwacht wordt, zijn soorten van Plecoptera (steenvliegen), 

Ephemeroptera (haften) en de kokerjuffers van Trichoptera. Er werden geen 

steenvliegen gevonden, maar wel haften en kokerjuffers (Figuur 5.63, Figuur 5.64). 

Ter hoogte van BBI1 werd de beek sterk gekoloniseerd door haften in het najaar van 

2006, maar dan daalde het aantal exemplaren. Tegen het najaar van 2008 begon het 
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aantal exemplaren opnieuw te stijgen. In 2006 was er nog niet veel vegetatie om zich 

daarin schuil te houden, maar in 2008 was er wel veel vegetatie. Kokerjuffers tonen 

bijna dezelfde trend bij BBI1, maar waren in 2008 nog niet teruggekomen. 

Bij BBI2 zijn de populaties stabieler in vergelijking met BBI1, maar hier werd slib en 

Riet overgebracht. BBI3 vertoont hetzelfde patroon als BBI2.  

Opmerking: in het najaar 2008 waren er heel veel algen in de Witte Nete. Waar er 

veel waterplanten groeiden, waren er ook veel draadalgen. Omdat de beek nog maar 

weinig beschaduwing heeft, groeien de moeras- en waterplanten heel goed. Het 

nadeel van deze vegetatieontwikkeling is dat veel algen kunnen ontwikkelen in het 

najaar. Een oplossing voor dit “probleem” komt van de vele kleine boompjes op de 

oever. Op termijn zal de beschaduwing langs de oevers toenemen en de groei van 

moeras- en waterplanten beperken. Nog een positief element aan deze evolutie: 

geleidelijk zullen ook holle oevers ontstaan waar ongewervelden en vissen zich 

kunnen schuilhouden. 
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Figuur 5.63. Evolutie van het aantal 

Ephemeroptera (eendagsvliegen) in 

de Verlegde Witte Nete en het 

referentiepunt. 

Figuur 5.64. Evolutie van het aantal 

Trichoptera (kokerjuffers) in de 

Verlegde Witte Nete en het 

referentiepunt. 

5.2.4 Evolutie visgemeenschap in de verlegde Witte Nete 

De aantalsevolutie van de visgemeenschap en van verschillende populaties van 

beekvissen tijdens de verschillende staalnames wordt weergegeven in figuren 5.65 

t.e.m. 5.74. 

Bij de eerste monitoring in oktober 2006 werd de hoogste densiteit aan vissen 

waargenomen en het hoogste aantal per 100 m beeklengte (1108 vissen/100 m) 

(Figuur 5.65). Deze hoge totale abundantie werd veroorzaakt door een zeer talrijke 

aanwezigheid van riviergrondel (Figuur 5.69).  De aantallen lagen nadien steeds lager 

met het laagste aantal in april 2007 (gemiddeld 306 vissen/100 m). Vanaf oktober 

2007 t.e.m. oktober 2008 schommelt het aantal vissen rond 500 tot 700 vissen/100 

m beeklengte in de Witte Nete.  In de vijf campagnes werden gemiddeld 626 vissen 

per 100 m beeklengte gevangen.  Het gemiddelde aantal vissoorten per 100 m 

beeklengte was enkel in april 2007 lager maar vertoont zo goed als geen verschil in 

de loop van deze twee jaar (Figuur 5.66). 

De abundantie aan kleine modderkruiper is toegenomen, enkel bij de laatste 

monitoring in het najaar 2008 werd een sterke daling in abundantie vastgesteld t.o.v. 

de vorige campagnes (Figuur 5.67).  In vergelijking met de aantallen die in februari 

2005 werden waargenomen in de twee referentietrajecten en de twee bemonsterde 

trajecten in het verdwenen beekdeel, liggen de aantallen merkelijk hoger.  In het 

aantal rivierdonderpadden in de verlegde Witte Nete is geen verandering vast te  
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Figuur 5.65. Totale abundantie aan 

vissen/ 100 m bij de verschillende 

staalnamecampagnes in de verlegde 

Witte Nete. 

Figuur 5.66. Aantal vissoorten/100 m in 

de verschillende staalnamecampagnes 

in de verlegde Witte Nete. 
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Figuur 5.67. Aantal kleine modder-

kruipers in de verschillende staalname-

campagnes in de verlegde Witte Nete. 

Figuur 5.68. Aantal rivierdonderpadden 

in de verschillende staalname-

campagnes in de verlegde Witte Nete. 
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Figuur 5.69. Aantal riviergrondels in de 

verschillende staalnamecampagnes in 

de verlegde Witte Nete. 

Figuur 5.70. Aantal snoeken in de 

verschillende staalnamecampagnes in 

de verlegde Witte Nete. 
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Figuur 5.71. Aantal baarzen in de 

verschillende staalnamecampagnes in 

de verlegde Witte Nete. 

Figuur 5.72. Gemiddeld aantal baarzen 

in het voorjaar en najaar in de verlegde 

Witte Nete. 
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stellen (Figuur 5.68).  De verlegde Witte Nete werd snel (na 6 maanden) reeds 

gekoloniseerd door rivierdonderpadden.  Rivierdonderpad wordt aangetroffen in de 

steenbestortingen aan de landbouwersbrug, de voetgangersbrug en de aangelegde 

stroomversnelling stroomafwaarts de landbouwersbrug.  Ook in de met maaskeien 

beklede buitenbocht achter de stroomversnelling (drempel) werden in de eerste 

monitoringen (oktober 2006- april 2007) rivierdonderpadden gevangen.  Later 

werden hier geen exemplaren meer gevangen en was de buitenbocht overgroeid met 

water en oeverplanten zodat het habitat niet meer geschikt was.  Riviergrondel was 

bij de eerste monitoringscampagne zeer talrijk aanwezig.  Vanaf het voorjaar 2007 

lagen de aantallen veel lager (Figuur 5.69).  De densiteit van de snoekpopulatie 

daarentegen is constant in de vier eerste campagnes maar in oktober 2008 is de 

densiteit aan snoek zeer sterk toegenomen (Figuur 5.70).  Gemiddeld genomen werd 

ca. elke 5 meter een snoek gevangen.  Het ging hierbij vooral over juveniele (0+) en 

subadulte exemplaren (1+).  

De relatie tussen de habitatvariabelen, beekbreedte, diepte en stroomsnelheid, en de 

abundanties aan vissen werd onderzocht door middel van de Pearson-correlatie 

tussen beide groepen van variabelen (log(N+1)) getransformeerd voor de abundantie 

aan vissen) te berekenen.  Alleen de significante correlaties met populaties, die 

voldoende groot zijn, worden hier besproken (Tabel 5.4).  

 

Er worden geen significante correlaties met de beekbreedte gevonden.  Ook voor het 

totaal aantal vissen/100 m beeklengte of de abundantie aan kleine modderkruiper, 

rivierdonderpad, snoek, paling en zeelt werden geen significante correlatie gevonden. 

De variatie in breedte is ook beperkt.  Uit de dataset (n=30) blijkt dat de abundantie 

van baars, blankvoorn en pos een positieve correlatie (resp. r=0,57, r=0,57 en 

r=0,45) vertonen met de minimale diepte in de onderzocht trajecten (p=0,019, 

p=0,001 en p=0,012) (Figuur 5.73, Figuur 5.74, Figuur 5.75).  Naar de 

baarspopulatie toe geldt dat zowel de variatie in diepte in de verlegde Witte Nete als 

de baarspopulatie zijn toegenomen tijdens de monitoringperiode (Figuur 5.71).   

Bovendien is er een significant verschil in de abundantie aan baars in het voorjaar en 

najaar met significant hogere aantallen in het najaar (p=0,01) (Figuur 5.72). Voor 

pos of blankvoorn kan een dergelijke trend niet worden vastgesteld.  Baars en 

blankvoorn komen dus vooral voor in de trajecten met diepe oeverzones en meestal 

ook met een significant grotere gemiddelde diepte (Tabel 5.4).  De abundantie aan 

riviergrondel stijgt significant met een toenemende variatie in stroomsnelheid zowel 

naar standaarddeviatie in stroomsnelheid als naar absoluut verschil in stroomsnelheid 

(Tabel 5.4; r=0,38 en r=0,42, Figuur 5.76).  Pos en blankvoorn vertonen een minder 

uitgesproken maar significant negatieve correlatie met het verschil in diepte van de 

trajecten en voor pos ook met de standaarddeviatie in diepte (Tabel 5.4). 

Het effect van nominale variabelen zoals het jaar van staalname (2004, 2005, 2006), 

de periode (voorjaar-najaar), de verlegde loop of referentietrajecten (hermeand), 

werd berekend met behulp van de Spearman rank correlatiecoëfficiënt (Spearman R) 

(Tabel 5.5).  De correlaties tussen het seizoen en de vissoorten, baars, snoek, winde 

en het totaal aantal gevangen vissen is ook significant verschillende in een ANOVA 

(resp. p=0,01, p= 0,0001, p= 0,02 en p= 0,03).  Er worden significant meer 

baarzen, snoeken en windes gevangen in de bemonsteringscampagnes in het najaar 

(Figuur 5.77, Figuur 5.78, Figuur 5.79).  Ook het totaal aantal vissen per 100 m 

beeklengte is in het najaar hoger dan in het voorjaar (Figuur 5.80).  Naar aantal 

vissoorten wordt geen verschil waargenomen. Ook naar de verschillende jaren toe is 

er een stijging in het aantal baarzen, driedoornige stekelbaarsjes en kleine 

modderkruipers (Figuur 5.82, Figuur 5.84) en daling in het aantal bermpjes en 

brasems (Figuur 5.81, Figuur 5.83).   
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Tabel 5.4. Significante (p<0,05) Pearsons correlaties tussen minimale, 

maximale, gemiddelde, de standaarddeviatie en het verschil (in diepte en 

stroomsnelheid in de trajecten en de abundanties aan baars, bermpje, 

blankvoorn, riviergrondel, pos en het aantal vissoorten per 100 m 

beeklengte. 
  #SOORTEN BAARS BERMPJE BLANK-

VOORN 
RIVIER-

GRONDEL 
POS 

MIN. DIEPTE   .42721   .56558  -.35302   .56993  -.11041   .45351 

          p< .019  p< .001  p< .056  p< .001  p< .561  p< .012 

GEM. DIEPTE   .31276   .61524  -.33858   .39886  -.07168   .15152 

          p< .092  p<0.000  p< .067  p< .029  p< .707  p< .424 

STDEV DIEPTE  -.35100   .02466   .11124  -.31472   .17404  -.45967 

          p< .057  p< .897  p< .558  p< .090  p< .358  p< .011 

MAX-MIN DIEPTE  -.27795  -.00079   .25043  -.38995   .19500  -.40765 

          p< .137  p< .997  p< .182  p< .033  p< .302  p< .025 

MAX. STROOMSN   .01541  -.36410   .60690   .10171   .34707  -.03367 

          p< .936  p< .048  p<0.000  p< .593  p< .060  p< .860 

GEM. STROOMSN  -.25598  -.61015   .31178  -.15048   .27287  -.07300 

          p< .172  p<0.000  p< .093  p< .427  p< .145  p< .701 

STDEV STROOMSN  -.04625  -.42319   .57447   .03933   .38214  -.04671 

          p< .808  p< .020  p< .001  p< .837  p< .037  p< .806 

MAX-MIN STROOMSN   .08714  -.26139   .61098   .19707   .42249  -.02910 

          p< .647  p< .163  p<0.000  p< .297  p< .020  p< .879 
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Figuur 5.73. Positieve correlatie 

tussen de minimale diepte van het 

traject en de abundantie aan baars 

(logN+1). 

Figuur 5.74. Positieve correlatie 

tussen de minimale diepte van het 

traject en de abundantie aan 

blankvoorn (logN+1). 
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Figuur 5.75. Positieve correlatie 

tussen het verschil in stroomsnelheid 

van het traject en de abundantie aan 

bermpje (logN+1). 

Figuur 5.76. Positieve correlatie 

tussen het verschil in stroomsnelheid 

van het traject en de abundantie aan 

baars (logN+1). 
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Tabel 5.5. Significante (p<0,05) Spearman R correlaties tussen het 

staalnamejaar en het seizoen en de abundanties aan vissoorten .  

vars.    N       Spearman R      t(N-2)  p-level  

SEIZOEN  & BAARS     34 -.495629 -322.808  .002877 

SEIZOEN  & SNOEK     34 -.691238 -541.114  .000006 

SEIZOEN  & WINDE     34 -.498294 -325.115  .002707 

SEIZOEN  & RIVIERKREEFT  30 -.361238 -204.991  .049843 

SEIZOEN  & TOTAAL AANTAL VIS   34 -.408425 -253.114  .016482 

JAAR     & BAARS     34  .472586 303.347  .004768 

JAAR     & BERMPJE   34  .371045 226.030  .030741 

JAAR     & BRASEM    34 -.517034 -341.694  .001742 

JAAR     & DRIEDSTEKELBAARS  34 -.394044 -242.528  .021117 

JAAR     & KLEINE MODDERKR.  34  .375401 229.116  .028685 
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Figuur 5.77. Verschil in aantal 

baarzen gevangen bij afvissingen in 

het voorjaar en najaar.   

Figuur 5.78. Verschil in aantal 

snoeken gevangen bij afvissingen in 

het voorjaar en najaar. 
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Figuur 5.79. Verschil in aantal windes 

gevangen bij afvissingen in het 

voorjaar en najaar. 

Figuur 5.80. Verschil in het totaal 

aantal gevangen vissen in het 

voorjaar en najaar. 
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Figuur 5.81. Verschil in aantal 

bermpjes bij afvissingen in 2006, 

2007 en 2008. 

Figuur 5.82. Verschil in aantal 

driedoornige stekelbaarzen bij 

afvissingen in 2006, 2007 en 2008. 
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Figuur 5.83. Verschil in aantal 

brasems bij afvissingen in 2006, 

2007 en 2008. 

Figuur 5.84. Verschil in aantal kleine 

modderkruipers bij afvissingen in 

2006, 2007 en 2008. 
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5.3 Wat is het effect van de uitgevoerde beekherstel-
maatregelen? 

5.3.1 Overbrengen van slib en rietrizomen 

Uit tabel 5.5 blijkt duidelijk dat de zones waar Riet en slib werden overgebracht een 

voorsprong hebben op de zones zonder Riet en slib wat betreft het evolueren van de 

verlegde loop naar een “natuurlijke” waterloop. Dat de vegetaties in de zones zonder 

Riet en slib toch ook zo snel ontwikkelden komt door drift van Riet en slib van 

opwaartse zones (Figuur 5.85, Figuur 5.86). Belangrijk hierbij is dat met het Riet en 

slib ondermeer ook ongewervelden werden overgebracht, waardoor ook inzake 

“herstel” van de biologische waterkwaliteit het proces sneller verloopt. Na 15 

maanden was de Witte Nete ter hoogte van de rietzone volledig dichtgegroeid en was 

geen open water meer aanwezig (Figuur 5.87, Figuur 5.88).  Hierdoor trad er een 

opstuwing op zodat de aangelegde drempel niet meer als stroomversnelling 

functioneerde.  Naar wateroverlast stelde zich 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.  Omwille van de impact op het habitat van 

rivierdonderpad (aangelegde drempel) werd door de beheerder een kruidruiming 

uitgevoerd in de verlegde Witte Nete in de winter 2007-2008.  De kruidruiming werd 

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.   

Bij de bemonstering in oktober 2008 werd vastgesteld dat een bijkomende 

kruidruiming was uitgevoerd in de zomer 2008.   

 

Tabel 5.6 Vergelijking van de structuurkenmerken en de 

vegetatieontwikkeling tussen een meanderend beektrajecten met slib en 

een recht beektraject zonder slib. 

 

  

najaar 2006 najaar 2007 najaar 2008 

geen slib + slib geen slib + slib geen slib + slib 

Traject str04-0610 str07-0610 str03-0709 str06-0709 str03-0810 str06-0810 

Oevervegetatie 

hoofdcode 

(LO/RO) 

8-/2b1- 8/10c 6-/6- 5-/5- 5/6- 5/5 

Wortelende, 
drijvende 

planten 

sporadisch 

aanwezig 

sporadisch 

aanwezig 
=<33% =<33% 33 – 100% 33 – 100% 

Ondergedoken 

planten 
- - sporadisch aanwezig =<33% sporadisch aanwezig 33 – 100% 

Emergente 

planten/kruiden 
>33% >33% >33% 33 – 100% 33 – 100% 

>33% 

(kruidruiming) 

Diepte/ondiepte 
patroon 

matig ontwikkeld, 

niet samenhangend 

met meandering 

matig ontwikkeld,  

samenhangend met 

meandering 

goed ontwikkeld 

samenhangend met 

meandering 

goed ontwikkeld 

samenhangend met 

meandering 

goed ontwikkeld 

samenhangend met 

meandering 

goed ontwikkeld 

samenhangend met 

meandering 

Stroomdiversiteit 
matig ontwikkelde 

stroomdiversiteit 

matig ontwikkelde 

stroomdiversiteit 

goed ontwikkelde 

stroomdiversiteit 

matig ontwikkelde 

stroomdiversiteit 

(dicht begroeit met 

Rietklasse veg.) 

goed ontwikkelde 

stroomdiversiteit 

goed ontwikkelde 

stroomdiversiteit 

Oevervegetatiecodes: 5 = Rietklasse; 6 = Tandzaadklasse; 8 = Akkergemeenschap; 10c = 
Storingsvegetatie of kaal substraat 
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Figuur 5.85. Meanderend aangelegd 

deel (zonder overgebracht Riet en slib) 

in juni 2006. 

Figuur 5.86. ± hetzelfde meanderende 

deel (zonder overgebracht Riet en slib) 

in okt. 2008. 

  

Figuur 5.87. Meanderend aangelegd 

deel (met overgebracht Riet en slib) in 

september 2007. 

Figuur 5.88. Meanderend aangelegd 

deel (met overgebracht Riet en slib) in 

september 2007. 

  

Figuur 5.89. Oevererosie en 

sedimentatie in het meanderend 

aangelegd deel (zonder overgebracht 

Riet en slib) in april 2008. 

Figuur 5.90. Zandbanken in het 

meanderend aangelegd deel 

(zonderovergebracht Riet en slib) in 

april 2008. 
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Het herstel van de vegetatie verloopt zeer snel omdat in het stroomopwaartse traject 

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 bespoedigd.  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 Witte Nete over de 

volledige breedte dicht met Riet en Liesgras als gevolg van de voedselrijke situatie 

vooral gekenmerkt door hoge stikstofgehalten.  

5.3.2 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 1.5).  Deze drempel moest fungeren als 

habitat voor rivierdonderpad.  Samen met de steenbestorting rond de brug en in de 

achterliggende buitenbochten werd getracht om in dit beektraject de 

habitatgeschiktheid voor rivierdonderpad te verhogen.    

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) heeft samen met de trajecten WN4 en WN5 de grootste 

gemiddelde maximale diepte (Figuur 5.14) en een grotere variatie in diepte in 

vergelijking met de referentietrajecten (WN1 en WN6) en traject WN2 (Figuur 5.16).  

Samen met WN5 heeft dit traject (WN3) een hogere gemiddelde stroomsnelheid 

(Figuur 5.17) en van alle trajecten is de variatie in stroomsnelheid het grootste 

(Figuur 5.18). 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 het traject WN3 het hoogste 

scoort naar aantal vissoorten en naar totale abundantie aan vissen (Figuur 5.47, 

Figuur 5.48).  Van de vier onderzocht trajecten in de verlegde Witte Nete is WN3 het 

enige traject waarin rivierdonderpad is waargenomen.  In totaal werden in het traject 

WN3 18 rivierdonderpadden gevangen tegen 0 in de drie overige trajecten.  

Rivierdonderpadden werden in de periode 2006-2008 in de verlegde Witte Nete 

waargenomen in de steenbestorting aan de landbouwersbrug, de aangelegde 

drempel, in de steenbestorting aan de voetgangersbrug en in het najaar 2006 ook in 

de met Maaskeien verstevigde buitenoever achter de aangelegde drempel. Ook 

riviergrondel en paling zijn duidelijk in hoger aantal aanwezig in traject WN5 in 

vergelijking met de andere trajecten in de verlegde Witte Nete (Figuur 5.52, Figuur 

5.54).   

Uit deze gegevens kan besloten worden dat de aanleg van de drempel fungeert 

samen met de stroomversnelling aan de landbouwersbrug als habitat voor 

rivierdonderpad.  De abundantie in dit traject is hoger dan in het referentiestuk WN1 

maar lager dan in WN6.  Ook paling 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 drempels met beperkt verval van 20 cm resulteren in de gewenste 

geomorfologische veranderingen met de vorming van diepe kuilen achter de 

drempels en zandafzettingen stroomafwaarts.  Het ontwikkelen van deze functionele 

habitats, naast het ondiepe habitat van de stroomversnelling zelf, is een eerste en 

snelle post-evaluatieve methode om het ecologische succes van de ingrepen in de 

waterloop te evalueren.   



CENTRUM VOOR MILIEUKUNDE – ARCADIS BELGIUM NV 

78 EINDRAPPORT MONITORING BIOLOGISCH HERSTEL VAN DE VERLEGDE WITTE NETE 

5.3.3 Actieve meandering 

Meandering is een actief proces.  Rechtgetrokken rivieren en beken zullen spontaan 

hermeanderen als de hellingsgraad van het terrein tussen 0,2 en 1,3 ‰ bedraagt.  

De helling van de bedding van de oude Witte Nete bedraagt 0,44 ‰ en die van de 

verlegde Witte Nete 0,29 ‰ waardoor de rechtgetrokken Witte Nete spontaan de 

neiging heeft om te gaan hermeanderen.  Het spontane proces komt echter traag op 

gang en wordt door een hermeanderende aanleg versnelt.  Een goede dimensionering 

en ruimtelijke spreiding van de meanders is belangrijk om een actieve meandering te 

initiëren.  Na aanleg in het voorjaar 2006 zocht het water zich in de eerste maanden 

rustig een weg door de nieuwe loop.  Bij hoge afvoer werd een gedeelte van het 

water door de oude, rechtgetrokken loop afgevoerd.  Eind oktober 2006 werd de 

oude loop afgesloten nadat de water- en oevervegetatie de kans hadden gekregen 

om de zandige bedding wat te stabiliseren en tegen te sterke erosie te beschermen.  

Na 12 maanden kon worden vastgesteld dat actieve meandering optrad in het traject 

parallel aan de eikendreef (WN5).  De meanderbochten in dit traject werden niet 

verstevigd waardoor in de buitenbochten uitspoeling en onderspoeling van de 

buitenoever optrad (Figuur 5.62).  Het zand werd in banken afgezet in de 

binnenbochten van de stroomafwaartse meanders (Figuur 5.89, Figuur 5.90).  Het 

vlak aangelegde bodemprofiel van de beek wijzigde in een gevarieerd diepteprofiel 

met diepe uitspoelingen en zandafzettingen (Figuur 5.61).  De variatie in diepte van 

de trajecten is hier dan ook groot in vergelijking met het venige traject WN2 

stroomopwaarts (Figuur 5.16).   

De aangelegde meandering met onverdedigde oevers langs de eikendreef resulteert 

dus in de gewenste rivierkundige processen en de vorming van een stroom-

kuilenpatroon.  Ook hier is het opmeten van de variatie in diepte een eerste en 

eenvoudige manier om de effectiviteit van de meandering na te gaan.  Aangezien de 

morfologische wijzigingen optreden bij en kort na hoge debieten, is het meten van de 

diversiteit in stroomsnelheid minder geschikt dan de variatie in diepte.  De variatie in 

diepte weerspiegelt het rivierkundig effect over langere tijd terwijl de stroomsnelheid 

van het water een momenteel gegeven is dat bovendien sterk door tijdelijke factoren, 

zoals de vegetatieontwikkeling, kan worden beïnvloed.   
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6 Conclusies en aanbevelingen 

6.1 Conclusies 

Goede ecologische herstelprojecten dienen aan een aantal criteria te voldoen (Palmer 

et al. 2005). De omlegging van de Witte Nete beantwoordt net zoals de omlegging 

van de Voorste Nete aan de standaard voor ecologisch succesvolle rivier- of 

beekherstelprojecten.  Dit project voldoet immers aan de vijf criteria die door de 

auteurs vooropgesteld worden. Het herstel is gebaseerd op een streefbeeld van een 

meer dynamische, natuurlijke waterloop en hersteld de toestand zoals deze op de 

Ferrariskaart is terug te vinden (1776).  Op deze kaart is de Witte Nete t.h.v. Donk 

herkenbaar met rechte en zwak meanderende beekdelen. Bovendien moet de 

ecologische toestand merkelijk verbeterd worden door het project en het 

beeksysteem moet beter bestand zijn tegen externe verstoringen. De ondiepe oevers 

bevorderen het ecologisch functioneren. Het uitvoeren van de beekomlegging zelf 

heeft ook geen permanente schade veroorzaakt aan het ecosysteem en zowel een 

pre- (MER) als post-evaluatie (deze studie) werden uitgevoerd en de gegevens zijn 

beschikbaar voor derden.  

De omlegging van de Witte Nete ter hoogte van de groeve Donk kan beschouwd 

worden als een ‘natural channel design’ waarbij getracht wordt de dimensies, het 

patroon en profiel uit de onverstoorde toestand van een natuurlijke, stabiele 

waterloop na te bootsen (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.   

In beekherstelprojecten wordt meestal getracht om een verhoogde biodiversiteit 

(maximaal soortenaantal) te bekomen.  Op zich is echter het herstel van een typische 

flora en faunagemeenschap van de betreffende waterloop een betere formulering.  In 

de totale diversiteit worden immers ook de aanwezigheid van ubiquisten, exoten of 

atypische soorten voor het beschouwde ecosysteem meegenomen.  Uit historisch 

ecologisch onderzoek, gebaseerd op geschreven bronnen uit de periode 1840-1950, 

blijkt de visgemeenschap van de Kleine Nete te bestaan uit 16 soorten met name 

zalm, baars, blankvoorn, bot, brasem, elft, fint, elrits, karper, kopvoorn, paling, 

riviergrondel, snoek, snoekbaars, spiering en zeelt (Vrielinck et al. 2003).  

Waarschijnlijk kwam in die periode ook de Amerikaanse dwergmeerval al voor en 

bermpje was wellicht vroeger ook aanwezig.  Recent worden 23 vissoorten 

aangetroffen in de Kleine Nete waarvan er 9 gemeenschappelijk zijn uit de eerste 

lijst, 9 verdwenen en 14 nieuw (waaronder de twee hoger vermelde soorten).   

De effectiviteit van een dergelijke herstelmaatregel kan op verschillende manieren 

worden geëvalueerd met onduidelijkheden over de beste methode of strategie 

(Palmer et al. 2005, Reid 2001).  Verschillende aspecten kunnen worden gemonitord 

zoals de morfologie van de waterloop of habitatkarakteristieken of de biologische 

indicatoren zoals macro-invertebraten, macrofyten of de visgemeenschap.   

Dit monitoringproject heeft als doel na te gaan of de omlegging van de Witte Nete 

over een lengte van 1,9 km op korte en middellange termijn effectief is en hoe de 

ecologische ontwikkeling van verlegde Witte Nete evolueert.  Deze evaluatie en 
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opvolging van de evolutie bestrijkt de monsternameperiode van het najaar 2006 tot 

het najaar 2008 in vijf staalnameperiodes.  In de monitoring worden de 

structuurkenmerken en de vegetatie, de waterkwaliteit zowel fysisch-chemisch als 

biologisch (macro-invertebraten) en de visfauna geëvalueerd.  

Al te vaak wordt het nut of positieve effect van beekherstelmaatregelen a priori 

gepostuleerd.  In de Verenigde staten worden reeds decennia lang ‘in-stream 

structures’ gebruikt om de ecologische kwaliteit van waterlopen te bevorderen. 

Thompson (2006) controleerde 79 publicaties in de V.S. en voerde 215 statistische 

analyses uit om de effectiviteit van rivierherstelmaatregelen na te gaan. Slechts in 7 

analyses werden statistisch significante verschillen gevonden.  Dit toont aan dat ook 

in Europa, rivier- en beekherstelmaatregelen of ingrepen in waterlopen zorgvuldig 

moeten geëvalueerd worden.   

Sommige auteurs vinden wel een relatie tussen de diversiteit in de visgemeenschap 

en het fysische habitat van de waterloop en oevers of de laterale connectiviteit tussen 

waterlichamen in de vallei (Rabeni en Jacobson 1993, Amoros en Bornette 2002, 

Ward et al. 2002).  Een grote variatie aan stroomkenmerken zoals diepte, 

stroomsnelheid, fysische schuilplaatsen en substraattype resulteren in een waaier aan 

levensomstandigheden voor verschilleden vissoorten en levensstadia (Gorman en 

Karr, 1978, Cowx en Welcome 1998).  In studies werd vastgesteld dat een hogere 

habitatdiversiteit resulteerde in hogere abundanties van vissen (Rabeni en Jacobson 

1993, Schmetterling en Pierce, 1999, Swales en O’Hara 1983). In een aantal 

Europese studies is het positieve effect echter minder duidelijk (Lepori et al.  2005, 

Pretty et al. 2003).  Ook in de Voorste Nete werd in de monitoringperiode van 4 jaar 

met 8 staalnames een significant hogere abundantie aan vissen vastgesteld en 

hogere aantallen juvenielen en meer stabiele populaties van bermpje driedoornige en 

tiendoornige stekelbaars (De Vocht et al. 2008). 

De resultaten uit de monitoring van de Witte Nete stemmen in grote lijnen overeen 

met vergelijkbare studies in het buitenland (Groot-Brittanië, Zweden) waarbij het 

effect van rivierherstel op de visgemeenschap werd nagegaan.  Pretty et al. (2003) 

stelde in een onderzoek van vispopulaties in 13 laaglandbeken en –rivieren, met een 

breedte tussen 4 en 15 m, vast dat de totale abundantie, het aantal vissoorten en de 

diversiteit niet significant verschillen was tussen herstelde en niet herstelde 

beektrajecten.  Enkel voor rivierdonderpad en bermpje werden significante 

verschillen gevonden voor één van de twee onderzoeksjaren (2000 en 2001). De 

auteurs stelden vooral een significant verschil in de vispopulaties tussen de twee 

onderzoeksjaren vast. Er werden bijna geen significante relaties gevonden tussen de 

habitatvariabelen, waaronder een verhoogde heterogeniteit, en de biodiversiteit van 

de visfauna. Ook Lepori et al. (2005) vonden ondanks een hogere structurele 

diversiteit op de herstelde riviertrajceten geen significante effecten op de diversiteit 

of evenness van de macro-invertebraten- of visgemeenschap.   

Dit betekent dat in postevaluatieve monitoringprojecten een voldoende grote 

bemonsteringsinspanning in het herstelde en stroomop- en stroomafwaarste 

beekdeel moeten worden gepland.  Beide referentietrajecten zijn belangrijk omdat 

betekenisvolle verschillen tussen het stroomopwaartse en stroomafwaartse 

referentietraject kunnen optreden. In de monitoring van de Voorste Nete kwam tot 

uiting dat bermpjes een hogere abundantie (p=0,06) hadden in het stroomopwaartse 

referentietraject t.o.v. het stroomafwaartse.  Riviergrondel kwam dan weer meer in 

het stroomafwaartse traject voor (p=0,30).  Ook in de Witte Nete verschilt het 

stroomafwaartse referentietraject in dimensies van het stroomopwaartse.   

Het is duidelijk dat monitoringstudies over een voldoende lange periode moeten 

worden uitgevoerd om statistisch betrouwbare uitspraken te kunnen maken.  Ook de 

monitoringstudies van Pretty et al. (2003) en Lepori et al. (2005) waren beperkt in 

de tijd (resp. 2 en 1 jaar met een éénmalige staalname).   
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De vergelijking tussen de verlegde Witte Nete en de referentietrajecten leert ons dat 

de nieuw aangelegde beekloop meer ondiepe zones heeft, een grotere variatie in 

diepte en een gevarieerd stromingspatroon.  De variatie in diepte is duidelijk groter 

dan in de rechtgetrokken loop.   

Naast kolonisatie uit de lucht, wat voor vliegende insecten zoals waterkevers en 

waterwantsen het geval is, stroomopwaartse migratie of verticale migratie uit het 

substraat is vooral de stroomafwaartse migratie de belangrijkste herkolonisatie wijze 

voor macro-invertebraten en macrofyten (Milner 1996).  Ook in de verlegde Witte 

Nete wordt vastgesteld dat stroomafwaartse migratie optreedt bij macrofyten en 

macro-invertebraten.  Het inbrengen van slib en rizomen heeft na 6 maanden een 

duidelijke positieve impact op zowel de diversiteit van macro-invertebraten als de 

ontwikkeling van macrofyten.  Na 12 maanden is het effect door andere 

kolonisatiewijzen, zoals drift, niet meer waarneembaar.  Het herstel van de macro-

invertebratenfauna in de verlegde Witte Nete verliep zeer snel (minder dan 12 

maanden) en is vergelijkbaar met de herstelcapaciteit van waterlopen die uit 

bovenstroomse gebieden werden gekoloniseerd (Milner 1996, Biggs et al. 1998).   

Vissen zijn zeer mobiel en kunnen zwemmend het nieuwe leefgebied bereiken als 

geen migratiebarrières aanwezig zijn.  De afvissing van de oude loop, net voor het 

afsluiten, gaf aan dat buiten een zeer beperkt aantal voornamelijk juveniele vissen 

(riviergrondel) geen vissen meer in de oude loop aanwezig waren.  Dit wijst erop dat 

door het veranderde debiet en stroming na meekoppeling van de verlegde Witte Nete 

vanaf april tot oktober 2006, de meeste vissen spontaan naar de verlegde loop of de 

stroomop- of afwaartse beekdelen zijn gemigreerd.  Deze stelling wordt bevestigd 

door de vaststelling dat van de in het voorjaar 2006 overgebrachte en gemerkte 

vissen uit de oude loop naar de verlegde Witte Nete, slechts enkele individuen in het 

najaar 2006 werden terug gevangen. 

In tegenstelling met de monitoring van de Voorste Nete werd in deze monitoring ook 

de waterkwantiteit gemonitord.  De metingen van stikstof (ammonium, nitriet en 

nitraat) maar ook de sterke ontwikkeling van Liesgras geven duidelijk de hoge 

voedselrijkheid aan van het beeksysteem.  Deze voedselrijkheid, door diffuse aanvoer 

via het grondwater en beperkte lozingen van huishoudelijk afvalwater, resulteert in 

een explosieve plantengroei en verhoogt de intensiteit van het maaibeheer.  Om 

echter geen verhoogd sedimenttransport veroorzaken is een maaibeheer met respect 

voor de stroming en diepte verschillen echter noodzakelijk.  Het afvoeren van het 

maaisel is dan weer noodzakelijk om de natuurwaarden in de natuurzone te vrijwaren 

en het terug inspoelen van de nutriënten in de beek te vermijden.   

Zoals in andere studie hebben hogere orde factoren zoals de voedselrijkheid van het 

water (eigen aan het stroomgebied) nog een belangrijk effect op het herstelde 

ecosysteem (Nagle 2007). 

De nieuw gegraven beekloop, zoals die van de verlegde Witte Nete zoekt na aanleg in 

het voorjaar 2006 naar een nieuw, dynamisch evenwicht (Sear et al. 1998).  In dit 

evenwicht zullen het sedimenttransport en de morfologische veranderingen kleinen 

zijn dan in de eerste jaren na aanleg.  Het beekbeheer zal echter rekening moeten 

houden met de door de waterloop gekozen stroming en het ontwikkelde diepteprofiel.  

Het wijzigen of egaliseren van dit diepteprofiel zal onherroepelijk opnieuw tot een 

verhoogd sedimenttransport aanleiding geven.  De aangelegde sinuositeit en de 

vegetatieontwikkeling geven in de bedding aanleiding tot insnijdingen in de 

beekbodem.  De ruimte voor een natuurlijke dynamiek van het beeksysteem is 

aanwezig maar sedimentafzettingen kunnen door de sterke insnijding in de vallei 

enkel in de bedding plaatsvinden.  Een transversaal transport kan met andere 

woorden niet optreden en het sediment zal enkel in de lengterichting worden 

verplaatst.   
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6.2 Aanbevelingen 

6.2.1 Aanleg 

De eerste resultaten van de monitoring tonen dat de sinuositeit, die werd gecreëerd, 

voldoet aan de verwachtingen.  Uit dit project mag besloten worden dat korte, 

uitgesproken meanderende beekdelen en min of meer rechte of kronkelende delen, 

zoals aanwezig ten tijde van Ferraris (1776) nog steeds in zandig Vlaanderen kunnen 

worden aangelegd.  Dit is niet vanzelfsprekend omdat het oude ontwerp berust op en 

structuur die ontwikkeld is door toedoen van de vroegere piekdebieten voordat een 

sterke uitbreiding van de urbanisatie in Dessel en Mol is opgetreden en de afvoer van 

hemelwater sterk wijzigde.  Waarom in het verleden een afwisseling van rechte en 

meanderende beekdelen aanwezig was is onduidelijk.  Wellicht zijn kleine verschillen 

in helling of substraat van de vallei (veen, zand, zandlemig) hiervoor 

verantwoordelijk.  

Uit de monitoring blijkt dat de verlegde loop met de aangelegde meandering op korte 

tijd evolueert naar een hoge diversiteit in diepte in de bedding, zowel transversaal als 

longitudinaal.  De eventueel opgetreden wijzigingen in debiet zijn niet dermate groot 

dat een andere dimensionering zich opdringt.  Het verleggen van de Witte Nete 

buiten zijn oorspronkelijke vallei heeft wel tot gevolg gehad dat een gedeeltelijke 

vallei herlegging werd uitgevoerd.  Dit is positief naar waterbergend vermogen maar 

het laat niet toe dat de waterloop buiten zijn oevers treedt bij hoge afvoer en het 

meegevoerde sediment in het overstromingsgebied kan afzetten.  De verlegde Witte 

Nete tussen de landbouwers- en voetgangersbrug laat enkel een longitudinaal 

sedimenttransport toe. De aangelegde drempels ter hoogte van de bruggen en 

stroomafwaarts de landbouwerbrug fungeren, zoals gewenst, als habitat voor 

rivierdonderpad en hebben aanleiding gegeven tot diepe kuilen en een hoge 

habitatdiversiteit.   

6.2.2 Kruidruimingen 

In dit onderzoek wordt de effectiviteit van de omlegging op korte termijn 

geëvalueerd.  In deze periode is maximaal gestreefd naar het natuurlijk fixeren van 

oevers en de aangelegde, voedselarme natuurzone rond de beek.  De aquatische 

vegetatie en hoofdzakelijk de emergente vegetatie op de teen van het talud vervullen 

een belangrijke functie in het beperken van de oevererosie. In de loop van de 

volgende jaren lijkt het ons aan te bevelen om een jaarlijkse kruidruiming van de 

stroomgeul te voorzien.  Bij de uitvoering dient een ruime vegetatiegordel aan de 

teen van het talud behouden te blijven en moet het aanwezige bodemprofiel 

gerespecteerd worden. De ruiming moet op dus een ecologisch verantwoorde wijze 

worden uitgevoerd waarbij de wortels en bodemfixerende functie van de vegetatie 

aan de teen van het talud en op het talud behouden blijven. Het maaisel dient, na 

schudden of afdruipen van het water, te worden afgevoerd of buiten de natuurzone 

wordt afgezet. Het schudden of afdruipen laat toe dat vissen en sommige 

ongewervelden terug in de beek “vallen”. Kruidruiming in de zomerperiode moeten 

worden vermeden. Ze veroorzaken een grote wijziging in de stromingsdynamiek en 

zijn nefast voor de 0+-jaarklasse en de stabiele ontwikkeling van de visgemeenschap.  

Kruidruiming worden daarom best in het late najaar uitgevoerd (november).  Naar de 

verdere moinitoring toe is het belangrijk dat deze ruimingen gedurende de looptijd 

van de moinitoring op een uniforme wijze en in dezelfde periode worden uitgevoerd 

in zowel de verlegde Witte Nete als de referentietrajecten. Uiteindelijk zullen 

kruidruimingen noodzakelijk blijven in het bekken van de Kleine Nete omwille van de 

hoge nutriëntgehalten. 
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6.2.3 Vegetatieontwikkeling 

Exoten zoals Grote waternavel zijn in de verlegde Witte Nete aanwezig en worden 

door de waterbeheerder bestreden. Ook bij de afvissingen werden restanten van nog 

aanwezige Grote waternavel verwijderd.  Bij de bestrijding door de beheerder mag 

ook de bestrijding in het stroomopwaartse traject niet worden vergeten.  Bij 

terreinwerk in het najaar werden ook bossen Grote Waternavel waargenomen in het 

stroomopwaartse referentietraject nadat Grote waternavel in de verlegde Witte Nete 

was bestreden.  

6.2.4 Natuurzone 

In de volgende jaren dient nog steeds aandacht uit te gaan naar de ontwikkeling en 

het beheer van de natuurzone. Zelfs na 3 jaar ontwikkeling blijft op sommige 

plaatsen de vegetatieve ontwikkeling in de natuurzone beperkt.  Ondanks de afdek 

met enkele centimeters teelaarde en inzaaien met een aangepast grasmengsel voor 

voedselarme zandbodem, verloopt de vegetatieontwikkeling op sommige stukken 

traag.  Langs de dreef met Amerikaanse eiken vormen het opschieten van zaailingen 

van Amerikaanse eik dan weer een probleem.  Door de bladval treedt hier ook een 

verruiging op met onder andere Akkerdistel.  In de voorbij jaren werd de vegetatie 

gemaaid om de boomopslag en verruiging tegen te gaan. Ook de rietzone werd 

gemaaid.  Om zoals in het ontwerp vooropgesteld een brede rietzone tot ontwikkling 

te laten komen is het aan te bevelen de rietzone aan de zuidzijde niet meer te 

maaien.  In deze zone treedt ook een spontane opslag van wilgen en elzen op.  Op 

termijn kan blijken dat de ruimere ontwikkeling van een brede rietgordel niet 

mogelijk is omdat het terrein te steil oploopt en de grondwatertafel in de zomer te 

diep zit.    
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8 Resultaten van de individuele campagnes 

8.1 Resultaten Structuurkenmerken 

8.1.1 Voorjaar 2006 

In juni 2006 werd de verlegde Witte Nete in 10 homogene trajecten ingedeeld. 

Stroomopwaarts en stroomafwaarts van het projectgebied werden nog drie trajecten 

geïnventariseerd ter vergelijking. (Tabel 8.1, Kaart 9.1.1.a).  

Tabel 8.1. Traject indeling in stroomopwaartse richting 

(inventarisatiecampagne 1: 2 juni 2006). 

Trajectnr Beekdeel Lengte (m) 

str01-0606 Witte Nete 44,60 

str02-0606 verlegde Witte Nete 154,36 

str03-0606 verlegde Witte Nete 396,54 

str04-0606 verlegde Witte Nete 160,30 

str05-0606 verlegde Witte Nete 166,13 

str06-0606 verlegde Witte Nete 209,06 

str07-0606 verlegde Witte Nete 78,02 

str08-0606 verlegde Witte Nete 166,30 

str09-0606 verlegde Witte Nete 181,48 

str10-0606 verlegde Witte Nete 122,11 

str11-0606 verlegde Witte Nete 217,08 

str12-0606 Witte Nete 265,53 

str13-0606 Witte Nete 151,16 

De Nieuwe loop van de Witte Nete werd aangelegd in de winter 2005-2006. De 

meeste trajecten komen overeen met ofwel meanderend (foto: str03-0606) ofwel 

licht meanderende beekdelen, behalve op 2 locaties (trajecten), namelijk str04- en 

str-09-0606. Traject str09-0606 ligt tussen de geluidswal en bebouwing (foto str09-

0606) en zal dus niet verder kunnen ontwikkelen. 

Holle oevers komen niet voor, maar dit was te verwachten gezien dat de verlegging 

van de Witte Nete slechts zeer recent werd uitgevoerd. Het diepte/ondiepte patroon 

werd hier ook sterk beïnvloed door de verlegging. Binnen slechts 3 trajecten (str04-, 

str05 en str06-0606) ontwikkelde zich een patroon ‘niet samenhangend met 

meandering’ en kwamen ze overeen met trajecten waar o.a. slib en Riet werd 

overgebracht van de oorspronkelijke Witte Nete (foto str04-0606). Een 

stroomversnelling zorgt voor diepte verschillen net afwaarts een betonnen brug (foto: 

str07-0606). 

De stroomdynamiek wordt vooral beïnvloed door de overgebrachte water- en 

moerasplanten uit de oorspronkelijke loop, waar deze werden ingebracht (foto str04-

0606). Andere effecten waren nauwelijks merkbaar, behalve het ontstaan van 

stroomribbels. 

De oevers zijn meestal uniform en geleidelijk tot steil (foto str03-0606). Dit komt 

doordat de Witte Nete nog maar recent werd verlegd. Variatie in de oevermorfologie 

werd duidelijk veroorzaakt door regen. Dit merkt men door de vele kleine erosieve 

insnijdingen en uitspoelingen (foto str03-0606). Het feit dat er nog maar weinig 

oevervegetatie was, gaf erosie vrije spel.  

Het beddingmateriaal bestaat meestal uit een mengsel van fijn en grof zand, behalve 

in trajecten str10- en str11-0606 waar veen de bodem vertegenwoordigd. Dood hout 
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(twijgen en takken) werd meestal niet opgemerkt, behalve in de twee trajecten waar 

er direct bomen naast staan; namelijk str04- tot str07-0606. 

In sommige bochten van de verlegde  Nete werden buitenbochten verstevigd met 

keien (foto str06-0606). Dit gebeurde in traject str02-, str06- en str09-0606. 

Bomenrijen van Zwarte elzen werden ook op de laatste twee trajecten aangeplant. 

Aan de twee bruggen werden de oevers verstevigd (str02- en str07-0606). 
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8.1.2 Najaar 2006 

In september 2006 werd de verlegde Witte Nete in 11 homogene trajecten ingedeeld. 

Stroomopwaarts en stroomafwaarts van het projectgebied werden nog drie trajecten 

geïnventariseerd ter vergelijking. (Tabel 8.2, Kaart 9.1.2.a).  

Tabel 8.2. Traject indeling in stroomopwaartse richting 

(inventarisatiecampagne 2: 12 oktober 2006). 

Trajectnr Beekdeel Lengte (m) 

str01-0610 Witte Nete 44,59 

str02-0610 verlegde Witte Nete 66,02 

str03-0610 Verlegde Witte Nete 88,33 

str04-0610 verlegde Witte Nete 396,53 

str05-0610 verlegde Witte Nete 160,30 

str06-0610 verlegde Witte Nete 166,13 

str07-0610 verlegde Witte Nete 209,05 

str08-0610 verlegde Witte Nete 78,02 

str09-0610 verlegde Witte Nete 166,30 

str10-0610 verlegde Witte Nete 181,48 

str11-0610 Verlegde Witte Nete 122,11 

str12-0610 verlegde Witte Nete 217,08 

str13-0610 Witte Nete 265,53 

str14-0610 Witte Nete 151,16 

In vergelijking met het voorjaar 2006, was de toestand van de verlegde Witte Nete 

bijna identiek.  

Een positieve evolutie in het diepte/ondiepte patroon van de verlegde Witte Nete 

werd waargenomen o.a. waar slib en Riet werd overgebracht (str05- tot str07-0610). 

De variatie hierin is toegenomen en deze wordt beïnvloed door de vegetatie en de 

meandering (=stroomdynamiek). 

Erosie zorgt voor nog meer uitspoeling van zand binnen de verlegde Witte Nete, 

zodat het beeld ontstaat van een evoluerende beek. Evolutie treed niet op binnen de 

trajecten waar veen voorkomt in het bodemsubstraat (str11- en str12-0610). Hier 

blijven meandering en alle andere morfologische karakteristieken dezelfde. Enkel een 

lichte toename van dood hout werd vastgesteld. 

Op kaart 9.1.2.b is de synthesemaat weergeven o.b.v. de resultaten van de 

najaarsinventarisatie. Afwaarts van de landbouw brug (Broekberg), scort de verlegde 

beek matig waar er een meander werd aangelegd en zwak voor de rechtere 

trajecten. Opwaarts van de brug zijn er zeer zwak en uiteerst zwak gedeelten, zelfs 

of meanderende trajecten. Dit komt doordat er diepte/ondiepte patroon niet 
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ontwikkeld heeft zoals de zandige trajecten afwaarts van de landbouw brug. Ipv 

zand, komtvVeen hier voor (tra09-0610 – tra11-0610) en het zou langer duren om 

de stroomdynamiek een sterkere diepte/ondiepte patroon te kunnen creëren.  

8.1.3 Voorjaar 2007 

In mei 2007 werd de verlegde Witte Nete in 10 homogene trajecten ingedeeld. 

Stroomopwaarts en stroomafwaarts van het projectgebied werden nog drie trajecten 

geïnventariseerd ter vergelijking. (Tabel 8.3, Kaart 9.1.3.a).  

Tabel 8.3. Traject indeling in stroomopwaartse richting 

(inventarisatiecampagne 3: 21 mei 2007). 

Trajectnr Beekdeel Lengte (m) 

str01-0705 Witte Nete 44,60 

str02-0705 verlegde Witte Nete 154,36 

str03-0705 Verlegde Witte Nete 396,54 

str04-0705 Verlegde Witte Nete 160,30 

str05-0705 verlegde Witte Nete 166,13 

str06-0705 verlegde Witte Nete 209,06 

str07-0705 verlegde Witte Nete 78,02 

str08-0705 verlegde Witte Nete 166,30 

str09-0705 Verlegde Witte Nete 181,48 

str10-0705 verlegde Witte Nete 122,11 

str11-0705 verlegde Witte Nete 217,08 

str12-0705 Witte Nete 265,53 

str13-0705 Witte Nete 151,16 

In vergelijking met het najaar 2006, was de toestand van de verlegde Witte Nete 

bijna identiek.  

Een positieve evolutie in het diepte/ondiepte patroon van de verlegde Witte Nete 

werd waargenomen in alle trajecten behalve voor diegene waar de bodem uit veen 

bestaat (str02- tot str06-0705). De variatie hierin is zeker toegenomen t.o.v. het 

najaar 2006 in de trajecten waar er geen Riet of slib overgebracht werd (str03-

0705). Opmerking: het is mogelijk dat de meandering van dit beekdeel zal 

veranderen. Nadat de beek verlegd werd, zorgden de hevige regenbuien van het 

voorjaar 2006 voor veel erosie omdat er nog geen oevervegetatie stond. Erosie werd 

vaak aangetroffen aan de buitenbochten van dit beekdeel. Het resultaat was dat de 

buitenbochten ondieper werden (i.p.v. dieper in het geval van een normale 

stroomdynamiek) en Riet, dat door drift aankwam, vestigde zich vaak op deze 

plaatsen. Hoewel nu nog een winter voorbij ging blijven de buitenbochten ondiep 

omwille van het gevestigde Riet (en ondertussen ook andere oeverplanten). Net 

afwaarts de buitenbochten, waar er zich geen vegetatie gevestigd heeft, komt er nu 

erosie voor, die door de stroomdynamiek veroorzaakt werd. Aan de overkant, net 

afwaarts de binnenbochten, wordt het ondieper door het verlanden (depositie van 

zand). Op dit manier is het mogelijk dat de meandering zich verder afwaarts kan 

verplaatsen (Zie foto’s str03-0705.) 

De stroomdynamiek zorgt ook voor de creatie van ‘point bars’. In traject str03-0705 

werden 8 ‘point bars’ geïnventariseerd waar er het jaar voordien geen te vinden 

waren.  
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De beek evolueert ook op andere vlakken. Er begint zich een dunne laag slib te 

vormen buiten de stroomgeul (aanslibbing) en aan de oeverranden is er een 

accumulatie van organisch materiaal (hoofdzakelijk bladeren). Er is dus een 

duidelijke toename van bladafval, maar ook van dood hout.  

 

8.1.4 Najaar 2007 

In september 2007 werd de verlegde Witte Nete in 10 homogene trajecten ingedeeld. 

Stroomopwaarts en stroomafwaarts van het projectgebied werden nog drie trajecten 

geïnventariseerd ter vergelijking (Tabel 8.4, Kaart 9.1.4.a).  

Tabel 8.4. Traject indeling in stroomopwaartse richting 

(inventarisatiecampagne 4: 17 september 2007). 

Trajectnr Beekdeel Lengte (m) 

str01-0709 Witte Nete 44,60 

str02-0709 Verlegde Witte Nete 154,36 

str03-0709 verlegde Witte Nete 396,54 

str04-0709 verlegde Witte Nete 160,30 

str05-0709 verlegde Witte Nete 166,13 

str06-0709 verlegde Witte Nete 209,06 

str07-0709 verlegde Witte Nete 78,02 

str08-0709 verlegde Witte Nete 166,30 

str09-0709 verlegde Witte Nete 181,48 

str10-0709 verlegde Witte Nete 122,11 

str11-0709 verlegde Witte Nete 217,08 

str12-0709 Witte Nete 265,53 

str13-0709 Witte Nete 151,16 

In vergelijking met voorjaar 2007, was de toestand van de verlegde Witte Nete bijna 

identiek.  

De toename van soorten van de Rietklasse (o.a. Riet, Groot lisdodde, Grote egelskop, 

Liesgras) zorgt vaak voor grote diepte/ondiepte verschillen, zeker langs de trajecten 

waar er Riet en slib werd overgebracht (str04-0709 – str06-0709) waar soms 1 

meter verschil werd gemeten. Zandbulten met Stomp-hoekig sterrekroos hebben ook 

een positieve invloed op het diepte/ondiepte patroon (zie foto str03-0709). 
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De ‘point bars’ die in het voorjaar werden geïnventariseerd, zijn nu bijna allemaal 

begroeid en soms langer (groter) geworden aan de stroomafwaartse zijde. Op zeker 

één plaats werd de bar zodanig veel groter dat een situatie is ontstaan die neigt naar 

een plas/dras toestand (zie foto str03-0709). Voor het overige is er weinig 

verandering in de structuurkenmerken van de verlegde Witte Nete t.o.v. de vorige 

inventarisaties. 

Op kaart 9.1.4.b is de synthesemaat weergeven o.b.v. de resultaten van de 

najaarsinventarisatie. Hieruit blijkt dat er afwaarts van de landbouw brug geen 

enkele verandering merkbaar is t.o.v. de inventarisatie van 2006 (kaart 9.1.2.b). 

Opwaarts van de landbouw brug zijn scores beter geworden voor de meanderende en 

licht meanderende trajecten.  

8.1.5 Voorjaar 2008 

In mei 2008 werd de verlegde Witte Nete in 10 homogene trajecten ingedeeld. 

Stroomopwaarts en stroomafwaarts van het projectgebied werden nog drie trajecten 

geïnventariseerd ter vergelijking (Tabel 8.5, Kaart 9.1.5).  

Tabel 8.5. Traject indeling in stroomopwaartse richting 

(inventarisatiecampagne 5: 8 mei 2008). 

Trajectnr Beekdeel Lengte (m) 

str01-0805 Witte Nete 44,60 

str02-0805 verlegde Witte Nete 154,36 

str03-0805 verlegde Witte Nete 396,54 

str04-0805 verlegde Witte Nete 160,30 

str05-0805 verlegde Witte Nete 166,13 

str06-0805 Verlegde Witte  Nete 209,06 

str07-0805 verlegde Witte Nete 78,02 

str08-0805 Verlegde Witte Nete 166,30 

str09-0805 verlegde Witte  Nete 181,48 

str10-0805 verlegde Witte Nete 122,11 

str11-0805 verlegde Witte Nete 217,08 

str12-0805 Witte Nete 265,53 

str13-0805 Witte Nete 151,16 

Grote veranderingen ten opzichte van het najaar 2007 zijn er niet, maar kleine 

verandering zijn er in de beekdelen waar er geen Riet of slib zijn overgebracht, zoals 

bij traject str03-0805. 
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Erosieve oevers komen regelmatig voor net afwaarts van de buitenbochten in traject 

str03_0805, maar enkel waar er geen Rietvegetatie staat. ‘Point bars’ nemen meer 

ruimte in en soms krijgen deze zandplaten meer kenmerken van ‘side bars’.  

In traject str03-0805 verhogen zandbulten met o.a Stomphoekig sterrekroos de 

diversiteit aan habitatskenmerken. Bijvoorbeeld: op een zandbult met sterrekroos 

komen kleine twijgen vast te zitten (foto str03-0805), wat vervolgens aanleiding 

geeft tot opstuwing. In de luwe zone achter de bult blijft bladafval zitten en vormt 

zich een dunne sliblaag.  

 

8.1.6 Najaar 2008 

In september 2008 werd de verlegde Witte Nete in 10 homogene trajecten ingedeeld. 

Stroomopwaarts en stroomafwaarts van het projectgebied werden nog drie trajecten 

geïnventariseerd ter vergelijking (Tabel 8.6, Kaart 9.1.6.a).  

Tabel 8.6. Traject indeling in stroomopwaartse richting 

(inventarisatiecampagne 5: 8 mei 2008). 

Trajectnr Beekdeel Lengte (m) 

str01-0810 Witte Nete 44,60 

str02-0810 Verlegde Witte Nete 154,36 

str03-0810 verlegde Witte Nete 396,54 

str04-0810 verlegde Witte Nete 160,30 

str05-0810 Verlegde Witte Nete 166,13 

str06-0810 verlegde Witte Nete 209,06 

str07-0810 verlegde Witte Nete 78,02 

str08-0810 verlegde Witte Nete 166,30 

str09-0810 Verlegde Witte Nete 181,48 

str10-0810 verlegde Witte Nete 122,11 

str11-0810 verlegde Witte Nete 217,08 

str12-0810 Witte Nete 265,53 

str13-0810 Witte Nete 151,16 

De meandering van de verlegde Witte Nete blijft zo goed als stabiel: waar de beek 

meanderend werd aangelegd, is er nog steeds een goede of matige meandering en 

waar de beek eerder recht werd aangelegd is er nog geen aanzet tot meandering. 

De grootste evolutie is er inzake diepte-ondiepe patroon. Er is nu aanzienlijk 

diversiteit dan in 2006. Bij de meanders is het diepteverschil tussen de binnen- en 

buitenbochten toegenomen. Dieptes van meer dan 1 m komen regelmatig voor in de 
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buitenbochten. Diepteverschillen t.g.v. zandbulten en watervegetatie vinden we 

zowel in meanderend als niet meanderende beekdelen terug. 

De voornamelijkste verandering ten opzichte van de vorige inventartisatieperioden is 

het verdwijnen van point bars in traject str03-0810. Voordien evolueerden de 

pointbars van onbegroeid naar begroeid, maar nu zijn ze volledig verdwenen (zie foto 

str03-0810; sinds de inventarisatie in het voorjaar van 2007 werd er een foto van 

een point/sidebar opgenomen in dit rapport). Als gevolg van een natte zomer stroomt 

er veel water door de beek. Vermoedelijk is de stroomsnelheid ook toegenomen 

(tijdelijk) door een kruidruiming die gebeurde in september. 

Op de oevers is er een sterke toename van het aantal zaailingen van wilgensoorten 

en Zwarte els (spontane vestiging) (zie foto str03-0810). Als deze groter worden, zal 

dit een invloed hebben op nogal wat habitatkarakteristieken, zoals beschaduwing, 

doorwortelende oevers, dood hout, ….  

 

Op kaart 9.1.6.b is de synthesemaat weergeven o.b.v. de resultaten van de 

najaarsinventarisatie. De verlegde Witte Nete scort ‘matig’, behalve voor de 3 

rechtere trajecten (str04-0810, str07-0810 en str09-0810). Omwille van een goede 

stroomdynamiek wordt het diepte/ondiepte patroon bevorderd in de meanderende 

gedeelten en de vele water- en moerasplanten zorgen dat er in alle trajecten 

diepteverschillen bestaan. 
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8.2 Resultaten Water- en Moerasplanten 

8.2.1 Voorjaar 2006 

De verlegde Witte Nete kan opgesplitst worden in twee groepen: 

- o.a. waar slib en Riet werd ingebracht van de oorspronkelijke Witte Nete; 

- vooral zuiver substraat (zand of veen) met geen of weinig vegetatie. 

Slib en allerlei planten (ook niet te vergeten: o.a. micro-organismen, aquatische 

macrofauna) werden in trajecten str04- tot str06-0606 overgebracht van uit de 

oorspronkelijke loop. Daarom werden er hier meerdere plantensoorten genoteerd en 

in grotere hoeveelheden dan in de ander beekdelen, met o.a. Riet, Grote egelskop, 

Liesgras, Grote waterweegbree, Slanke/ waterkers, Gele waterkers, Watermunt, en 

Moeras vergeet-mij-nietje (foto: str06-0606). Van waterplanten, werd hier enkel 

Stomphoekig sterrekroos en Haarfonteinkruid gevonden. 

Over de vegetatiegemeenschappen is het waarschijnlijk nog te vroeg om iets te 

zeggen, behalve dat de Riet-klasse (Phragmitetea - 8) is vertegenwoordigd. 

Langs de meeste andere beekdelen van de verlegde  Nete waren er heel weinig 

water- of moerasplanten te vinden. Meestal waren er slechts enkele kleine 

exemplaren van o.a. Haar-, Schede- en/of Gekroesd fonteinkruid in het water en/of 

enkele exemplaren van de al boven genoteerde moerasplanten. 

Positief waren de waarnemingen van drift: ondermeer werd Riet weggespoeld naar 

afwaartse trajecten waar geen planten werden overgebracht (foto str03-0606). 

 

8.2.2 Najaar 2006 

De opmerkingen van het voorjaar 2006 gelden ook voor het najaar 2006, maar de 

groei van de genoteerde plantensoorten was verder ontwikkeld en drift heeft duidelijk 

een rol gespeeld in het verder verspreiden van de plantensoorten (foto: str04-0610). 

Mannagras was één van deze soorten. Opmerkelijke waarneming: 1 exemplaar 

Mattenbies in traject str03-0610 (foto: str03-0610).  
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Binnen één beekdeel was er een opmerkelijk groter aandeel waterplanten, namelijk 

in de omgeving van de geluidswal (str10-0606). Opwaarts van de bocht van 90° 

werden Gekroesd-, Schede- en Haarfonteinkruid, Aarvederkruid, Smalle waterpest en 

Stomphoekig sterrekroos gevonden. Dit toont aan dat drift vanuit de oorspronkelijke 

Witte Nete zorgt voor de kolonisatie van de beekdelen opwaarts van het 

overgebrachte slib en Rietvegetaties.  

8.2.3 Voorjaar 2007 

Vaststellingen: 

1. De verspreiding van de genoteerde plantensoorten van de vorige 

inventarisatierondes (o.a. Riet, Grote egelskop en Grote lisdodde) is verder 

uitgebreid wat aantoont aan dat drift duidelijk invloed heeft; 

2. Mannagras domineert soms de oeverranden en is vaak de enige oeverplant 

waar er geen Riet of slib overgebracht werd (str01-0705 tot str03-0705); 

3. Er zijn nog altijd veel zones zonder oeverplanten (str03-0705; str08 – str11-

0705); 

4. Riet domineert duidelijk de zones waar dit werd overgebracht vanuit de oude 

loop (zie foto str04-0705);  
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5. Er werd een bijzondere soort ontdekt: Grote boterbloem (Ranulculus lingua) 

(str09-0705). 

 

8.2.4 Najaar 2007 

Vaststellingen: 

Moerasplanten:  

met het overbrengen van slib en Riet vanuit de oorspronkelijke waterloop 

werd drift van o.a. weggespoelde stukjes Riet belangrijk voor de vegetatieve 

ontwikkeling van de kale beekdelen verder stroomafwaarts (str02-0709 & 

str03-0709). Dit is de initiële kolonisatie. Een tweede fase is nu ingezet; 

namelijk het verderen uitbreiden van de via drift gevestigde vegetaties. 

Hierdoor breiden de oppervlaktes uit; ondermeer door uitlopers van Riet (foto: 

str03-0709). 

Nieuwe soorten werden ontdekt, namelijk Waterporstelein en Canadese rus 

(een exoot van vochtige, zure milieus). Andere bijzondere soorten zijn o.a. 

Mattenbies (één locatie in str02-0709), Grote boterbloem (één locatie aan de 

buiten bocht van str09-0709) en Veerdelig tandzaad. 

Waterplanten 

Er komen ten minste 5 soorten fonteinkruid (gemeenschap: Fonteinkruid-

klasse Potametea - 5) voor in de verlegde beek, namelijk Haarfonteinkruid 

(Potamogeton trichoides), Stomp fonteinkruid (P. obtusifolius), Schede 

fonteinkruid (P. pectinatus), Gekroesd fonteinkruid (P. crispus) en Drijvend 

fonteinkruid (P. natans) (foto: str10-0709). Stomp fonteinkruid werd tijdens 

deze monitoring voor het eerst waargenomen. 

Waterplanten zijn in de volledige verlegde beek te vinden, zelfs in het 

beekdeel dat het meest “kaal” blijkt; namelijk opwaarts van traject str07-

0709. Hier wordt o.a. Smalle waterpest soms in grote oppervlaktes gevonden.  

2 exoten werden gevonden: Watersla (Pistria stratioides) (str02-0709) en 

Grote waternavel (Hydrocohyle ranunculoides) (str04-0709, str05-0709 & 

str11-0709) deze laatste ook in de controletrajecten str12-0709 & str13-0709. 

Beide exoten worden best bestreden. 
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8.2.5 Voorjaar 2008 

Bijzondere soorten, zoal Mattenbies en Grote boterbloem komen nog altijd voor waar 

deze in het najaar 2007 of vroeger werden ontdekt. 

Ondergedoken soorten, zoals sommige van de al genoteerde fonteinkruidsoorten, zijn 

overal aanwezig in kleine oppervlaktes, maar komen meer regelmatig voor opwaarts 

van de brug aan de Broekberg. Smalle waterpest verspreid zich ook verder(zie foto 

str08-0805). 

In traject str03_0805, waar er geen Riet of slib werd ingebracht, breidt Riet verder 

uit (zie foto). 

 

8.2.6 Najaar 2008 

Er zijn geen nieuwe soorten ontdekt, maar opvallend was de verdere verspreiding 

van de meeste reeds waargenomen soorten. Fonteinkruid soorten komen voor in 

dikke matten opwaarts van de betonnen lbrug. Deze soorten komen echter ook 

regelmatig voor stroomafwaarts van deze brug, zelfs waar er vroeger geen vegetatie 

was, vb traject str03-0810. De determinatie van deze soorten, zoals 

Haarfonteinkruid, was moeilijk omwille van algengroei, maar Schede- en Gekroesd 
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fonteidkruid zijn regelmatig waargenomen. Drijvend fonteinkruid werd in de trajecten 

str09- en str10-0810 gevonden. 

De meest voorkomende waterplant blijft Stomphoekige sterrekroos. Andere soorten, 

zoals Aarvederkruid, komen occasioneel voor, maar zijn minder opvallend. 

Door een kruidruiming in september, was het mogelijk om vast te stellen dat veel 

Smalle waterpest groeit in de beek, zeker opwaarts van de betonnen brug. Deze 

soort werd ook afwaarts van de brug waargenomen, maar in kleinere oppervlaktes. 

Dit vermoedelijk omdat de vegetatie hier al sterk ontwikkeld is. 

De verspreiding van moerasplanten zet zich verder. Zeldzame soorten, zoals 

Veerdelig tandzaad, komen nu regelmatig voor. Mattenbies, wat met één stengel 

vertegenwoordigd was in 2006, is nu een grotere bult die begint te verspreiden (zie 

foto str02-0810). 

Helaas doet de verspreiding van de exoot Waternavel ook voort. Deze soort neemt 

grotere en grotere oppervlakten in; oorspronkelijk vooral opwaarts van de brug (zie 

foto str09-0810), maar nu ook afwaarts ervan. 
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8.3 Resultaten Oevervegetatie 

8.3.1 Voorjaar 2006 

De oevers van de verlegde Witte Nete waren ofwel kaal ofwel gekenmerkt door 

pioniersvegetaties van gecompacteerde, natte gronden (foto: str03-0606). Kale 

oevers vindt men vooral opwaarts van de betonnen brug (opwaarts van str07-0606) 

(foto: str08-0606). 

Waar er wel oevervegetatie bestaat, gaat het niet om goed ontwikkelde 

gemeenschappen. Er staan veelal soorten die ontwikkelen in verstoorde 

omstandigheden, met o.a. Greppelrus, Varkensgras, Fioringras, Melganzevoet en 

soorten van de Klasse der Akkergemeenschappen (Stellarietea mediae – code 30) 

met o.a. Echte kamille, Herder’s tasje, Melganzevoet, Kompassla en Canadese 

fijnstraal. 

Elementen van de Rietklasse (Phragmitetea - 8) en de Tandzaadklasse (Polygono-

Bidentetum – 29) komen ook voor. Wat de Rietklasse soorten (o.a. Riet, Grote 

egelskop) betreft, zitten de meeste soorten in het water vaak als aparte delen. Deze 

gescheiden ‘fracties’ uit de oorspronkelijke Wite Nete staan nog enigszins los van de 

nieuwe omgeving. Soorten van de Tandzaadklasse, met o.a. Zwart- en Veerdelig 

Tandzaad zijn verspreid over het ganse gebied, maar niet in grote oppervlakken 

(foto: str11-0606; drift). 

Str03-

0606 

 

Str05-

0606 

 

Str09-

0606 

 

Str11-

0606 
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8.3.2 Najaar 2006 

Behalve een verduidelijking/versterking van wat in het voorjaar waargenomen werd, 

werd er weinig verandering in de oevervegetatie opgemerkt (kaart 2.2.a). Soorten 

van de Rietklasse (Phragmitetea - 8) (met o.a. Riet, Grote egelskop, Grote lisdodde, 

Rietgras, Liesgras, Gele waterkers, Slanke/ waterkers, Waterzuring, Wolfspoot, 

Mannagras, en Moeras vergeet-mij- nietje en Groot moerasscherm/Kleine watereppe) 

en de Tandzaadklasse (Polygono-Bidentetum – 29) (met o.a. Zwart- en Veerdelig 

Tandzaad, Waterpepper, Blaartrekkende boterbloem) vertegenwoordigen vooral de 

oevers aan de waterranden. De pionierssoorten, die genoteerd werden in het 

voorjaar, vertegenwoordigen vooral de hogere oevers. Maar dit blijft een ruw beeld 

omdat de beek nog altijd vrij recent werd verlegd. Er zijn nog veel kale oevers (kaart 

2.2.a & b; foto: str09-0610). 

 

Str04-

0610 

 

Str04-

0610 

 

Str05-

0610 

 

Str04-

0610 

 

Str09-

06010 

Str07-

0610 
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8.3.3 Voorjaar 2007 

Een jaar nadat de verlegging is gerealiseerd, ziet men dat (vooral de hogere) oevers 

nog steeds gekenmerkt worden door pioniersvegetaties van gecompacteerde, natte 

gronden en dat lokaal ook nog kale oevers voorkomen. 

Soorten van de Rietklasse (Phragmitetea - 8) (met o.a. Riet, Grote egelskop, Grote 

lisdodde, Rietgras, Liesgras, Gele waterkers, Slanke/ waterkers, Waterzuring, 

Wolfspoot, Mannagras, Moeras-vergeet-mij-nietje en Groot moerasscherm/Kleine 

watereppe) komen nu vaker voor langs de lager gelegen oeverranden waar er bij de 

vorige inventarisaties nog geen oevervegetatie was. 

 

8.3.4 Najaar 2007 

De soorten van de Tandzaadklasse (Polygono-Bidentetum – 29) (o.a. Zwart 

tandzaad, Veerdelig tandzaak, Waterpeper en Blaar-trekkende boterbloem) en 

Rietklasse (Phragmitetea - 8) (o.a Riet, Grote egelskop, Grote lisdodde, Rietgras, 

Liesgras, Grote waterweegbree, Wolfspoot, Gele waterkers, Moeras-vergeet-mij-

nietje en Waterzuring) concurreren nog volop langsheen de de verlegde Witte Nete 

(kaarten 2.2.b). De Tandzaadklasse soorten groeien over de hele breedte van de 

oevers, terwijl soorten van de Rietklasse tot nu toe enkel langs de onderkant van de 

oevers voorkomen. Vegetaties van de Rietklasse komen vaker voor én in grotere 

oppervlaktes afwaarts van de beekdelen waar Riet en slib werden ingebracht. 

Soorten van de Akkergemeenschap komen nog altijd voor, maar domineren slechts 

waar veen voorkomt (langs de trajecten str09-0709 en str10-0709). 

 

 

 

 

 

 

 

str03-

0705 

 

str05-

0705 
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8.3.5 Voorjaar 2008 

In het voorjaar is het vaak te moeilijk om een volledige beeld te krijgen van de 

oevervegetatie. Maar het is wel mogelijk de verspreiding van Rietvegetaties waar te 

nemen (o.a. Riet, Grote lisdodde, Liesgras) waar er geen vegetatie stond kort na het 

verleggen van de Witte Nete. Dit vegetatietype neemt nog steeds toe. 

8.3.6 Najaar 2008 

Het ontwikkelen van de oevervegetatie van kale grond of een pioneersgemeenschap 

naar een echte oevergemeenschap loopt traag, maar het is de eerste keer sinds het 

verleggen van de Witte Nete dat vegetatietypen van de Riet- en Tandzaad Klasse 

domineren op alle trajecten (kaarten 2.2.c). De vegetatiegemeenschappen zijn rijker 

waar er Riet en slib overgebracht werd. Afwaarts hiervan komen de meeste soorten 

ook voor, maar zijn gemeenschappen minder goed ontwikkeld (vb. traject str03-

0810). 

Vegetaties van de Rietklasse (o.a. Riet, Grote lisdodde, Liesgras, Kleine watereppe, 

Wolfspoot, Moeras vergeet-mij-nietje, Gele waterkers, waterkers sp. (Slanke- en/of 

Echte-), Grote egelskop) komen regelmatig voor en vaak als een goed ontwikkelde 

gemeenschap. 

str04-

0709 

 

str07-

0709 

 

 

str03-0810 

 

str06-0810 
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De Rietklasse komt vooral voor langs de waterrand in het water of net er buiten. De 

hogere oevers zijn nu vaak gedomineerd door soorten van de Tandzaadklasse, met 

o.a. Zwart Tandzaad, Veerdelig tandzaad en Waterpeper. 

Nog hoger op de oevers komen nog kale oevers voor of domineren grassen of soorten 

van ruderale of akkergemeenschappen. Pitrus, een soort die niet tot één bepaald 

vegetatietype behoort, komt nog altijd regelmatig voor. 

8.3.7 Overzicht 

Tabel 8.7 Overzichtstabel oevervegetatiecodering 

Traject-
nummer 

Hoofdcode 
linkeroever 

Elementen 
linkeroever 

Hoofdcode 
rechteroever 

Elementen 
rechteroever 

str01-0606 10d- 7 4 2  2b2 7    

str02-0606 2b2 5a 10c   2b2 6 5a 8  

str03-0606 10c     8- 10c    

str04-0606 10c 5a    8- 5a 10c   

str05-0606 10c 5a 8-   10c 5a 8-   

str06-0606 10c 5a    10c 5a 8-   

str07-0606 10c 5a 8-   10c 8- 5a   

str08-0606 10c     10c 8-    

str09-0606 10c     10c     

str10-0606 10c 5a    10c     

str11-0606 10c 8 5a   10c 5a    

str12-0606 4b2 7 2b1   5a 4    

str13-0606 11 5a 4b2 3b  2b1 3b    

str01-0610 10d- 4    2b1 8    

str02-0610 6     6     

str03-0610 6- 10c    6- 10c    

str04-0610 8- 2b1 6- 10c 8- 2b1- 6- 10c 5 8- 

str05-0610 8- 5a 10c   6- 10c 8- 5  

str06-0610 10c 8- 6- 2b1 5a 10c 8- 6- 5a  

str07-0610 8 10c 6- 2b1 5 10c 6- 8 2b1 5a 

str08-0610 6- 5a 8   6- 5a 8   

str09-0610 10c 6- 8 2b1  10c 6 5   

str10-0610 10c 6- 8   10c 6- 8   

str11-0610 10c 6- 5a   10c 6-    

str12-0610 10c 8 5   10c 8    

str13-0610 5a 11    3a- 4ba 4b 8  

str14-0610 5a 11    3b 2b1    

str01-0705 2b2 4b2 4b4   2b1 4b3    

str02-0705 2b1     2b1     

str03-0705 8 5a 2b1 2b2  8 2b1 2b2   

str04-0705 8 5a    8 5a    

str05-0705 8 5a 2b1   8 5a 2b1 3b  

str06-0705 8 5a 10c   8 10c 5a 3b  

str07-0705 2b1 8 5a   2b1 8 5a 3b  

str08-0705 10c 8 2b1   10c 8    

str09-0705 10c 2b2 8   10c 2b2 8   

str10-0705 8 10c    8 10c    

str11-0705 10c 8 5a   10c 8 5a   

str12-0705 5 11 3b   4a 3b    

str13-0705 11 4b2 3b   4b1 2b1 3b 8  

str01-0709 4b2 6 4b4   2b2 4b1    

str02-0709 6 5a    6 5a    

str03-0709 6- 5a    6- 5a    
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str04-0709 5- 10c 6- 5b  5- 10c 6-   

str05-0709 5- 10 2b1   5- 10 2b1   

str06-0709 5- 10c 6- 2b1  5- 10c 6- 2b1  

str07-0709 5- 2b1    5- 2b1    

str08-0709 2b1 6- 10c   2b1 6- 10c   

str09-0709 8- 6-    8- 6-    

str10-0709 8- 5a    8- 6-    

str11-0709 6- 8- 5   6- 8- 5   

str12-0709 5a 4b2 11   4a 4b2 5a   

str13-0709 11 5a 4a   2b2 4a    

str01-0805 10c 4b4 2b1   2b2 4b3 3b   

str02-0805 10c 5    10c 5    

str03-0805 10c 5    10c 5    

str04-0805 10c 5    10c 5    

str05-0805 10c 5    10c 5    

str06-0805 10c 5    10c 5    

str07-0805 10c 5a    10c 5a    

str08-0805 10c 5    10c 5    

str09-0805 10c 7    10c 7    

str10-0805 10c 5a    10c 5a    

str11-0805 10c     10c     

str12-0805 11 5a    4a     

str13-0805 11 5a    2b2 4b3    

str01-0810 4b2 4b    2b1     

str02-0810 6 5    5 6    

str03-0810 5 6    6- 10 5   

str04-0810 5 10 6   5     

str05-0810 5 10 6   5 6    

str06-0810 5 6    5 6    

str07-0810 5 6    5 6    

str08-0810 6- 10 2b1 6  6- 10 2b1 6  

str09-0810 6 5a 10   6- 5a 10   

str10-0810 5a 5b 6   6- 10 5   

str11-0810 5     5     

str12-0810 5a 4b2 11   4a 3b 5a   

str13-0810 2b1 2b2    11 5a    

 

8.4 Resultaten Biologische waterkwaliteit (BBI) 

In het kader van deze studie wordt op 3 plaatsen in de verlegde Witte Nete en op 1 

plaats stroomopwaarts ervan langs de bestaande Witte Nete (referentie) de Belgische 

Biotische Index (BBI) bepaald (Kaart 3.1.a).  

8.4.1 Voorjaar 2006 

Tabel 8.8 Biologische waterkwaliteit (Belgisch Biotische Index: BBI) 

(staalnamedatum: 27/04/2006). 

Staal-

nummer 
BBI 

Aantal 

taxa 

Laagste 

tolerantie-

klasse 

Traject-

nummer 
Staalnameplaats 

1 4 6 3 
str03-

0606 
Meanderend gedeelte in de buurt van de 
Boerentang; geen slib of Riet overgebracht.  

2 7 19 3 
str05-

0606 

Meanderend gedeelte net ten oosten van de 

Boerentang; slib en Riet overgebracht. 
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3 7 18 3 
 str07-

0606 

Tussen de betonnen brug aan de Broekberg en de 

stroomdrempel. 

4 7 20 4 
str13-

0606 

ong. 30m stroomafwaarts de N18 

(Molsebaan/Turnhoutsebaan) (referentiepunt). 

Twee van de 3 locaties voldoen nu al aan de Vlarem II norm, namelijk de locatie 

‘meander met slib en Riet’ (bbi2) en de locatie juist afwaarts de betonnen brug aan 

de Broekberg (bbi3). De Vlaamse milieuwetgeving bepaalt namelijk dat de BBI in alle 

waterlopen minimaal 7 (=goede biologische waterkwaliteit) dient te zijn. Op de derde 

bemonsteringslocatie (bbi1) is de biologische waterkwaliteit slecht: hier vindt men 

geen water of oevervegetatie. De vierde bemonsteringslocatie (het referentiepunt) 

heeft een goede biologische waterkwaliteit (BBI = 7) 

Tabel 8.9 Frequentieverdeling van de BBI-waarden in de verlegde Witte Nete 

(staalnamedatum: 27/04/2006). 

BBI Beoordeling 
Absolute 

frequentie 

Relatieve 

frequentie 

(%) 

Relatieve 

frequentie per 

klasse (%) 

0 uiterst slechte kwaliteit    

1 
zeer slechte kwaliteit 

  
 

2   

3 
slechte kwaliteit 

  
33,3% 

4 1 33% 

5 
matige kwaliteit 

  
 

6   

7 
goede kwaliteit 

2 66,7% 
66,7% 

8   

9 
zeer goede kwaliteit 

  
 

10   

 Totaal 3 100 % 100 % 

Opsomming van de resultaten: 

1. bbi 1 (meander zonder ingebracht slib en Riet; geen water-, moeras- of 

emergente planten): slechts 6 soorten gevonden met de helft ervan op afgevallen 

bladeren. Veel exemplaren van dansmuggen Chironomidae (thummi-plumosus) 

werden gevonden. Om de positieve effecten van drift te controleren, werd ook een 

drijvend plantdeel onderzocht (net opwaarts van het meetpunt). Dit leverde 2 extra 

soorten op, een haft (Baetis) met een tolerentieklasse van 3 en een mollusc 

(Bithynia). Met die twee extra soorten zou de BBI-waarde van 4 naar 6 (matige 

kwaliteit) gaan.  

2. bbi 2 (meander met ingebracht slib en Riet; (water-, moeras- en/of 

emergente planten aanwezig, maar beperkt tot ‘eilanden’): in totaal zijn er hier 18 

soorten gevonden, maar weinig exemplaren per soort. De haft Baetis zorgt voor de 

hoogste tolerentieklasse. Er waren ook veel weekdieren (8 soorten waaronder 6 met 

2 of meer exemplaren). 2 soorten netspinners Trichoptera (Hydropsychidae en 

Polycentropodidae) zijn ook gevonden.  

3. bbi 3 (een bocht met vooral zandgrond, maar ook stortstenen; enkele water- 

en moerasplanten langs de randen (dus emergente planten). Op dit punt werd de 

hoogste concentratie opgeloste zuurstof gemeten. Bijna dezelfde soorten als op 

meetpunt bbi2 werden gevonden, maar de aanwezigheid van stortstenen zorgt voor 

de vondst van andere soorten, zoals de waterpissebed Ascellidae. De meeste 

exemplaren zijn op water- en emergente planten gevonden. 
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8.4.2 Najaar 2006 

Tabel 8.9 Biologische waterkwaliteit (Belgisch Biotische Index: BBI) 

(staalnamedatum: 21/09/2006). 

Staal-
numme

r 
BBI 

Aantal 
taxa 

Laagste 
toleranti
e-klasse 

Traject
-

numme
r 

Staalnameplaats 

1 8 16 2 
str04-
0610 

Meanderend gedeelte in de buurt van de 

Boerentang; geen slib of Riet overgebracht.  

2 8 32 2 
str06-
0610 

Meanderend gedeelte net ten oosten van de 
Boerentang, slib en Riet overgebracht. 

3 8 32 2 
str08-
0610 

Tussen de betonnen brug aan de Broekberg en de 
stroomdrempel 

4 8 26 2 
str14-
0610 

ong. 30m stroomafwaarts de N18 
(Molsebaan/Turnhoutsebaan) (referentiepunt) 

Alle locaties voldoen aan de Vlarem II norm. De Vlaamse milieuwetgeving bepaalt 

namelijk dat de BBI in alle waterlopen minimaal 7 (=goede biologische 

waterkwaliteit) dient te zijn. 

 

Tabel 8.10 Frequentieverdeling van de BBI-waarden in de verlegde Witte Nete 

(staalnamedatum: 21/09/2006). 

BBI Beoordeling 
Absolute 

frequentie 

Relatieve 
frequentie 

(%) 

Relatieve 
frequentie 
per klasse 

(%) 

0 uiterst slechte kwaliteit    

1 
zeer slechte kwaliteit 

  
 

2   

3 
slechte kwaliteit 

  
 

4   

5 
matige kwaliteit 

  
 

6   

7 
goede kwaliteit 

  
100% 

8 3 100% 

9 
zeer goede kwaliteit 

  
 

10   

 Totaal 3 100 % 100 % 

Beschrijving van de resultaten: 

1.bbi 1 (meander zonder ingebracht slib en Riet): deze keer werd er 16 soorten 

gevonden (met 2 of meer exemplaren per soort), maar er werden nog 7 soorten 

meer waargenomen waar slechts 1 exemplaar van werd gevonden per soort. Van de 

meeste soorten werden er slechts enkele exemplaren gevonden. Dit toont aan dat er 

op dit meetpunt nog altijd weinig vegetatie voorkomt, alhoewel er deze keer meer 

vegetatie (water- en moerasplanten) was. De kokerjuffer Hydroptilidae zorgt voor de 

beste tolerentieklasse (2). 

2.bbi 2 (meander met overgebracht slib/Riet): in totaal zijn er hier 32 soorten 

gevonden. Dit hoge aantal geeft niet enkel aan dat de waterkwaliteit goed is, maar 

ook dat de diversiteit in de habitat goed is. Op dit meetpunt werden soorten 

gevonden op emergente vegetatie (o.a. libellen en juffers), ondergedoken planten 

(haften, slakken, bloedzuigers), dood hout/bladeren (o.a. borstelwormen, 

vliegenlarve, platwormen) en zuiver zand (o.a. molluscen, vliegenlarve, crustacea) en 

rovers (o.a. kevers, wantsen)). Opmerkelijk was dat er 4 soorten ééndagsvliegen 

werden gevonden (o.a. het zeldzame geslacht Ephemera, 8 soorten libellen/juffers 
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(o.a. beekjuffers Calopteryx), 8 weekdieren (o.a. 7 slakken) en veel exemplaren van 

de kokerjuffer Hydroptilidae).  

3.bbi 3 (een bocht met vooral zandgrond, maar ook stortstenen daarbij). Op dit punt 

werd opnieuw de hoogste concentratie aan opgeloste zuurstof gemeten. Zoals bij 

bbi2 werd hier ook 32 soorten gevangen met 2 of meer exemplaren, maar hier was 

er minder vegetatie (emergente-, ondergedoken planten) en meer stenen. 3 soorten 

Trichoptera zijn gevangen, waaronder één kokerjuffer Hydroptilidae. Er werden iets 

minder soorten haften en libellen/juffers gevangen, maar meer weekdieren en de 

platworm Dugesia werden gevonden. 

8.4.3 Voorjaar 2007 

Tabel 8.11 Biologische waterkwaliteit (Belgisch Biotische Index: BBI) 

(staalnamedatum: 22/05/2007). 

Staal-

nummer 
BBI 

Aantal 

taxa 

Laagste 

tolerantie-

klasse 

Traject-

nummer 
Staalnameplaats 

1 7 21 3 
str03-

0705 
Meanderend gedeelte in de buurt van de Boerentang; 
geen slib of Riet overgebracht.  

2 7 31 3 
str05-

0705 

Meanderend gedeelte net ten oosten van de 

Boerentang, slib en Riet overgebracht. 

3 8 32 2 
str07-

0705 

Tussen de betonnen brug aan de Broekberg en de 

stroomdrempel 

4 8 27 2 
Str13-

0705 

ong. 30m stroomafwaarts de N18 

(Molsebaan/Turnhoutsebaan) (referentiepunt) 

Alle locaties voldoen aan de Vlarem II norm. De Vlaamse milieuwetgeving bepaalt 

namelijk dat de BBI in alle waterlopen minimaal 7 (=goede biologische 

waterkwaliteit) dient te zijn. 

Tabel 8.12 Frequentieverdeling van de BBI-waarden in de verlegde Witte 

Nete (staalnamedatum: 22/05/2007). 

BBI Beoordeling 
Absolute 

frequentie 

Relatieve 

frequentie (%) 

Relatieve 

frequentie per 

klasse (%) 

0 uiterst slechte kwaliteit    

1 
zeer slechte kwaliteit 

  
 

2   

3 
slechte kwaliteit 

  
 

4   

5 
matige kwaliteit 

  
 

6   

7 
goede kwaliteit 

2 66,7% 
100% 

8 1 33,3% 

9 
zeer goede kwaliteit 

  
 

10   

 Totaal 3 100 % 100 % 

Beschrijving van de resultaten: 

1. bbi 1 (meander zonder ingebracht slib en Riet): deze keer werd er 21 soorten 

gevonden (met 2 of meer exemplaren per soort). Bovendien werden er nog 7 soorten 

waargenomen met slechts 1 exemplaar per soort. Van deze soorten met slechts 1 

exemplaar kwamen 3 ervan voor de eerste keer in aanmerking voor de bbi, namelijk 

Ephydridae (Watervliegen), Ilyocoris cimicoides (Platte waterwants) en Plea 

minutissima (Dwergbootsmannetje). De Platte waterwants en het 

Dwergbootsmannetje komen meestal voor in permanent stilstaande wateren met een 

dichte vegetatie (Cuppen, 1980). Vermoedelijk zijn deze soorten door drift hier 

aangekomen van de opwaartse beekdelen met meer vegetatie (exemplaren van deze 
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soorten werden in de opwaartse bemonsteringspunten gevonden). Meer 

habitatdiversiteit werd waargenomen o.b.v. de beekdynamiek; door een verdeling 

van stroomsnelheidzones waaronder 1) lokstroom (zand substraat), 2) beekrand met 

aanslibbing en bladeren en 3) ondiepe zones achter ‘point bars’ met aanslibbing en 

het begin van vegetatieontwikkeling. 

2. bbi 2 (meander met overgebracht slib/Riet): in totaal zijn er hier 42 soorten 

gevonden (waaronder ook soorten met slechts 1 exemplaar). Dit hoge aantal geeft 

niet enkel aan dat de waterkwaliteit goed is, maar ook de habitatdiversiteit. Op dit 

meetpunt werden soorten gevonden op emergente vegetatie (o.a. libellen en juffers), 

ondergedoken planten (haften, slakken, bloedzuigers), dood hout/bladeren (o.a. 

borstelwormen, vliegenlarve, platwormen) en zuiver zand (o.a. molluscen, 

vliegenlarven en crustacea) en rovers (o.a. kevers, wantsen). Opmerkelijk: 1 

exemplaar van de Aphelocheirus aestivalis aestivals (Mosselwants) werd gevonden. 

Deze soort komt op slechts weinig plaatsen in Vlaanderen voor, maar ze werd wel 

reeds aangetroffen door de VMM in 2004 op bemonsteringspunt 277500 (afw. van 

het studiegebied, zie kaart 3.1.a). Toen werd er ook slechts 1 exemplaar gevonden. 

Volgens Nieser (1982) zit de Mosselwants overdag meestal onder kiezel of 

ingegraven in het zand, leeft in zuurstofrijk water en is vrij gevoelig voor 

verontreiniging (De Pauw en Vannevel, 1991). Nog een belangrijke vondst betreft 

een exemplaar van de kokkerjuffer Lepidostomatidae. Ander nieuwe soorten voor 

deze studie zijn de kevers Noteridae (1 ex.) en Scirtidae (1 ex.) en de Winterjuffer 

Sympecma (1 ex.). 

3. bbi 3 (een bocht met vooral zandgrond, maar ook stortstenen). Op dit punt 

werd opnieuw de hoogste concentratie aan opgeloste zuurstof gemeten. In totaal 

werd hier 32 soorten gevangen met 2 of meer exemplaren. Op deze locatis is er 

enerzijds organisch materiaal (emergente-, ondergedoken en overhangende planten) 

als substraat, maar anderzijds is aand de brug ook stenig substraat aanwezig. Één 

exemplaar van de kokerjuffer (Trichoptera) Leptoceridae werd gevonden onder een 

steen; het is de eerste keer dat deze soort werd gevangen in de verlegde  Nete. 1 

exemplaar van de Zoetwaterkapslak Ancylus fluviatilis, nog een nieuwe soort voor 

deze studie, werd eveneens aangetroffen (tolerentieklasse 3). Dit exemplaar werd 

gevonden op één van de stortstenen aan de brug. Blijkbaar komt deze soort voor 

vooral op stenen en andere vasten substraten in stromende beken (Geene, 1989). 

8.4.4 Najaar 2007 

Tabel 8.10 Biologische waterkwaliteit (Belgisch Biotische Index: BBI) 

(staalnamedatum: 18/09/2007). 

Staal-

nummer 
BBI 

Aantal 

taxa 

Laagste 

tolerantie-

klasse 

Traject-

nummer 
Staalnameplaats 

1 8 21 3 
str03-

0709 
Meanderend gedeelte in de buurt van de Boerentang; 
geen slib of Riet overgebracht.  

2 8 31 3 
str05-

0709 

Meanderend gedeelte net ten oosten van de 

Boerentang, slib en Riet overgebracht. 

3 8 32 2 
str07-

0709 

Tussen de betonnen brug aan de Broekberg en de 

stroomdrempel 

4 7 27 2 
Str13-

0709 

ong. 30m stroomafwaarts de N18 

(Molsebaan/Turnhoutsebaan) (referentiepunt) 

Alle locaties voldoen aan de Vlarem II norm. De Vlaamse milieuwetgeving bepaalt 

namelijk dat de BBI in alle waterlopen minimaal 7 (=goede biologische 

waterkwaliteit) dient te zijn. 

Tabel 8.11 Frequentieverdeling van de BBI-waarden in de verlegde Witte 

Nete (staalnamedatum: 18/09/2007). 

BBI Beoordeling Absolute Relatieve Relatieve 
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frequentie frequentie (%) frequentie per 

klasse (%) 

0 uiterst slechte kwaliteit    

1 
zeer slechte kwaliteit 

  
 

2   

3 
slechte kwaliteit 

  
 

4   

5 
matige kwaliteit 

  
 

6   

7 
goede kwaliteit 

  
100% 

8 3 100% 

9 
zeer goede kwaliteit 

  
 

10   

 Totaal 3 100 % 100 % 

Beschrijving van de resultaten: 

1. bbi 1. De vegetatie langs de randen neemt toe en dit zorgt voor weer een 

toename in het aantal gevonden taxa (# 33). Twee exemplaren van de taxa 

Hydroptilidae, een kokerjuffer, werden gevonden. Vorig jaar werden er echter meer 

dan 20 exemplaren gevonden. Er zijn ook 3 taxa ééndagsvliegen gevonden; Baetis, 

Caenis en Cloeon. De kapschelp, Frygische muts Ancylus fluviatilis, werd voor de 

eerste keer hier aangetroffen (voordien werd deze slechts aan de stortstenen van 

bemonsteringspunt bbi3 gevonden).  

2. bbi 2. Dit beekdeel werd “overwoekerd” door soorten van de Rietklasse; Riet, 

Grote egelskop, Liesgras en in mindere mate Grote lisdodde. Er werd hier een lichte 

afname van het aantal taxa vastgesteld; vermoedelijk door een verminderde 

diversiteit in structuur en vegetatie. De bemonstering werd bemoeilijkt door de hoge 

vegetatiedichtheid in vergelijking met de vorige 2 inventarisaties. Belangrijke taxa 

zijn Baetis en Caenis bij de ééndagsvliegen en de Frygische muts. 

3. bbi3. Hier werden de meeste taxa gevonden (# 44). Op dit 

bemonsteringspunt is er onder de brug een stroomversnelling met stortstenen en een 

hoge diversiteit aan plantengroei langs de oevers. De hogere opgeloste zuurstof 

concentratie en diverse structuur op dit punt zijn belangrijke kenmerken voor de 

vondsten van o.a. de kokerjuffer Hydroptilidae; 2 taxa netspiners Polycentropodidae 

en Hydropsychidae; 3 taxa ééndagsvliegen Baetis, Caenis en de zeldzame Ephemera; 

9 taxa weekdieren met o.a. de Frygische muts (overal in de stortstenen te vinden) en 

7 taxa libellen/waterjuffers met o.a. Keizerlibel Anax, Rombout Gomphus, Heidelibel 

Sympetrum, Weidebeek juffer Calopteryx splendens en Vuurjuffer Pyrrhosoma 

nymphula. 
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8.4.5 Voorjaar 2008 

Tabel 8.12 Biologische waterkwaliteit (Belgisch Biotische Index: BBI) 

(staalnamedatum: 13/05/2008). 

Staal-

nummer 
BBI 

Aantal 

taxa 

Laagste 

tolerantie-

klasse 

Traject-

nummer 
Staalnameplaats 

1 7 21 3 
str03-

0805 
Meanderend gedeelte in de buurt van de Boerentang; 
geen slib of Riet overgebracht.  

2 8 31 3 
str05-

0805 

Meanderend gedeelte net ten oosten van de 

Boerentang, slib en Riet overgebracht. 

3 9 32 2 
str07-

0805 

Tussen de betonnen brug aan de Broekberg en de 

stroomdrempel 

4 8 27 2 
Str13-

0805 

ong. 30m stroomafwaarts de N18 

(Molsebaan/Turnhoutsebaan) (referentiepunt) 

Alle locaties voldoen aan de Vlarem II norm. De Vlaamse milieuwetgeving bepaalt 

namelijk dat de BBI in alle waterlopen minimaal 7 (=goede biologische 

waterkwaliteit) dient te zijn. Op één locatie, bbi 3, werd zelfs een score van ‘zeer 

goed’ gevonden. 

Tabel 8.13 Frequentieverdeling van de BBI-waarden in de verlegde Witte 

Nete (staalnamedatum: 13/05/2008). 

BBI Beoordeling 
Absolute 

frequentie 

Relatieve 

frequentie (%) 

Relatieve 

frequentie per 

klasse (%) 

0 uiterst slechte kwaliteit    

1 
zeer slechte kwaliteit 

  
 

2   

3 
slechte kwaliteit 

  
 

4   

5 
matige kwaliteit 

  
 

6   

7 
goede kwaliteit 

1 33,3% 
66,6% 

8 1 33,3% 

9 
zeer goede kwaliteit 

1 33,3% 
33,3% 

10   

 Totaal 3 100 % 100 % 

Beschrijving van de resultaten: 

1. bbi 1. Evenals in het voorjaar 2007, werd hier een lagere bbi-waarde 

gevonden als in het najaar van het vorige jaar. Waarschijnlijk ligt dit aan de minder 

abundante hoeveelheid vegetatie (normaal neemt de vegetatie toe in het najaar). 

Maar het is sowieso een score ‘goede kwaliteit’. 

2.  bbi 2. Hier werd weer de kokerjuffer, Hydroptilidae gevonden (<10 ex.). Ook 

3 geslachten van haften werden waargenomen. 

3. bbi3. Voor de eerste keer werd een bbi-score van ‘zeer goed’ gevonden (bbi-

waarde van 9). Dit komt door de aanwezigheid van 2 geslachten kokerjuffers, 

namelijk Hydroptilidae en Leptoceridae. 

8.4.6 Najaar 2008 

Tabel 8.14 Biologische waterkwaliteit (Belgisch Biotische Index: BBI) 

(staalnamedatum: 1/10/2008). 
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Staal-

nummer 
BBI 

Aantal 

taxa 

Laagste 

tolerantie-

klasse 

Traject-

nummer 
Staalnameplaats 

1 8 21 3 
str03-

0805 
Meanderend gedeelte in de buurt van de Boerentang; 
geen slib of Riet overgebracht.  

2 8 31 3 
str05-

0805 

Meanderend gedeelte net ten oosten van de 

Boerentang, slib en Riet overgebracht. 

3 8 32 2 
str07-

0805 

Tussen de betonnen brug aan de Broekberg en de 

stroomdrempel 

4 8 27 2 
Str13-

0805 

ong. 30m stroomafwaarts de N18 

(Molsebaan/Turnhoutsebaan) (referentiepunt) 

Alle locaties voldoen aan de Vlarem II norm. De Vlaamse milieuwetgeving bepaalt 

namelijk dat de BBI in alle waterlopen minimaal 7 (=goede biologische 

waterkwaliteit) dient te zijn. Op alle bemonsteringspunten werd een bbi-score van 

‘goed’ gevonden met bbi-waarden van 8. 

Tabel 8.15 Frequentieverdeling van de BBI-waarden in de verlegde Witte 

Nete (staalnamedatum: 1/10/2008). 

BBI Beoordeling 
Absolute 

frequentie 

Relatieve 

frequentie (%) 

Relatieve 

frequentie per 

klasse (%) 

0 uiterst slechte kwaliteit    

1 
zeer slechte kwaliteit 

  
 

2   

3 
slechte kwaliteit 

  
 

4   

5 
matige kwaliteit 

  
 

6   

7 
goede kwaliteit 

  
100% 

8 1 100% 

9 
zeer goede kwaliteit 

1  
 

10   

 Totaal 3 100 % 100 % 

Beschrijving van de resultaten: 

Algemeen: Meer aanslibbing, meer vegetatie en veel zon. En dit veroorzaakt de groei 

van meer draadalgen. 

1. bbi 1. In het voorjaar was er maar 1 geslacht te vinden, maar nu zijn er 3. 

Daarenboven is de kokerjuffer Leptoceridae gevonden. 

2.  bbi 2. Dit is de 3de keer op rij dat een bbi-waarde van 8 werd gevonden, 

ongeacht of het voor- of najaar was.  

3. bbi3. Deze keer waren het 3 geslachten van haften die voor de score ‘goed’ 

zorgde. Er waren bijzonder veel draadalgen en waarschijnlijk heeft dit een negatieve 

effect gehad aan de aanwezige kokerjuffers. Bovendien maakten de draadalgen het 

bemonsteren wat moeilijker.  

Ieder jaar neemt de oppervlakte vegetatie toe en ieder najaar wordt deze massa 

uiteindelijk verteerd o.a. door algen. Zolang de beek redelijk open blijft (geen tot 

weinig beschaduwing), kan een toenemende sliblaag de bbi-waarden (en bbi-scores) 

zal beperken. Op dit moment groeien vele boompjes van wilgen en elzen langs de 

oevers. Dit zal meer beschaduwde stukken brengen in de beek wat positief kan zijn 

voor de beekfauna. 

Tabel 8.16 Synthese van de BBI resultaten. 
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Latijnse naam Nederlandse naam TK 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4

Diptera Vliegen

Ceratopogonidae Knutten, knijten, knaasjes - 1 B B B 2

Chironomidae, non 

thummi plumosus
Dans- en vedermuggen

-
B C B C C C B C C C C B C B C B C

Chironomidae,  thummi 

plumosus
Dans- en vedermuggen 6 C

C
B C C

C

Culicidae Steekmuggen - 1 1

Dixidae Meniscusmuggen - 1

Sciomyzidae Rietvliegen - B 1

Limoniidae Steltmuggen - 1 2 1 1

Sciomyzidae Rietvliegen - B 1

Simuliidae Kriebelmugjes - C 1

Tabanidae Dazen - 2

Tipulidae Langpootmuggen - B 1 1 B B 2

Trichoptera Schietmotten, Kokerjuffers

Hydropsychidae Schietmotten - D C C B B C B

Limnephilidae Kokerjuffer 2 D B 1

1e instar (met koker) Kokerjuffer B

Coleoptera Kevers

Dytiscidae Waterroofkevers - B C B 1 B C C C 1 C C 2 C 1 C C C B C

Gyrinidae Schrijvertjes, draaitorren - 2 B B B B B 1 B C C

Haliplidae Watertreders - C C B C B 1 B C B C B B

Hydrodphilidae - B

Hemiptera Wantsen

Corixa B 1 1

Gerridae B

Gerris Schaatsenrijder 5 B B 1

Hydrometra Vijverloper 5 B

Microvelia Een oppervlaktewantsen 5 1

Nepa Waterscorpion - 1 B

Notonecta Bootsmannetje, 5 1 B B B

Sigara een duikerwantsen 5 C 2 B 1 B B B B B

Megaloptera Slijkvliegen

Sialis een Elzevlieg - 1 C 1 C B C C B B

Odonata Libellen

Anax Keizerlibel 4 1 1

Aeschna B

Calopteryx Beekjuffer 4 5 3 1 B 1

Coenagroen een juffer 4 C C B 1 B B B

Ischnura 4 B B 2 B

Libellula 3 1

Orthetrum Oeverlibel 4 1

Platycnemin pennipes Breedschijnjuffer 4 1 C

Pyrrhosoma 1

Ephemeroptera Haften, Eendagsvliegen

Baetis 3 C C B 1 B C B B

Caenis 3 1 C C B C B B

Cloeon 3 C C 1 C B C C 1

Ephemera 3 1 2 1

Crustacea Schaaldieren

Asellidae Zoetwaterpissebedden 5 C E D B C C C E C D C C E D C E D E D D

Gammaridae een Vlokreeft 4 C C D E C C C C C C C C C B C E C C C D
Acari Mijten

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

Mollusca Weekdieren

Anisus een Schijfhorenslak 4 B B C B C C B

Gyraulus een Schijfhorenslak 4 C C C C B B

Lymnaea Poelslak 4 C C C B C C E E B C C D E B B D

Physa B

Pisidium Erwtemossel 5 C C B C C C D 1 C

Planorbis een Schijfhorenslak 4 B C B B 1 C B C B B

Hirudinea Bloedzuigers

Erpobdella 5 C C D C C 1 1 C 1 C B B 1 1 1 B

Glossiphonia 5 C B B 1 2 B C B

Helobdella stagnalis Tweeogige bloedzuiger 5 C 2 B B C B B B 5 C 1 1

Theromyzon tessulatum Eendebloedzuiger 5 B B 1 1 1

Oligochaeta Borstelwormen

Lumbriculidae - 1

Naididae - 2 2 B C B B 2 B B

Tubificidae 6 B C B C C B C

Plathelminthes Platwormen

Dendrocoelum lacteum Melkwitte platworm - 1 1

Polycelis - B B 3 B B 1 B B B

17 17 25 19 19 18 17 18 12 18 14 7 13 8 18 5 5 14 9 16

3 3 2 2 3 3 3 3 2 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4

7 7 8 8 7 8 7 7 7 7 6 5 6 5 7 4 4 6 5 7

Aantallenklassen

A 1 individu E 101-1000 individuen BBI

B 2-10 indiduen F 1001-10000 individuen 9-10

C 11-50 individuen G > 10000 individuen 7-8

D 51-100 individuen 5-6

3-4

1-2
0

geel

Totaal aantal taxa (voor BBI-berekening)

BBI-waarde

Taxa

Laagte Tolerentieklasse (TK) (voor BBI-berekening)

slechte kwaliteit oranje

zeer slechte kwaliteit rood

uiterst slechte kwaliteit zwart

Legende BBI

Biologische waterkwaliteit Kleur

zeer goede kwaliteit blauw

goede kwaliteit groen

matige kwaliteit
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8.5 Fysisch-chemische waterkwaliteit 

8.5.1 Voorjaar 2006 

Tabel 8.17. Resultaten van de fysico-chemische metingen (staalnamedatum: 

27/06/2006). 

Staalnamedatum: 
27/06/2005 Normen verlegde Witte Nete 

Parameter 
Basiskwaliteit-

norm  
Viskwaliteit-

norm  bbi1 bbi2 bbi3 

pH 6.5 =< pH =< 8.5 6 =< pH =< 9 7,76 7,81 7,86 

EC (20°C) < 1000 geen norm 382 372 369 

temperatuur  =< 25 (+ 3) geen norm 16,1 17,1 17,7 

opgeloste zuurstof >= 5 50% >= 7 7,41 8,72 9,55 

zwevende stoffen  < 50 =< 25 <4.3 <4.3 39,4 

BOD =< 6 =< 6 <3 <3 <3 

COD < 30 geen norm <9 <9 <9 

Ijzer < 0,2 geen norm 1,01 0,726 0,7 

chloride < 200 geen norm 40,2 37,8 40,3 

sulfaat  < 250 geen norm 71,8 62,2 62,7 

orthofosfaat < 0.3 geen norm 0,093 0,05 0,04 

nitraat + nitriet-N =< 10 geen norm 0,73 0,73 0,66 

nitriet-N geen norm =< 0,009 0,038 0,033 0,033 

ammonium-N (abs.) =< 5  =< 0,78 1,7 0,21 0,17 

Op geen enkele van de meetpunten werd de viswaterkwaliteitnorm voor nitriet 

gehaald, maar dit is een zeer strenge norm, waaraan slechts weinig meetpunten in 

Vlaanderen voldoen. Opvallend is de aanzienlijk hogere concentratie aan zwevende 

stoffen t.h.v. meetpunt bbi3 t.o.v. de 2 andere meetpunten. 

8.5.2 Najaar 2006 

Tabel 8.18. Resultaten van de fysisch-chemische metingen 

(staalnamedatum: 02/10/2006). 

Staalnamedatum: 
02/10/2006 Normen verlegde Witte Nete 

Parameter 
Basiskwaliteit-

norm  
Viskwaliteit-

norm  bbi1 bbi2 bbi3 

pH 6.5 =< pH =< 8.5 6 =< pH =< 9 7,79 7,82 7,83 

EC (20°C) < 1000 geen norm 384 371 369 

temperatuur  =< 25 (+ 3) geen norm 14,1 14,9 16,6 

opgeloste zuurstof >= 5 50% >= 7 5,86 6,24 10 

zwevende stoffen  < 50 =< 25 4,4 4,6 10,2 

BOD =< 6 =< 6 <3 <3 <3 

COD < 30 geen norm 12 15 12 

Ijzer < 0.2 geen norm 0,423 0,392 0,341 

chloride < 200 geen norm 41,1 41 42,2 

sulfaat  < 250 geen norm 68,5 56,6 50,9 

orthofosfaat < 0.3 geen norm <0.039 <0.039 0,069 

nitraat + nitriet-N =< 10 geen norm 0,87 0,9 1,28 
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nitriet-N geen norm =< 0,009 0,019 0,031 0,024 

ammonium-N (abs.) =< 5  =< 0,78 0,12 0,09 0,22 

De resultaten zijn sterk vergelijkbaar met de voorjaarsbemonstering, maar de 

zuurstofconcentratie was iets lager. Dit heeft waarschijnlijk te maken met de warme 

en droge nazomer. Ter hoogte van meetpunt bbi3 was de concentratie aan zwevende 

stoffen nu aanzienlijk lager dan bij de voorjaarsanalyse. 

8.5.3 Voorjaar 2007 

Tabel 8.19. Resultaten van de fysisch-chemische metingen 

(staalnamedatum: 05/06/2007). 

Staalnamedatum: 
05/06/2007 Normen verlegde Witte Nete 

Parameter 
Basiskwaliteit-

norm  
Viskwaliteit-

norm  bbi1 bbi2 bbi3 

pH 6.5 =< pH =< 8.5 6 =< pH =< 9 6.02 6.58 6.76 

EC (20°C) < 1000 geen norm 396 390 388 

temperatuur  =< 25 (+ 3) geen norm 17.5 17.5 17.6 

opgeloste zuurstof >= 5 50% >= 7 5.94 5.64 5.82 

zwevende stoffen  < 50 =< 25 < 7 12.2 < 7 

BOD =< 6 =< 6 < 1.5 < 1.5 < 1.5 

COD < 30 geen norm < 24 < 24 < 24 

Ijzer < 0.2 geen norm 1.31 2.03 1.37 

chloride < 200 geen norm 38.7 36.1 36 

sulfaat  < 250 geen norm 59.7 53.6 53.2 

orthofosfaat < 0.3 geen norm < 0.030 < 0.030 < 0.030 

nitraat + nitriet-N =< 10 geen norm 0.789 0.782 0.746 

nitriet-N geen norm =< 0,009 0.0486 0.0696 0.0598 

ammonium-N (abs.) =< 5  =< 0,78 < 0.20. < 0.20 0.205 

Ten opzichte van de analyseresultaten van 2006 blijkt dat nu op de 3 meetpunten de 

pH lager was dan 7. De zuurstofconcentratie is vergelijkbaar met de resultaten van 

najaar 2006 (voor de punten bbi1 en bbi2). De basiskwaliteitnorm voor opgeloste 

zuurstof werd net gehaald. De eerder lage zuurstofconcentraties zijn vermoedelijk 

een gevolg van de zeer droge en uitzonderlijk warme maand april. Niet onbelangrijk: 

de grenswaarden voor zwevende stoffen, BOD en COD werden op de 3 meetpunten 

niet overschreden. Ook voor wat betreft stikstof en fosfaat werden de normen 

gehaald (met uitzondering van nitriet). 

8.5.4 Najaar 2007 

Tabel 8.20. Resultaten van de fysisch-chemische metingen 

(staalnamedatum: 18/09/2007). 

Staalnamedatum: 
18/09/2007 Normen verlegde Witte Nete 

Parameter 
Basiskwaliteit-

norm  
Viskwaliteit-

norm  bbi1 bbi2 bbi3 

pH 6.5 =< pH =< 8.5 6 =< pH =< 9 5.86 6.89 7.05 

EC (20°C) < 1000 geen norm 362 376 378 

temperatuur  =< 25 (+ 3) geen norm 14.2 14.5 14.8 

opgeloste zuurstof >= 5 50% >= 7 4.83 4.97 6.23 

zwevende stoffen  < 50 =< 25 < 4.3 < 4.3 < 4.3 
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BOD =< 6 =< 6 < 1.5 < 1.5 < 1.5 

COD < 30 geen norm 18 20 28 

Ijzer < 0.2 geen norm 0.806 0.978 0.856 

chloride < 200 geen norm 32.5 35.6 36.9 

sulfaat  < 250 geen norm 46.1 42.4 42.5 

orthofosfaat < 0.3 geen norm < 0.039 < 0.039 < 0.39 

nitraat + nitriet-N =< 10 geen norm 2.67 0.78 0.63 

nitriet-N geen norm =< 0,009 0.0350 0.0350 0.0240 

ammonium-N (abs.) =< 5  =< 0,78 0.16 0.08 < 0.06 

Ook bij de staalname in het najaar is de pH lager dan in 2006. Op 2 punten werd de 

basiskwaliteitnorm voor opgeloste zuurstof niet gehaald. Niet onbelangrijk: de 

grenswaarden voor zwevende stoffen, BOD en COD werden op de 3 meetpunten niet 

overschreden. Ook voor wat betreft stikstof en fosfaat werden de normen gehaald 

(met uitzondering van nitriet). 

8.5.5 Voorjaar 2008 

Tabel 8.21. Resultaten van de fysisch-chemische metingen 

(staalnamedatum: 13/05/2008). 

Staalnamedatum: 
13/05/2008 

Normen verlegde Witte Nete 

Parameter 
Basiskwaliteit-

norm 
Viskwaliteit-

norm 
bbi1 bbi2 bbi3 

pH 6.5 =< pH =< 8.5 6 =< pH =< 9 7,16 7,31 7,56 

EC (20°C) < 1000 geen norm 387 381 382 

temperatuur  =< 25 (+ 3) geen norm 16,5 17,6 19,1 

opgeloste zuurstof >= 5 50% >= 7 7,04 25,73 33,4 

zwevende stoffen  < 50 =< 25 <4.3 <4.3 <4.3 

BOD =< 6 =< 6 4,18 <3 <1.5 

COD < 30 geen norm 23,6 <7 10,9 

Ijzer < 0.2 geen norm 0,683 0,579 0,798 

chloride < 200 geen norm 35,5 35,1 35,8 

sulfaat  < 250 geen norm 50,6 47,2 47,6 

orthofosfaat < 0.3 geen norm <0.030 <0.030 <0.030 

nitraat + nitriet-N =< 10 geen norm 0,715 0,715 0,7 

nitriet-N geen norm =< 0,009 0,0228 0,0216 0,0237 

ammonium-N (abs.) =< 5  =< 0,78 <0.1 <0.1 <0.1 

 

Bij deze monsternamecampagne zijn de pH waarden terug vergelijkbaar met deze uit 

2006: neutraal. De zuurstofwaarden zijn zeer onregelmatig, maar mogelijk was er 

een defect aan de zuurstofsonde. Voor de meest relevante parameters werden de 

normen gehaald, met uitzondering van nitriet. 
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8.5.6 Najaar 2008 

Tabel 8.22. Resultaten van de fysisch-chemische metingen 

(staalnamedatum: 1/10/2008). 

Staalnamedatum: 
01/10/2008 

Normen verlegde Witte Nete 

Parameter 
Basiskwaliteit-

norm  
Viskwaliteit-

norm  
bbi1 bbi2 bbi3 

pH 6.5 =< pH =< 8.5 6 =< pH =< 9 6,81 6,88 6,99 

EC (20°C) < 1000 geen norm 420 424 390 

temperatuur  =< 25 (+ 3) geen norm 12,6 12,9 13,7 

opgeloste zuurstof >= 5 50% >= 7 2,52 3,24 3,51 

zwevende stoffen  < 50 =< 25 33 <7 14 

BOD =< 6 =< 6 <3 <3 <3 

COD < 30 geen norm 16,1 12,9 15,3 

Ijzer < 0.2 geen norm 0,843 0,891 0,775 

chloride < 200 geen norm 38,9 40,7 38,5 

sulfaat  < 250 geen norm 52 49,4 41,7 

orthofosfaat < 0.3 geen norm <0.07 <0.07 <0.07 

nitraat + nitriet-N =< 10 geen norm 1,27 1 0,657 

nitriet-N geen norm =< 0,009 0,039 0,0443 0,035 

ammonium-N (abs.) =< 5  =< 0,78 0,2 0,197 0,208 

 

Bij de resultaten van deze monsternamecampagne zijn vooral de lage 

zuurstofconcentraties opvallend. Dit is enigszins onverwacht aangezien 2008 niet 

werd gekenmerkt door een warme, droge zomer. Met uitzondering van nitriet, werd 

voor de meest relevante parameters de norm gehaald. 

8.5.7 Gegevens VMM 

De databank van de VMM werd geraadpleegd voor de meetpunten 27800 en 278200 

van de Witte Nete en meetpunten 312000 (Voorste Nete) en 313000 (Achterste 

Nete) om een globaal beeld te krijgen van de waterkwaliteit van de Witte Nete in de 

omgeving van het projectgebied. 

De beoordeling van de fysico-chemische waterkwaliteit gebeurde enerzijds aan de 

hand van de Prati-index voor zuurstofverzadiging en anderzijds op basis van de 

beschikbare analyseresultaten voor de 4 meetpunten. 

De Prati-index voor zuurstofverzadiging wordt omgezet naar 5 waterkwaliteitsklassen 

en deze index wordt ongunstig beïnvloed zowel bij zuurstofgebrek (veroorzaakt door 

microbiële afbraak van verontreining) als bij zuurstofverzadiging (als gevolg van 

eutrofiëring). In tabel 3.2.3.a zijn de jaargemiddelden voorgesteld voor de periode 

1990 – 2005. 

Op basis van Tabel 8.23 kan gesteld worden dat de waterkwaliteit matig 

verontreinigd tot aanvaardbaar is. 

Van de 2 meetpunten op de Witte Nete in de omgeving van het projectgebied zijn 

geen recente gegevens van de Prati-index beschikbaar. De meest recente gegevens 

dateren van 2000, maar de dataset was toen onvoldoende volledig waardoor het 

bekomen resultaat in tabel 3.2.3.a tussen haakjes is weergegeven. Uit de volledige 
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tabel blijkt dat het slechtste resultaat klasse 3 (matig verontreinigd) is. Voor de 3 

waterlopen kan gesteld worden dat de Pratix-index klasse gemiddeld 2 

(aanvaardbaar) bedraagt. 

Tabel 8.23. Prati-index voor zuurstofverzadiging (PIO)- jaargemiddelden 

(bron: VMM). 

VMMNR Waterloop 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

278000 Witte Nete 1 1 1 1 (2) 2

278200 Witte Nete (3) 2 (2) (2)

312000 Voorste Nete 2 (3) 2 1 (2) (3) (2) 1 2 3 3 2 2 2 2

313000 Achterste nete 2 (3) 2 3 (3) (3) 3 3 3 3 3 2 3 3 3

PIO Klasse Kleur Beoordeling (‘waterkwaliteitsklasse’)

   0 – 1 1 blauw niet verontreinigd

> 1 – 2 2 groen aanvaardbaar

> 2 - 4 3 geel matig verontreinigd

> 4 - 8 4 oranje verontreinigd

> 8 5 rood zwaar verontreinigd  

 

Van meetpunt 278000 zijn er geen fysico-chemische gegevens beschikbaar na 1995 

en voor meetpunt 278200 werden in 2003 slechts 6 parameters geanalyseerd en 

nadien werd dit punt niet meer bemonsterd. Daarom werd van dit punt geen 

resultaten opgeneomen in tabel 8.24. De twee andere meetpunten worden frequent 

bemonsterd; hiervoor zijn in tabel 8.24 de gemiddelde analyseresultaten voor 2006 

en 2007 opgenomen. Uit deze tabel blijkt dat enkel voor nitriet-N en opgelost koper 

(Cu o) de norm niet werd gehaald. Hierbij moet wel worden opgemerkt dat de 

viswaterkwaliteitsnorm voor nitriet-N zeer streng is, waardoor dit een 

probleemparameter is in quasi alle Vlaamse viswaters (VMM, 2003). Op basis van de 

beschikbare gegevens kan gesteld worden dat de fysico-chemische kwaliteit ter 

hoogte van de 4 meetpunten vrij goed is.  

Tabel 8.24. Toetsing van de gemiddelde analyseresultaten aan de 

milieukwaliteitsnormen (bron: VMM). 

Meetpunt 278000 312000 313000   

Parameter Basiskwaliteitnorm viswaterkwaliteitnorm 
Gem. 
1995 

Gem. 
2006 

Gem. 
2007 

Gem. 2006 Gem. 2007 Eenheid 

pH 6,5 =< pH =< 8,5 6 =< pH =< 9  7.31 7.27 7.08 6.86 6.77 - 

EC 20 < 1000   387.38 385.00 372.91 399.54 390.73 µS/cm 

BZV5 < 6 < 6 3.00 2.60 2.20 2.42 2.33 mgO2/L 

CZV < 30   43.88         mgO2/L 

O2 > 5 50 % > 7 10.10 9.91 9.47 7.44 7.48 mg/L 

ZS < 50 < 25 8.00 6.22 15.59 18.86 9.61 mg/L 

oPO4 < 0,3   0.17 0.06 0.05 0.09 0.07 mgP/L 

P t < 1 < 1 0.19 0.09 0.23 0.19 0.15 mgP/L 

NH4+ < 1 < 0,78 0.21 0.17 0.18 0.33 0.30 mgN/L 

NO3- < 10   1.32 1.81 2.42 2.48 2.00 mgN/L 

NO2-   < 0,009 0.05 0.02 0.03 0.04 0.04 mgN/L 

Ni t < 50   25.00   3.75   9.74 µg/L 

Cr t < 50   10.00   4.40   4.17 µg/L 

Cu t < 50   15.00 3.66 5.68 3.91 4.14 µg/L 

Cu o   < 0,04 15.00 3.29 4.00 3.17 3.75 µg/L 

Zn t < 200   32.20 58.28 127.48 89.50 69.57 µg/L 

Pb t < 50   5.00   6.70   6.70 µg/L 

Cd t < 1   1.00   0.54   0.51 µg/L 
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8.5.8 Gegevens ANB – Provinciale Visserijcommissie 

Door de Provinciale Visserijcommissie (ANB Antwerpen) werden 2 punten 

respectievelijk opwaarts en afwaarts de verlegde Witte Nete in 2007 en 2008 

geregeld bemonsterd (Yseboodt et al., 2009). De resultaten hiervan zijn opgenomen 

in Tabel 8.25. Meetpunt 49 bevindt zich ter hoogte van de baan Mol-Dessel en valt 

samen met VMM meetpunt 278200, terwijl meetpunt 48 gesitueerd is ter hoogte van 

de Boeretang en samenvalt met VMM meetpunt 278000. 

Tabel 8.25. Toetsing van de analyseresultaten aan de 

milieukwaliteitsnormen (bron: Yseboodt, 2009). 

Meetpunt 48

Parameter Basiskwaliteit-norm Viskwaliteit-norm 7/02/2007 8/05/2007 20/08/2007 20/11/2007 5/02/2008 6/05/2008 12/11/2008 eenheid

pH 6.5 =< pH =< 8.5 6 =< pH =< 9 7,20 7,30 7,30 7,20 7,25 7,45 7,40

EC (20°C) < 1000 geen norm 385 391 377 377 372 377 399 µS/cm

temperatuur  =< 25 (+ 3) geen norm 5,1 14,0 17,1 7,5 5,6 15,3 8,9 °C

opgeloste zuurstof >= 5 50% >= 7 10,5 7,5 6,2 8,7 10,2 8,9 8,2 mg/l

BOD =< 6 =< 6 2,1 3,8 1,8 1,2 1,4 1,4 1,9 mg/l

chloride < 200 geen norm 33 35 34 34 32 31 34 mg/l

sulfaat < 250 geen norm 54 55 50 43 46 49 47 mg/l

orthofosfaat < 0.3 geen norm 0,04 0,02 0,02 0,03 0,05 0,03 0,02 mg/l

nitraat + nitriet-N =< 10 geen norm 1,16 0,68 0,83 1 1,11 0,71 1,14 mg/l

nitriet-N geen norm =< 0,009 0,01 0,02 0,03 0,02 0,01 0,02 0,04 mg/l
ammonium-N (abs.) =< 5 =< 0,78 0,15 0,14 0,08 0,13 0,10 0,08 0,08 mg/l

Ni t < 0,050 0,012 0,005 0,013 0,002 0,006 0,005 mg/l

Cr t < 0,050 0,000 0,000 0,002 0,004 0,000 0,000 mg/l

Zn t < 0,200 0,065 0,035 0,029 0,039 0,044 0,020 mg/l

Pb t < 0,050 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 mg/l

Cd t < 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001 mg/l

Meetpunt 49

Parameter Basiskwaliteit-norm Viskwaliteit-norm 7/02/2007 8/05/2007 20/08/2007 20/11/2007 5/02/2008 6/05/2008 12/11/2008 eenheid

pH 6.5 =< pH =< 8.5 6 =< pH =< 9 7,55 7,70 7,65 7,65 7,65 7,85 7,60

EC (20°C) < 1000 geen norm 357 358 346 359 332 341 366 µS/cm

temperatuur  =< 25 (+ 3) geen norm 5,1 15,5 18,1 6,9 5,4 15,8 9,4 °C

opgeloste zuurstof >= 5 50% >= 7 11,4 8,4 7,2 10,3 10,7 9,4 9,1 mg/l

BOD =< 6 =< 6 1,5 1,8 3,3 3,1 2,6 1,1 2,1 mg/l

chloride < 200 geen norm 31 34 34 34 29 29 34 mg/l

sulfaat < 250 geen norm 38 39 29 32 35 38 31 mg/l

orthofosfaat < 0.3 geen norm 0,03 0,02 0,04 0,05 0,03 0,02 0,02 mg/l

nitraat + nitriet-N =< 10 geen norm 0,67 0,21 0,29 0,3 0,48 0,3 0,29 mg/l

nitriet-N geen norm =< 0,009 0,01 0,01 0,03 0,02 0,01 0,01 0,02 mg/l
ammonium-N (abs.) =< 5 =< 0,78 0,08 0,08 0,11 0,26 0,08 0,08 0,08 mg/l

Ni t < 0,050 0,003 0,000 0,001 0,000 0,004 0,000 mg/l

Cr t < 0,050 0,000 0,004 0,000 0,004 0,000 0,000 mg/l

Zn t < 0,200 0,028 0,011 0,022 0,029 0,033 0,007 mg/l

Pb t < 0,050 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 0,00 mg/l

Cd t < 0,001 0,000 0,000 0,001 0,000 0,000 0,000 mg/l

staalnames

staalnames

Normen

Normen

 

 

Met uitzondering voor nitriet, voldeden de opgenomen parameters aan de 

milieukwaliteitsnormen. Nitraat is in bovenstaande tabel opgenomen in de nitraat-

nitriet som. Uit de individuele analyses blijkt dat de nitraatconcentratie ongeveer 2 

tot 3 x hoger is t.h.v. het stroomafwaarste meetpunt 48 in vergelijking met meetpunt 

49. Ten noorden van de omgelegde Witte Nete zijn er enkele hoger gelegen 

landbouwgronden. Het is niet uitgesloten dat er een zekere nitraatuitspoeling is, wat 

een mogelijke verklaring zou kunnen zijn voor de hogere waarden stroomafwaarts de 

verlegde Witte Nete. Dit komt echter minder duidelijk naar voor op de 3 meetpunten 

langsheen de verlegde Witte Nete, hoewel ook hier het meest afwaartse punt meestal 

de hoogste nitraatconcentratie heeft. 
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8.6 Visfauna 

8.6.1 Najaar 2006 

8.6.1.1 Vangstresultaten, populatieschatting en verspreiding 

In Tabel 8.26 zijn de vangstgegevens per 100 m beeklengte van de verlegde Witte 

Nete voor het najaar 2006 van de verschillende bemonsterde trajecten weergegeven. 

De trajecten WN2 tot WN5 liggen in het verlegde deel van de Witte Nete. Traject 

WN1 is het meest stroomopwaarts en WN6 is het meest stroomafwaarts. De 

resultaten uitgedrukt per 100 meter beeklengte zijn opgenomen in Tabel 8.27. 

In de verlegde Witte Nete werden in het najaar 2006 15 vissoorten en rivierkreeft 

terug gevonden.  Al deze soorten werden ook teruggevonden in WN3. Uit de 

gegevens blijkt dat de riviergrondel overal met zeer grote abundanties voorkomt, 

zowel in het verlegde als in het oorspronkelijke deel van de Witte Nete (Tabel 8.27) . 

In het meest stroomopwaarts deel van de oorspronkelijke beek zijn ook zeer veel 

brasems en blankvoorns terug te vinden (Figuur 8.1), die we in het stroomafwaarts 

deel van de oorspronkelijke waterloop niet terugvinden of die er in zeer kleine 

aantallen voorkomt. In WN 3 werden niet alleen de meeste soorten gevonden maar 

ook de abundantie is het hoogst. In het oorspronkelijke stroomopwaarts deel van 

Witte Nete werden 14 vissoorten aangetroffen in hoge abundanties. Dit in 

tegenstelling tot het oorspronkelijke stroomafwaartse deel, waar de laagste densiteit 

werd vastgesteld.   

In het stroomopwaartse referentietraject is brasem de dominante soort gevolgd door 

riviergrondel en blankvoorn.  In de verlegde Witte Nete wordt op staalnamepunt WN3 

ook een relatief hoge abundantie aan brasem gevonden maar is riviergrondel de 

meest abundante vissoort.  Het gaat vooral om juveniele riviergrondels behorend tot 

de 0+-jaarklasse.  Riviergrondel is de meeste abundante soort in de verlegde Witte 

Nete en komt in hogere densiteiten voor dan op de referentietrajecten (Figuur 8.4).   

Uit de gegevens blijkt dat brasem en blankvoorn, hoofdzakelijk juveniele individuen, 

hun hoogste abundantie hebben in de stroomopwaartse gelegen beektrajecten 

(Figuur 8.1). Dit kan een indicatie zijn dat vele van deze individuen door drift zijn 

ingespoeld.  Ook blankvoorn en winde vertonen een dergelijke verdeling.  Ook baars 

is in het stroomopwaartse referentietraject het meest abundant, in het ondiepe 

nieuwe beekdeel (WN5) is de abundantie van baars het laagst (figuur 4.2.3). De 

abundantie van snoek in de structuurrijkste trajecten van de verlegde Witte Nete 

(WN3 en WN4) is vergelijkbaar of hoger dan in de referentietrajecten (WN1 en WN6) 

(Figuur 8.2).  Rivierdonderpad werd op beide referentietrajecten aangetroffen (Tabel 

8.27).  Stroomopwaarts (WN1) werd de soort aangetroffen tussen de wortels van 

populieren op de beekoever en in het riet.  Stroomafwaarts komt rivierdonderpad in 

steenbestortingen voor.  In de verlegde Witte Nete werden juveniele 

rivierdonderpadden gevangen in traject WN3, met de drempels uit breuksteen en 

Maaskeien (Figuur 8.2).  Kleine modderkruiper werd op alle trajecten gevangen maar 

komt stroomafwaarts de verlegde Witte Nete in lagere abundanties voor (Figuur 8.3).  

De hoogste abundantie werd waargenomen op traject WN5 met weinig vegetatie 

aanwezig is en het bodemsubstraat gevormd wordt door zand en een weinig slib in de 

oeverzone.  Paling wordt in de verlegde Voorste Nete vooral aangetroffen in het 

traject met grote maaskeien (Figuur 8.2).  Ook in het stroomopwaartse 

referentietraject komt paling abundant voor in het slib tussen rietrizomen en tussen 

takken en boomwortels in de beek.  Vetje werd aangetroffen in de drie 

stroomopwaarts gelegen trajecten met hoogste abundantie t.h.v. de
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Tabel 8.26. Vangstgegevens voor de vier trajecten in de verlegde Witte Nete en de stroomopwaartse en stroomafwaartse 

referentietrajecten in het najaar 2006 met vangstaantallen, gemiddelde lengte en standaarddeviatie per soort. 

 
  WN1 WN2 WN3 WN4 WN5 WN6 

Vissoort Aantal Gem. 
Lengte 

st.dev. 
Lengte 

Aantal Gem. 
Lengte 

st.dev. 
Lengte 

Aantal Gem. 
Lengte 

st.dev. 
Lengte 

Aantal Gem. 
Lengte 

st.dev. 
Lengte 

Aantal Gem. 
Lengte 

st.dev. 
Lengte 

Aantal Gem. 
Lengte 

st.dev. 
Lengte 

Baars 95 14,90 9,30 42 7,80 0,80 44 8,80 1,50 30 9,00 2,40 3 8,00 0,70 32 9,80 2,40 

3D-stekelbaars 4 3,90 0,20 0 0,00 0,00 0 - - 0 - - 0 - - 1 5,00 0,00 

Bermpje 21 6,00 1,00 5 7,20 0,70 142 7,40 1,00 45 7,20 0,70 0 - - 1 10,00 0,00 

Riviergrondel 
509 11,80 2,30 144 5,10 0,90 1560 6,70 1,90 1138 5,80 1,20 

87 
5,80 1,10 35 8,00 3,40 

Brasem 
990 32,40 15,00 4 19,30 20,10 402 7,00 0,90 12 6,30 1,00 

58 
6,70 0,90 1 14,50 0,00 

Blankvoorn 447 13,70 5,10 5 7,20 0,60 61 7,20 0,50 1 8,50 0,00 12 7,10 0,40 33 12,00 4,80 

Rietvoorn 3 3,30 0,60 10 4,00 4,70 33 4,00 0,60 0 - - 1 4,00 0,00 1 13,00 0,00 

Zonnebaars 0 - - 7 3,10 0,30 10 3,90 0,20 0 - - 0 - - 0 - - 

Paling 8 44,70 9,50 1 40,50 0,00 7 42,70 8,30 1 35,00 0,00 0 - - 2 32,30 0,30 

Winde 56 18,70 11,70 0 - - 12 10,90 1,10 0 - - 1 11,00 0,00 6 25,10 7,60 

Snoek 3 31,00 2,20 1 30,00 0,00 5 32,10 0,90 8 28,90 1,00 3 29,00 2,30 6 28,90 4,20 

Kl. Modderkr. 45 7,10 2,00 18 5,50 2,10 14 6,70 2,20 2 7,30 3,30 50 7,20 1,80 1 6,00 0,00 

Rivierkreeft 13 6,50 1,20 0 - - 6 6,90 1,00 6 7,30 0,40 10 6,70 1,00 0 - - 

Rivierdonderpad 5 4,80 0,50 0 - - 4 5,50 0,60 0 - - 0 - - 10 6,50 0,80 

Pos 11 6,90 0,80 0 - - 14 7,30 1,30 1 7,00 0,00 0 - - 1 7,50 0,00 

Blei 3 20,30 3,50 0 - - 0 - - 0 - - 0 - - 0 - - 

Vetje 1 - - 2 5,50 0,50 22 4,90 0,40 0 - - 0 - - 0 - - 

Am. Hondvis 0 - - 0 - - 1 9,00 0,00 0 - - 0 - - 0 - - 

Zeelt 0 - - 0 - - 0 - - 0 - - 0 - - 3 16,70 13,10 

Totaal 2214     239     2337     1244     225     133     
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Tabel 8.27. Aantal vissen per soort gevangen op de verschillende trajecten 

uitgedrukt per 100m beeklengte in het najaar 2006. 

 WN1 WN2 WN3 WN4 WN5 WN6 

Vissoort 
Aantal/100 

m 
Aantal/100 

m 
Aantal/100 

m 
Aantal/100 

m 
Aantal/100 

m 
Aantal/100 

m 

Am. 

Dwergmeerval 
0 0 0 0 0 1 

Am. Hondvis 0 0 1 0 0 1 

Baars 95 42 52 30 3 32 

Bermpje 21 5 167 45 0 1 

Blankvoorn 447 5 72 1 12 33 

Blei 3 0 0 0 0 0 

Brasem 990 4 473 12 58 1 

Dried. 

stekelbaars 
4 0 0 0 0 1 

Kleine 
modderkr. 

45 18 16 2 50 1 

Paling 8 1 8 1 0 2 

Pos 11 0 16 1 0 1 

Rietvoorn 3 10 39 0 1 1 

Rivierdonderpad 5 0 5 0 0 10 

Riviergrondel 509 144 1835 1138 87 35 

Snoek 3 1 6 8 3 6 

Vetje 1 2 26 0 0 0 

Winde 56 0 14 0 1 6 

Zeelt 0 0 0 0 0 3 

Zonnebaars 0 7 12 0 0 0 

Rivierkreeft 13 0 7 6 10 0 

Totaal 2.201 239 2.742 1238 215 135 

Aantal soorten 15 11 15 9 8 16 

 

landbouwersbrug (WN3) (Figuur 8.4).  Riviergrondel is het meest abundant in de 

trajecten WN3 en WN4 in de verlegde Witte Nete (Figuur 8.4). 

8.6.1.2 Populatiestructuur 

In de lengteverdeling van baars is één brede jaarklasse of zijn twee overlappende 

jaarklassen te onderscheiden (mogelijk een 0+-jaarklasse met een mediane lengte 

van 7 cm, en de daarop volgende generatie, de 1+-jaarklasse, met een mediane 

lengte van 8,5 cm. Er komen ook nog enkele adulte baarzen voor (Figuur 8.5). Bij 

riviergrondel zien we 2 cohorten, 1 grote en 1 kleine minder uitgesproken. De eerste 

cohorte van de 0+-jaarklasse heeft een breedte van 3,5 cm tot 8,5 cm met een 

mediaan bij 5 cm.  De tweede kleine cohorte vertegenwoordigt de oudere generaties 

met een mediaan bij 11 cm (Figuur 8.6). Voor het bermpje is ook één cohorte te zien 

met een mediane lengte van 7,5 cm, dit is de 0+-jaarklasse (Figuur 8.7).  Bij kleine 

modderkruiper kunnen de cohorten niet goed van elkaar onderscheiden worden, 

maar toch merkt men duidelijk 2 jaarklassen op. De eerste jaarklasse bevindt zich 

rond de lengte van 5 cm en de tweede rond de lengte van 9 cm. Er komen dus zowel 

juvenielen als adulte kleine modderkruipers voor (Figuur 8.8). In de lengteverdeling 

van pos zijn enkele jongere vissen aanwezig met een lengte van 6 - 7 cm. Er is 1 
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adult exemplaar terug gevonden met een lengte van 11,5 cm. Dit exemplaar werd 

gevangen in het meest stroomopwaarts deel van de verlegde Witte Nete (WN2) 

(Figuur 8.9). 
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Figuur 8.1. Verspreiding van brasem, 

blankvoorn en winde in aantal/100 

m in oktober 2006. 

Figuur 8.2. Verspreiding van paling, 

snoek en rivierdonderpad in 

aantal/100 m in oktober 2006. 
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Figuur 8.3. Verspreiding van baars, 

paling, kleine modderkruiper en pos 

in aantal/100 m in oktober 2006. 

Figuur 8.4. Verspreiding van vetje, 

rivierkreeft en riviergrondel in 

aantal/100 m in oktober 2006. 
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Verlegde Witte Nete
Riviergrondel oktober 2006
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Figuur 8.5. Lengtefrequentie-

distributie van baars in de Witte Nete 

in oktober 2006. 

Figuur 8.6. Lengtefrequentie-

distributie van riviergrondel in de 

Witte Nete in oktober 2006. 
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Verlegde Witte Nete 
Bermpje oktober 2006
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Verlegde Witte Nete 

Kleine Modderkruiper oktober 2006
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Figuur 8.7. Lengtefrequentie-

distributie van bermpje in de Witte 

Nete in oktober 2006. 

Figuur 8.8. Lengtefrequentie-

distributie van kleine modderkruiper 

in de Witte Nete in oktober 2006. 
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Verlegde Witte Nete 

rivierdonderpad oktober 2006
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Figuur 8.9. Lengtefrequentie-

distributie van pos in de Witte Nete 

in oktober 2006. 

Figuur 8.10. Lengtefrequentie-

distributie van rivierdonderpad in de 

Witte Nete in oktober 2006. 

 

Uit de beperkte vangstgegevens van de rivierdonderpad kunnen we ook verschillende 

jaarklasse halen. De juveniele 0+-jaarklasse situeert zich hoogst waarschijnlijk bij een 

lengte van 5 – 5,5 cm. De daarop volgende generatie vinden we terug bij een 

mediane lengte van 7 of 8 cm (Figuur 8.10). 

8.6.2 Voorjaar 2007 

8.6.2.1 Vangstresultaten, populatieschatting en verspreiding 

De vangstresultaten van de bemonstering in april 2007 worden weergegeven in Tabel 

8.28  De aantallen zijn voor de trajecten WN1 en WN3 beduidend lager dan bij de 

staalname in het najaar 2006.  De hoogste abundantie werd nog steeds vastgesteld 

in het traject met de stroomversnellingen en uitspoelingen t.h.v. de landbouwersbrug 

(WN3).  De totale visabundantie is hier ca. tweemaal zo hoog als in de overige 

onderzochte trajecten. Zowel in de twee referentietrajecten als in de hermeanderde 

Witte Nete is het soortenaantal in het voorjaar lager dan in oktober 2006 (Tabel 

8.29).   

De dominante vissoort in het voorjaar 2007 is riviergrondel met hoogste abundantie 

in twee trajecten van de verlegde Witte Nete met name WN3 en WN4 

(stroomafwaarts landbouwersbrugje en rietzone) (Figuur 8.11).  Baars wordt in alle 

trajecten aangetroffen maar in veel lagere aantallen dan in het najaar 2006.  

Blankvoorn daarentegen werd niet waargenomen in het traject WN5 (ondiep traject) 

en in WN4 (rietzone) werden slechts twee exemplaren gevangen (Figuur 8.11).  Ook 
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bermpje was het meest abundant t.h.v. de steenbestortingen in traject WN3 waar de 

abundantie meer dan een factor 6 hoger was dan in de overige trajecten (Figuur 

8.12).  Kleine modderkruiper werd vooral gevangen in trajecten in de zachte slibrijke 

bodem van WN2 en de zandige bodem van traject WN3 (Figuur 8.12).  Het aantal 

rivierdonderpadden was lager dan in het najaar 2006.  In de verlegde Witte Nete 

werden slechts twee exemplaren gevangen in traject WN3, het hoogste aantal werd 

waargenomen stroomafwaarts de Boerentang (WN6) (Figuur 8.12).  Paling is het 

meest abundant in de referentietrajecten WN1 en WN6 (Tabel 8.29).  Ook tussen de 

steenbestortingen in traject WN3 komt paling abundant voor.  De overige soorten 

(Bruine Amerikaanse dwergmeerval, brasem, driedoornige stekelbaars, pos, 

rietvoorn, snoek, winde, zeelt en zonnebaars werden in lage aantallen gevangen.   

Een vergelijking van de abundantie van de verschillende vissoorten in de 

referentietrajecten en de verlegde, hermeanderde Witte Nete toont dat riviergrondel 

in het voorjaar 2007 in veel groter aantal in de verlegde beek aanwezig was (Figuur 

8.13). Voor baars kan geen verschil worden waargenomen en blankvoorn is in hogere 

aantallen aanwezig in de oude rechtgetrokken beekloop.  Ook andere typische 

beeksoorten zoals bermpje en kleine modderkruiper komen in hogere abundanties 

voor in het verlegde, hermeanderde beekdeel (Figuur 8.14).  Brasem is in het 

voorjaar nog maar in een beperkt aantal aanwezig.  Paling daarentegen vindt 

duidelijk nog niet voldoende schuilplaatsen in de verlegde Witte Nete en is nog steeds 

abundanter in de oude beekloop (Figuur 8.15).  Pos komt maar in beperkte aantallen 

voor maar wordt in de oude beekloop frequenter gevangen dan in het nieuwe 

beekdeel.  Rietvoorn vertoont dan weer een omgekeerde trend dan pos (Figuur 

8.15).  Rivierdonderpad is ook nog steeds in grotere aantallen aanwezig in de oude 

beekloop in vergelijking met het nieuwe beekdeel (Figuur 8.16).  Voor snoek en 

winde worden geen grote verschillen in abundantie vastgesteld tussen beide 

beekdelen.   
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Figuur 8.11. Verspreiding van baars, 

blankvoorn en riviergrondel in 

aantal/100 m in april 2007. 

Figuur 8.12. Verspreiding van 

bermpje, kleine modderkruiper en 

rivierdonderpad in aantal/100 m in 

april 2007. 
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Tabel 8.28. Vangstgegevens voor de vier trajecten in de verlegde Witte Nete en de stroomopwaartse en stroomafwaartse 

referentietrajecten in het voorjaar 2007 met vangstaantallen, gemiddelde lengte en standaarddeviatie per soort. 

  WN1 WN2 WN3 WN4 WN5 WN6 

Vissoort Aantal Gem. 
Lengte 

st.dev. 
Lengte 

Aantal Gem. 
Lengte 

st.dev. 
Lengte 

Aantal Gem. 
Lengte 

st.dev. 
Lengte 

Aantal Gem. 
Lengte 

st.dev. 
Lengte 

Aantal Gem. 
Lengte 

st.dev. 
Lengte 

Aantal Gem. 
Lengte 

st.dev. 
Lengte 

Am. 
Dwergmeerval 0 - - 0 - - 0 - - 0 - - 0 - - 5 10,90 3,85 

Baars 
15 14,60 12,46 17 9,41 3,45 14 8,75 1,46 4 9,75 1,19 8 10,13 2,67 20 10,23 2,95 

Bermpje 
13 6,38 1,10 0 - - 163 8,01 0,72 

35 
7,96 0,76 10 8,30 1,16 15 8,23 1,82 

Blankvoorn 
58 9,38 3,93 4 7,50 0,41 37 7,47 0,77 2 18,50   0 - - 28 7,54 0,54 

Brasem 
1 6,00   0 - - 1 7,50   0 - - 0 - - 1 5,50   

Dried. 
stekelbaars 0 - - 1 5,5 0,00 0 - - 0 - - 0 - - 0 - - 

Kl. 
Modderkruiper 4 8,50 1,00 118 8,33 1,37 65 5,10 1,34 1 8,50   5 6,60 1,56 11 7,36 1,57 

Paling 
11 41,73 14,64 1 43,00   7 29,13 3,97 1     0 - - 10 38,25 10,49 

Pos 
0 - - 2 8,00   0 - - 0 - - 0 - - 3 8,50 2,65 

Rietvoorn 
0 - - 0 - - 3 3,83 0,76 1 3,50   0 - - 1 11,00   

Rivierdonderpad 
1 6,50   0 - - 2 6,75 1,06 0 - - 0 - - 10 7,40 1,10 

Riviergrondel 
24 10,35 3,00 63 6,73 2,36 207 7,35 2,64 252 7,68 2,30 

102 
7,00 1,80 125 7,90 2,90 

Snoek 
2 43,50 19,09 4 31,63 10,59 1 28,00   0 - - 1 31,50   2 28,75 1,06 

Tiend.stekelbaars 
0 - - 0 - - 0 - - 0 - - 0 - - 0 - - 

Winde 
1 9,00   0 - - 1 9,00   0 - - 0 - - 0 - - 

Zeelt 
1 10,00   0 - - 0 - - 0 - - 0 - - 3 13,33 2,02 

Zonnebaars 
0 0,00 0,00 3 12,17 1,76 0 - - 0 - - 0 - - 0 - - 

Totaal 
131     213     501     296     126     234     
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Tabel 8.29. Aantal vissen per soort gevangen op de verschillende trajecten 

uitgedrukt per 100m beeklengte in het voorjaar 2007. 

  WN1 WN2 WN3 WN4 WN5 WN6 

Vissoort Aantal/100 
m 

Aantal/100 
m 

Aantal/100 
m 

Aantal/100 
m 

Aantal/100 
m 

Aantal/100 
m 

Am. Dwergmeerval 
0 0 0 0 0 5 

Baars 
15 

17 16 4 8 20 

Bermpje 
13 

0 192 35 10 15 

Blankvoorn 
58 

4 44 2 0 28 

Brasem 
1 

0 1 0 0 1 

Dried. Stekelbaars 
0 

1 0 0 0 0 

Kl. Modderkruiper 
4 118 76 1 5 11 

Paling 
11 

1 8 1 0 10 

Pos 
0 2 0 0 0 3 

Rietvoorn 
0 

0 3 1 0 1 

Rivierdonderpad 
1 0 2 0 0 10 

Riviergrondel 
24 

63 244 252 102 125 

Snoek 
2 

4 1 0 1 2 

Tiend. Stekelbaars 
0 

0 0 0 0 0 

Winde 
1 

0 1 0 0 0 

Zeelt 
1 0 0 0 0 3 

Zonnebaars 
0 

3 0 0 0 0 

Totaal 
131 213 589 296 126 234 

Aantal soorten 
11 9 11 7 5 13 
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Figuur 8.13. Verspreiding van 

brasem, blanvoorn en riviergrondel in 

aantal/100 m in april 2007. 

Figuur 8.14. Verspreiding van 

bermpje, kleine modderkruiper en 

brasem in aantal/100 m in april 

2007. 
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Figuur 8.15. Verspreiding van paling, 

pos en rietvoorn in aantal/100 m in 

april 2007. 

Figuur 8.16. Verspreiding van 

rivierdonderpad, snoek en winde in 

aantal/100 m in april 2007. 

 

8.6.2.2 Populatiestructuur 
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Verlegde Witte Nete
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Figuur 8.17. Lengtefrequentie-

distributie van baars in de Witte Nete 

in april 2007. 

Figuur 8.18. Lengtefrequentie-

distributie van riviergrondel in de 

Witte Nete in april 2007. 
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Verlegde Witte Nete 
Kleine Modderkruiper april 2007 
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Figuur 8.19. Lengtefrequentie-

distributie van bermpje in de Witte 

Nete in arpil 2007. 

Figuur 8.20. Lengtefrequentie-

distributie van kleine modderkruiper 

in de Witte Nete in april 2007. 

Grote baarzen werden in het voorjaar niet gevangen.  De lengteklasse met mediane 

lengte van 8 cm was in het najaar 2006 ook aanwezig maar de aantallen zijn 

gehalveerd (Figuur 8.17).  De jonge riviergrondels vertonen een groot verschil in 

lengte gaande van 3,5 tot 9,5 cm (Figuur 8.18).  De kleinste exemplaren van deze 

jaarklasse zijn minder abundant dan in het najaar 2006.  De grotere vissen zijn nog 

steeds in dezelfde aantallen aanwezig als in het najaar 2006.  In de populatie van 

bermpje komen waarschijnlijk twee overlappende jaarklassen voor tussen 5,5 en 9,5 

cm.  Slechts een beperkt aantal grote exemplaren van meer dan 10 cm werd 

gevangen (Figuur 8.19).  In de populatie van kleine modderkruiper worden duidelijk 

twee jaarklassen onderscheiden, een eerste met mediaan bij 4,5 cm en een tweede bij 

8 cm (Figuur 8.20).   
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8.6.3 Najaar 2007 

8.6.3.1 Vangstresultaten, populatieschatting en verspreiding 

Bij de bemonstering in het najaar 2007 werd een grotere visabundantie vastgesteld in 

vergelijking met het voorjaar.  Alleen in traject WN4 (rietzone) werden beduidend 

minder vissen gevangen (Tabel 8.30).  Oorzaak hiervoor is de sterke 

vegetatieontwikkeling in het water met het volledig dichtgroeien van de Witte Nete.  

Riet en Liesgras domineren dit traject, waarbij het Liesgras echte drijftillen vormde.  

Plaatselijk was dit beekdeel diep uitgespoeld (tot 2 m). De hoge visabundantie die in 

het najaar 2006 in traject WN1 werd vastgesteld was niet meer aanwezig (31�).  

In beide referentietrajecten werden 13 vissoorten waargenomen (31�). In traject 

WN6 werd bij elke staalname Bruine Amerikaanse dwergmeerval gevangen.  In traject 

WN1 werd in het najaar 2006 en 2007 driedoornige stekelbaars waargenomen.  Baars 

werd in de trajecten WN2 en WN3 in hoogste aantal aangetroffen (Figuur 8.21).  Ook 

blankvoorn is in de drie meest stroomopwaartse trajecten het meest abundant.  

Riviergrondel wordt in hoogste aantal in het traject WN3 (landbouwersbrugje) 

aangetroffen (Figuur 8.21).  Bermpje is in lage aantallen in alle trajecten aanwezig 

(behalve WN4).  De hoogste aantallen werden in traject WN3 en WN5 vastgesteld 

(Figuur 8.22).  Kleine modderkruiper komt in alle trajecten voor is het meest 

abundant in traject WN3 maar ook in de trajecten WN2, WN5 en WN6 is de 

abundantie relatief hoog (Figuur 8.22).  Rivierdonderpad werd waargenomen in beide 

referentietrajecten (WN1 en WN6) en in de verlegde Witte Nete werd slechts één 

exemplaar opgemerkt in traject WN3 (Figuur 8.22). 

 

0

100

200

300

400

500

600

700

WN1 WN2 WN3 WN4 WN5 WN6

traject

a
a

n
ta

l/
1

0
0

m

Baars

Blankvoorn

Riviergrondel

 

0

20

40

60

80

100

120

WN1 WN2 WN3 WN4 WN5 WN6

Traject

A
a
n
ta

l

Bermpje

Kleine

Modderkruiper
Rivierdonderpad

 

Figuur 8.21. Verspreiding van baars, 

blankvoorn en riviergrondel in 

aantal/100 m in oktober 2007. 

Figuur 8.22. Verspreiding van 

bermpje, kleine modderkruiper en 

rivierdonderpad in aantal/100 m in 

oktober 2007. 
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Tabel 8.30. Vangstgegevens voor de vier trajecten in de verlegde Witte Nete en de stroomopwaartse en stroomafwaartse 

referentietrajecten in het najaar 2007 met vangstaantallen, gemiddelde lengte en standaarddeviatie per soort. 

 
  WN1 WN2 WN3 WN4 WN5 WN6 

Vissoort Aantal Gem. 
Lengte 

st.dev. 
Lengte 

Aantal Gem. 
Lengte 

st.dev. 
Lengte 

Aantal Gem. 
Lengte 

st.dev. 
Lengte 

Aantal Gem. 
Lengte 

st.dev. 
Lengte 

Aantal Gem. 
Lengte 

st.dev. 
Lengte 

Aantal Gem. 
Lengte 

st.dev. 
Lengte 

Am. 
Dwergmeerval 0 - - 0 - - 0 - - 0 - - 0 - - 2 17,5 1,0 

Am. Hondvis 0 - - 0 - - 1 12,0 0,0 0 - - 0 - - 0 - - 

Baars 90 8,0 2,0 512 8,3 2,8 416 8,4 2,0 51 7,8 1,0 64 8,6 2,5 128 8,6 2,0 

Bermpje 3 6,8 0,5 1 7,0 0,0 12 9,3 1,5 0 - - 11 7,0 1,0 1 5,0 0,0 

Blankvoorn 140 12,4 2,5 41 11,7 1,3 243 23,9 126,9 11 12,3 2,4 0 - - 11 13,9 6,8 

Blei 0 - - 0 - - 0 - - 0 - - 0 - - 0     

Brasem 3 6,3 1,4 0 - - 197 5,7 1,6 0 - - 0 - - 1 14,0 0,0 

Dried. 
stekelbaars 2 3,5 0,5 0 - - 0 - - 0 - - 0 - - 0     

Kl. Modderkr. 4 8,4 0,5 36 7,1 1,4 90 7,2 1,3 3 7,2 0,0 71 8,0 1,5 61 6,8 1,1 

Paling 4 44,0 7,4 2 52,0 18,0 5 47,6 9,2 0 0,0 0,0       4 45,5 6,7 

Pos 19 6,8 0,4 4 10,1 3,3 2 10,0 4,2 0 - - 0     2 11,8 0,4 

Rietvoorn 2 8,8 0,8 3 7,8 2,8 22 8,3 1,0 0 - - 0 4,0 0,0 1 9,0 0,0 

Rivierdonderpad 1 7,5 0,0 0 - - 1 8,0 -  0 - -  0 - - 28 5,5 0,9 

Riviergrondel 82 10,2 1,1 186 10,4 1,4 522 8,8 2,3 22 8,8 2,3 210 9,1 2,0 104 7,0 2,4 

Snoek 3 39,7 8,8 1 31,3 0,0 5 43,3 2,6 8 31,0 10,5 3 24,8 14,8 6 29,7 2,5 

Snoekbaars 0 - - 0 - - 1 17,5 0,0 0 - - 0 - - 0 - - 

Tiend. 
stekelbaars 0 - - 1 4,0 0,0 0 - - 0 - - 0 - - 0 - - 

Vetje 0 - - 0 - -  0 - -  0 - -  0 - - 0  - - 

Winde 1 20,5 0,0 2 17,5 1,5 14 15,6 6,7 3 22,8 16,7 2 22,0 0,0 4 22,8 1,5 

Zeelt 0 - -  0 - - 1 34,0 0,0 0 - - 0 - - 0 - - 

Zonnebaars 0 - - 6 8,2 1,2 2 8,0 0,0 0 - - 1 8,0 0,0 0 - - 

Rivierkreeft 1 9,0 0,0 0 - - 1 4,5 0,0 0 0,0 0,0 4 7,4 1,9 8 6,2 3,3 

Totaal 354     795     1534     98     362     353     
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Tabel 8.31. Aantal vissen per soort gevangen op de verschillende trajecten 

uitgedrukt per 100m beeklengte in het najaar 2007. 

 
  WN1 WN2 WN3 WN4 WN5 WN6 

Vissoort Aantal/100 m Aantal/100 m Aantal/100 m Aantal/100 m Aantal/100 m Aantal/100 m 

Am. Dwergmeerval 0 0 0 0 0 2 

Am. Hondvis 0 0 1 0 0 0 

Baars 90 512 489 51 64 128 

Bermpje 3 1 14 0 11 1 

Blankvoorn 140 41 286 11 0 11 

Blei 0 0 0 0 0 0 

Brasem 3 0 232 0 0 1 

Dried. stekelbaars 2 0 0 0 0 0 

Kleine Modderkruiper 4 36 106 3 71 61 

Paling 4 2 6 0 0 4 

Pos 19 4 2 0 0 2 

Rietvoorn 2 3 26 0 0 1 

Rivierdonderpad 1 0 1 0 0 28 

Riviergrondel 82 186 614 22 210 104 

Snoek 3 1 6 8 3 6 

Snoekbaars 0 0 1 0 0 0 

Tiend. stekelbaars 0 1 0 0 0 0 

Vetje 0 0 0 0 0 0 

Winde 1 2 16 3 2 4 

Zeelt 0 0 1 0 0 0 

Zonnebaars 0 6 2 0 1 0 

Rivierkreeft 1 0 1 0 4 8 

Totaal 354 795 1534 115 362 353 

aantal soorten 13 12 16 6 7 13 

 

Een vergelijking van de abundantie van de verschillende vissoorten in de 

referentietrajecten en de verlegde, hermeanderde Witte Nete toont dat baars en 

riviergrondel in veel groter aantal in de verlegde beek aanwezig was (Figuur 8.23). 

Voor blankvoorn kan geen verschil worden waargenomen. Bermpje komt in lage 

aantallen voor maar werd meer aangetroffen in de verlegde Witte Nete. Kleine 

modderkruiper komt in beide beekdelen voor en wordt in lichtjes hogere aantallen in 

het verlegde, hermeanderde beekdeel aangetroffen (Figuur 8.24).  Brasem werd net 

als in het najaar 2006 weer in hogere aantallen aangetroffen in de verlegde Witte 

Nete (Figuur 8.24).  Rivierdonderpad is nog steeds en meer uitgesproken aanwezig in 

het oude beekdeel (Figuur 8.25).  Snoek en winde komen in vergelijkbare aantallen 

voor. Paling is nog steeds minder vertegenwoordigd in de verlegde Witte Nete en is 

nog steeds abundanter in de oude beekloop (Figuur 8.26).  Pos komt in het najaar in 

beide beekdelen even frequent voor.  Rietvoorn komt beduidend meer voor in de 

verlegde, hermeanderde Witte Nete (Figuur 8.26).  
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Figuur 8.23. Verspreiding van baars, 

blankvoorn en riviergrondel in 

aantal/100 m in oktober 2007. 

Figuur 8.24. Verspreiding van 

bermpje, kleine modderkruiper en 

brasem in aantal/100 m in oktober 

2007. 

vergelijking aantallen referetie met verlegde beek

0

2

4

6

8

10

12

14

16

referentie verlegde beek

traject

g
e

m
. 
a

a
n

ta
l

Rivierdonderpad

Snoek

Winde

 

vergelijking aantallen referetie met verlegde beek

0

2

4

6

8

10

12

referentie verlegde beek
traject

g
e

m
. 
a

a
n

ta
l

Paling

Pos

Rietvoorn

 

Figuur 8.25. Verspreiding van 

rivierdonderpad, snoek en winde in 

aantal/100 m in oktober 2007. 

Figuur 8.26. Verspreiding van paling, 

pos en rietvoorn in aantal/100 m in 

oktober 2007. 

 

8.6.3.2 Populatiestructuur 

De 0+-jaarklasse van baars met mediane lengte van 7 cm is duidelijk herkenbaar.  De 

1+-jaarklasse zou een piek moeten vertonen rond 11 cm maar is blijkbaar niet meer 

aanwezig.  Dit houdt in dat praktisch de volledige jaarklasse van 2006  verdwenen is 

(Figuur 8.27).  De jonge 0+-riviergrondels variëren in lengte van 2,5 tot 7 cm met 

een mediaan bij 5;5 cm (Figuur 8.28).  De 1+-jaarklasse vormt nog een zeer 

duidelijke cohorte met mediaan van 10 cm.  Ook ouder vissen met een lengte van 14 

tot 16 cm komen voor in de populatie.  Er werden minder bermpjes gevangen dan in 

het voorjaar waardoor de populatieopbouw minder duidelijk uit de 

lengtefrequentiedistributie kan worden afgeleid (Figuur 8.29). Enkele kleine 

individuen met lengte van 4,5 tot 5 cm werden gevangen en een jaarklasse met 

mediane lengte van 7 cm is aanwezig.  De aantallen van grotere exemplaren zijn te 

laag om een duidelijk beeld van de populatie te krijgen. In de populatie van kleine 

modderkruiper kunnen de jaarklassen uit het voorjaar niet meer duidelijk 

onderscheiden worden (Figuur 8.30).  Er wordt één brede cohorte vastgesteld van 

5,5 tot 9 cm.  Het betreft naast een 0+-jaarklasse bij 4 cm waarschijnlijk een 1+ (6 

cm) en 2+-jaarklasse (8,5 cm).  De snoekpopulatie kent jaarlijks een succesvolle 

reproductie.  De 0+-jaarklasse situeert zich tussen 24 en 32 cm.  De 1+-jaarklasse 

wordt getypeerd door twee pieken; één met mediane lengte van 37-38 cm, een 

tweede met mediane lengte van 42 cm. De eerste piek wordt gevormd door de 

mannelijke exemplaren, de tweede door de vrouwtjes die een hogere groeisnelheid 
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hebben dan de mannetjes.  De 2+-jaarklasse heeft een mediane lengte van 47-48 cm 

voor de mannetjes en 52-53 cm voor de vrouwtjes (Figuur 8.31).  

Rivierdonderpadden in de Witte Nete in het najaar 2006 varieerden in lengte van 4 

tot 8 cm (Figuur 8.32).  De 0+-jaarklasse had een mediane lengte van 5 - 5,5 cm. 
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Figuur 8.27. Lengtefrequentie-

distributie van baars in de Witte Nete 

in oktober 2007. 

Figuur 8.28. Lengtefrequentie-

distributie van riviergrondel in de 

Witte Nete in oktober 2007. 
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Figuur 8.29. Lengtefrequentie-

distributie van bermpje in de Witte 

Nete in oktober 2007. 

Figuur 8.30. Lengtefrequentie-

distributie van kleine modderkruiper 

in de Witte Nete in oktober 2007. 
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Figuur 8.31. Lengtefrequentie-

distributie van snoek in de Witte 

Nete in oktober 2007. 

Figuur 8.32. Lengtefrequentie-

distributie van rivierdonderpad in de 

Witte Nete in oktober 2007. 
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8.6.4 Voorjaar 2008 

8.6.4.1 Vangstresultaten, populatieschatting en verspreiding 

In Tabel 8.32 worden de vangstgegevens van het voorjaar 2008 weergegeven. In 

deze tabel staat het aantal vissen gevangen per soort per sector, samen met de 

lengte en de standaarddeviatie op de lengte. Tabel 8.33 geeft het aantal vissen weer 

per 100 m beeklengte.   

Er werden in totaal 20 soorten gevangen, exclusief rivierkreeft. Het hoogste aantal 

soorten (16) werd gevangen op staalnameplaats WN3. Op deze plaats werden niet 

alleen het meeste aantal soorten gevonden, maar waren ook de abundanties het 

hoogst. Op plaats WN5 werd de laagste densiteit en het laagste aantal soorten 

aangetroffen.  
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Figuur 8.33. Verspreiding van bermpje, 

kleine modderkruiper en rivierdonder-

pad uitgedrukt in aantal per 100 meter 

in april 2008. 

Figuur 8.34. Verspreiding van drie-

doornige –en tiendoornige stekelbaars, 

bermpje, snoek en rivierdonderpad 

uitgedrukt in aantal per 100 meter in 

april 2008. 
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Figuur 8.35. Verspreiding van winde, 

blei, blankvoorn brasem en rietvoorn 

uitgedrukt in aantal per 100 meter in 

april 2008. 

Figuur 8.36. Verspreiding van baars, pos 

en riviergrondel uitgedrukt in aantal per 

100 meter in april 2008. 
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Riviergrondel is de meest abundante soort, gevolgd door baars en kleine 

modderkruiper. Ook bermpje en blankvoorn zijn goed vertegenwoordigd.  

Een opmerkelijk resultaat is het aantal gevangen rivierdonderpadden (Figuur 8.33). 

Buiten punt WN3 en WN6 is er nergens een rivierdonderpad gevangen. In punt WN3 

werden 8 rivierdonderpadden gevangen, in punt WN6 werden 58 rivierdonderpadden 

gevangen, voornamelijk tussen de steenbestortingen nabij de brug over de weg maar 

ook stroomafwaarts tussen boomwortels en in andere schuilplaatsen. Op traject WN3 

zijn er opvallend meer driedoornige –en tiendoornige stekelbaarzen gevangen dan op 

andere plaatsen (Figuur 8.34) 

Figuur 8.36 bevestigt dat riviergrondels in grote abundanties voorkomen, zowel op de 

verlegde stukken als in de referentiestroken. Het hoogste aantal wordt gevangen in 

traject WN3.  Kleine modderkruiper en rivierdonderpadden komen meer voor op punt 

WN6 en WN3.  Vooral kleine modderkruiper komt in beduidend grotere aantallen voor 

op punt WN6 (Figuur 8.33).  
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Tabel 8.32. Vangstgegevens voor de vier trajecten in de verlegde Witte Nete en de stroomopwaartse en stroomafwaartse 

referentietrajecten in het voorjaar 2008 met vangstaantallen, gemiddelde lengte en standaarddeviatie per soort. 

  WN1 WN2 WN3 WN4 WN5 WN6 

Vissoort Aantal gem. 
Lengt

e 

st.dev. 

lengte 

Aantal gem. 
Lengte 

st.dev. 

lengte 

Aantal gem. 
Lengte 

st.dev. 

lengte 

Aantal gem. 
Lengte 

st.dev. 

lengte 

Aantal gem. 
Lengte 

st.dev. 

lengte 

Aantal gem. 
Lengte 

st.dev. 

lengte 

Am. 
Dwergmeerval 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 18 0 0 0 0 1 1,5 0 

Am. Hondvis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 10,5 

Baars 60 7,85 1,32 73 7,12 1,22 222 8,23 1,48 63 8,41 1,77 28 8,11 1,18 90 8,97 2,67 

Bermpje 5 8 0,89 2 7,5 0,5 90 8,02 1,64 14 8,07 1,89 21 7,98 1,39 40 7,64 1,37 

Blankvoorn 20 10,8 1,45 4 14,25 3,58 63 12,0 2,06 1 20,5 0 0 0 0 28 8,68 3,27 

Blei 1 0 12 0 0 0 1 10,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Brasem 2 22,5 16 0 0 0 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Dried. stekelbaars 0 0 0 0 0 0 5 5,2 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Kl. Modderkruiper 39 7,51 1,34 20 6,95 1,44 93 7,28 1,33 3 7 1,08 27 8,11 1,15 187 6,86 1,07 

Paling 9 39,5 7,96 1 32 0 4 34,80 4,87 1 42 0 0 0 0 5 35,2 5,30 

Pos 10 7,15 0,55 0 0 0,24 3 7,17 0 0 0 0 0 0 0 14 8,5 2,07 

Rietvoorn 0 0 0 0 0 0 6 8,50 0,96 0 0 0 2 6,75 0,75 1 4 0 

Rivierdonderpad 0 0 0 0 0 0 7 7,5 1 0 0 0 0 0 0 58 7,2 0,9 

Riviergrondel 131 9,90 1,73 48 10,34 1,08 471 0,67 1,58 112 9,94 1,62 254 8,30 2,68 128 7,36 2,51 

Snoek 0 0 0 0 0 0 3 38,8 10,8 6 37,9 15,1 0 0 0 0 0 0 

Tiend. stekelbaars 0 0 0 2 5,75 1,75 24 4,17 0,51 1 4,5 0 6 4,42 0,19 0 0 0 

Winde 2 43 4,5 0 0 0 5 17,9 9,85 2 29,3 3,75 0 0 0 0 0 0 

Zeelt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 15 0 0 0 0 2 19 0 

Zonnebaars 0 47,87 0,00 5 9,6 2,18 1 8 0 0 0 0 0 0 0 5 8,6 1,2 
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Tabel 8.33. Aantal vissen per soort gevangen op de verschillende trajecten 

uitgedrukt per 100m beeklengte in het voorjaar 2008. 

 

  WN1 WN2 WN3 WN4 WN5 WN6 

Vissoort Aantal/100 m Aantal/100 m Aantal/100 m Aantal/100 m Aantal/100 m Aantal/100 m 

Am. Dwergmeerval 0 0 0 1 0 1 

Am. Hondvis 0 0 0 0 0 1 

Baars 60 73 261 63 28 90 

Bermpje 5 2 106 14 21 40 

Blankvoorn 20 4 74 1 0 28 

Blei 1 0 1 0 0 0 

Brasem 2 0 1 0 0 0 

Dried. stekelbaars 0 0 6 0 0 0 

Kleine 
Modderkruiper 

39 20 109 3 27 187 

Paling 9 1 5 1 0 5 

Pos 10 0 4 0 0 14 

Rietvoorn 0 0 7 0 2 1 

Rivierdonderpad 0 0 8 0 0 58 

Riviergrondel 131 48 547 112 254 128 

Snoek 0 0 4 6 0 0 

Tiend. stekelbaars 0 2 28 1 6 0 

Winde 2 0 6 2 0 0 

Zeelt 0 0 0 1 0 2 

Zonnebaars 0 5 1 0 0 5 

Rivierkreeft 4 1 1 0 0 20 

aantal soorten 10 8 16 11 6 13 

aantal vissen 283 156 1169 205 338 580 

 

8.6.4.2 Populatiestructuur 

In de lengteverdeling van riviergrondel is duidelijk zichtbaar dat er sprake is 2 

jaarklassen.  De eerste klasse heeft een lengte van 3 cm tot 7,5 cm, dit is de 0+-

jaarklassen. De volgende klasse heeft een breedte van 8 cm tot 12 cm. Buiten deze 2 

klassen zijn er nog enkele grotere exemplaren gevangen (Figuur 8.37).  Voor baars 

wordt er 1 grote klasse onderscheiden, deze klasse heeft een breedte van 5,5 cm tot 

11 cm, dit is de 0+-jaarklasse (3-7) doorlopend in de ouder jaarklasse (Figuur 8.39).  

Bij kleine modderkruiper valt er moeilijk een onderscheid te maken tussen de 

verschillende jaarklassen (Figuur 8.38).  Voor rivierdonderpad kunnen er wel 2 

klassen onderscheiden worden. Eén klasse met een lengte tussen 6 cm en 8 cm, de 

andere klasse heeft een lengte tussen 9 cm en de 10 cm ( Figuur 8.40).  

Blankvoorn vertoont een duidelijk beeld in verschillende jaarklassen. Uit de grafiek 

blijkt dat er 3 duidelijke jaarklassen aanwezig zijn: de 0+-jaarklasse is gelegen tussen 

5,5 cm en 8 cm, een tweede jaarklasse is gelegen tussen 9 en 13 cm. Een derde 

klasse is gelegen tussen 13,5 cm en 16,5 cm (Figuur 8.41).  Bermpje vertoont een 

minder duidelijk beeld, er is sprake van overlappingen tussen de verschillende 
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klassen. Toch kunnen er 3 klassen onderscheiden worden: een eerste klasse tussen 3 

cm en 4,5 cm, een tweede klasse tussen 5 en 7 cm en een derde klasse tussen 8,5 

cm en 10 cm (Figuur 8.42).  

 

  

Figuur 8.37. Lengtedistributie 

riviergrondel in het voorjaar 2008. 

Figuur 8.38. Lengtedistributie kleine 

modderkruiper in het voorjaar 2008. 

  

Figuur 8.39. Lengtedistributie baars in 

het voorjaar 2008. 

Figuur 8.40. Lengtedistributie 

rivierdonderpad in het voorjaar 2008. 

  

Figuur 8.41. Lengtedistributie van 

blankvoorn in het voorjaar 2008. 

Figuur 8.42. Lengtedistributie van 

bermpje in het voorjaar 2008. 
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8.6.5 Najaar 2008 

8.6.5.1 Vangstresultaten, populatieschatting en verspreiding 

De vangstgegevens met gemiddelde lengte en standaarddeviatie van de gevangen 

vissoorten in oktober 2008 worden weergegeven in tabel 8.34.  In totaal werden er 

15 soorten gevangen, exclusief rivierkreeft. Het hoogste aantal soorten (16) werd 

gevangen op staalnameplaats WN1 en WN2 (Tabel 8.35). Op deze plaatsen werden 

niet alleen de meeste soorten gevangen, maar waren de abundanties ook het hoogst. 

Op staalnameplaats WN4 werden het laagste aantal soorten (8) gevangen en was de 

abundantie het laagst. Baars is de meest abundante soort, gevolgd door riviergrondel 

en kleine modderkruiper.  Een opmerkelijk resultaat is het aantal gevangen 

rivierdonderpadden (Figuur 8.45). De rivierdonderpadden werden allemaal gevangen 

op het traject WN6 met uitzondering van 1 exemplaar op traject WN1 en WN3. WN6 

is een traject met veel schuilmogelijkheden, zoals stenen, boomwortels, uitgeholde 

oevers die een ideaal habitat vormen voor de rivierdonderpadden. De meeste 

rivierdonderpadden werden hier dan ook gevangen aan de brug door de 

aanwezigheid van stenen en beton. Meer stroomafwaarts van de brug werden door 

de aanwezigheid van slib, rietstengels, bomen … voornamelijk kleinere individuen 

gevangen.  

Een ander opvallend resultaat is het aantal gevangen snoeken (Figuur 8.44). Op elk 

traject (buiten WN6) werden veel snoeken gevangen. De aanwezigheid van vegetatie, 

zoals liesgras en rietkragen vormen op deze trajecten ideale plaatsen voor de snoek 

om zich te beschermen tegen predatie en om te jagen op prooien.  

Blankvoorn komt het meest voor op WN1 gevolgd door traject WN5 en WN2 (Figuur 

8.43). Op traject WN1 werden de blankvoorns op een klein gedeelte van de beek 

gevangen. De meeste blankvoorns werden hier gevangen op een plaats waar een 

andere loop in de Witte Nete uitkomt. Op deze plaats is een diepere kuil door 

uitspoeling gevormd wat een geschikt habitat is voor deze vissoort.  

Riviergrondels werden het meest aangetroffen op traject WN5 (Figuur 8.46). Op dit 

traject bevinden zich veel zandbanken wat een ideaal habitat vormt voor de 

riviergrondel. Ook op de andere trajecten in de verlegde Witte Nete (WN4 en WN3) 

waar zandbanken aanwezig zijn werden riviergrondels gevangen.  
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Tabel 8.34. Resultaten van het najaar 2008 van de Witte Nete in Dessel. In deze tabel worden het aantal vissen gevangen 

per soort per traject weergegeven, gemiddelde lengte en de standaarddeviatie op de gemiddelde lengte. 

 
  WN1 WN2 WN3 WN4 WN5 WN6 

Vissoort Aantal Gem. 
Lengte 

st.dev. 
Lengte 

Aantal Gem. 
Lengte 

st.dev. 
Lengte 

Aantal Gem. 
Lengte 

st.dev. 
Lengte 

Aantal Gem. 
Lengte 

st.dev. 
Lengte 

Aantal Gem. 
Lengte 

st.dev. 
Lengte 

Aantal Gem. 
Lengte 

st.dev. 
Lengte 

Am. 
Dwergmeerval 0   1 15,5  0   0   0   2 19,3 3,9 

Am. Hondvis 0   0   0   0   0   0   

Baars 250 10,6 4,0 418 10,6 2,9 137 10,3 2,5 157 10,0 2,4 63 10,5 3,7 92 10,4 3,6 

Bermpje 17 6,0 0,9 11 7,5 1,9 24 8,9 1,5 6 8,6 0,7 10 6,8 1,2 25 6,5 1,0 

Blankvoorn 37 16,1 4,6 23 9,1 2,1 1 18,0 0,0 5 13,5 5,1 25 9,9 4,7 9 8,5 0,5 

Blei 3 15,3 1,3 0   0   0   0   0   

Brasem 1 9,0  1 9,0  0   0   8 7,6 0,9 0   

Dried. stekelb 1   1   0   0   0   0   

Kl. Modderkr. 59 8,0 1,6 30 7,5 2,0 37 6,9 1,7 0   13 7,9 1,6 55 7,4 1,8 

Paling 5 56,3 7,1 1 74,0  1 45,0  2 47,0 0,7 1 68,0  3 60,2 26,2 

Pos 17 7,8 2,3 2 6,5 0,7 1 6,5  0   0   25 6,6 1,2 

Rietvoorn 1 13,5  3 14,8 2,4 0 0,0  0   0   0   

Rivierdonderpad 1 6,0  0   1 3,5  0   0   70 5,2 1,6 

Riviergrondel 17 12,1 0,9 35 11,7 2,3 112 11,0 2,4 60 10,2 2,7 241 8,2 3,2 84 10,5 2,1 

Snoek 20 26,7 8,8 31 24,6 3,1 14 29,5 13,5 11 29,9 18,7 18 24,2 9,7 3 25,5 2,8 

Snoekbaars 0   0   0   0   0   0   

Tiend. 
stekelbaars 0   0   0   1 2,5  0   0   

Vetje 0   0   0   0   0   0   

Winde 3 15,3 3,1 1 10,5  2 12,0 0,0 1 11,5  8 16,0 8,7 1 12,0  

Zeelt 0   2 21,0 14,1 0   0   0   0   

Zonnebaars 1 3,5 0,9 4 9,8 0,9 0   0   0   4 9,5 0,4 

Rivierkreeft 7 7,3 1,5 1 8,0  11 7,3 1,9 0   0   28 7,0 1,7 

Totaal 440   565   341   243   387   401   
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Tabel 8.35. Aantal vissen per soort gevangen op de verschillende trajecten 

uitgedrukt per 100m beeklengte in het najaar 2007. 

 
  WN1 WN2 WN3 WN4 WN5 WN6 

Vissoort Aantal/100 m Aantal/100 m Aantal/100 m Aantal/100 m Aantal/100 m Aantal/100 m 

Am. 
Dwergmeerval 

0 1 0 0 0 2 

Am. Hondvis 0 0 0 0 0 0 

Baars 250 418 161 157 63 92 

Bermpje 17 11 28 6 10 25 

Blankvoorn 37 23 1 5 25 9 

Blei 3 0 0 0 0 0 

Brasem 1 1 0 0 8 0 

Dried. 
stekelbaars 

1 1 0 0 0 0 

Kleine 
Modderkruiper 

59 30 44 0 13 55 

Paling 5 1 1 2 1 3 

Pos 17 2 1 0 0 25 

Rietvoorn 1 3 0 0 0 0 

Rivierdonderpad 1 0 1 0 0 70 

Riviergrondel 17 35 132 60 241 84 

Snoek 20 31 16 11 18 3 

Snoekbaars 0 0 0 0 0 0 

Tiend. 
stekelbaars 

0 0 0 1 0 0 

Vetje 0 0 0 0 0 0 

Winde 3 1 2 1 8 1 

Zeelt 0 2 0 0 0 0 

Zonnebaars 1 4 0 0 0 4 

Rivierkreeft 7 1 13 0 0 28 

aantal vissoorten 15 15 10 8 9 12 

aantal vissen 440 565 401 243 387 401 
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Figuur 8.43. Verspreiding van 

blankvoorn, brasem, winde en 

rietvoorn uitgedrukt in aantal per 100 

meter in oktober 2008. 

Figuur 8.44. Verspreiding van 

paling, snoek en zonnebaars 

uitgedrukt in aantal per 100 meter 

in oktober 2008. 

 
 

Figuur 8.45. Verspreiding van 

bermpje, kleine modderkruiper en 

rivierdonderpad uitgedrukt in aantal 

per 100 meter in oktober 2008. 

Figuur 8.46. Verspreiding van 

baars, riviergrondel en pos 

uitgedrukt in aantal per 100 meter 

in oktober 2008. 

 

8.6.5.2 Populatiestructuur 

In de lengteverdeling van baars zijn 2 jaarklassen zichtbaar (Figuur 8.51). De eerste 

jaarklasse is het meest vertegenwoordigd en heeft een breedte van 6 cm tot 10 cm, 

dit is de 0+-jaarklassen. De tweede jaarklasse heeft een lengte van 11 - 15 cm. 

Buiten deze jaarklassen werden nog enkele grotere individuen gevangen met als 

uitschieter een baars van 44 cm.  

Bij rivierdonderpad is hoofdzakelijk de 0+-jaarklassen zichtbaar, die een breedte heeft 

van 3,5 cm tot 6,5 cm. De tweede jaarklasse situeert tussen 7 cm en 10 cm (Figuur 

8.48).  

Voor blankvoorn zijn er verschillende jaarklassen zichtbaar (Figuur 8.49). De 0+-

juvenielen hebben een lengte die gelegen is tussen 7 cm en 9 cm, die het sterkst 

vertegenwoordigt is. Bij de daarop volgende jaarklasse zien we een sterke afname 

qua aantal gevangen exemplaren. Deze jaarklasse heeft een breedte van 10 cm tot 

14 cm. De derde jaarklasse is gelegen tussen 15 cm en 20 cm en hier is een toename 

zichtbaar van het aantal gevangen individuen. Ook werden er enkele grotere 

exemplaren gevangen met een lengte tussen 21 cm en 25 cm.  
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Figuur 8.47. Lengtefrequentieverdeling 

kleine modderkruiper in het najaar 

2008. 

Figuur 8.48. Lengtefrequentieverdeling 

rivierdonderpad in het najaar 2008.  

 
 

Figuur 8.49. Lengtefrequentieverdeling 

blankvoorn in het najaar 2008. 

Figuur 8.50. Lengtefrequentieverdeling 
riviergrondel in het najaar 2008. 

 
 

Figuur 8.51. Lengtefrequentieverdeling 

baars in het najaar 2008. 

Figuur 8.52. Lengtefrequentieverdeling 

bermpje in het najaar 2008.  
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Bij kleine modderkruiper is de 0+-jaarklasse matig vertegenwoordigd ten opzichte 

van de tweede jaarklassen (Figuur 8.47). De 0+-jaarklasse is gelegen tussen de 2,5 

cm en 5,5 cm. De volgende jaarklassen heeft een breedte van 6 cm tot 10 cm.  

Riviergrondel vertoont duidelijk twee jaarklassen waarbij de 0+-jaarklasse een 

breedte heeft van 2,5 cm tot 7,5 cm (Figuur 8.50). Bij de tweede jaarklassen is de 

lengte gelegen tussen 8 cm en 12 cm, die ook het hoogste aantal gevangen 

exemplaren vertegenwoordigt.  

De populatie van bermpje wordt gevormd door 3 jaarklassen waarbij de tweede 

jaarklassen het sterkst vertegenwoordigt is (Figuur 8.52). Een eerste jaarklasse 

situeert zich tussen 3,5 cm en 5,5 cm, een tweede tussen 6 cm en 7,5 cm en een 

derde jaarklasse tussen 8 cm en 10,5 cm.   
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8.7 Natuurinrichtingszone 

In de voorstudie werd omheen de omgelegde Witte Nete een zone voor 

natuurinrichting voorgesteld. Het betreft de zone waarvan het maaiveld gedeeltelijk 

werd afgegraven om te vermijden dat de nieuwe waterloop te diep zou komen te 

liggen. Om de vegetatieontwikkeling in deze zone te kunnen opvolgen en de invloed 

van de omlegging van de waterloop op de omgeving te kunnen vaststellen, wordt het 

volgende deelonderzoek uitgevoerd: 

- Monitoring van de vegetatieontwikkeling in de natuurinrichtingszone door 

driemaal een vegetatiekartering uit te voeren (juni 2006, juni 2007 en juni 2008). 

Hierbij worden op het terrein homogene vegetaties afgebakend. Uit het aflopende 

monitoringsproject van de Voorste Nete is gebleken dat het overbrengen van het 

substraat van de oude loop naar de nieuwe loop een duidelijk positief ecologisch 

effect heeft. Voor de omlegging van de Witte Nete is ook voorgesteld om de 

aanwezige Rietgordels over te brengen naar de nieuwe loop. Uit de drie 

opeenvolgende vegetatiekarteringen zal kunnen afgeleid worden of deze verplaatste 

Rietgordels aanslaan en een bijdrage leveren tot een snelle ontwikkeling van 

Rietruigtes in de natuurontwikkelingszone. 

- Grond- en oppervlaktewatermonitoring in de natuurinrichtingszone. In het 

kader van het onderzoek naar de omlegging van de Witte Nete werden een vijftal 

ondiepe peilbuizen geplaatst. Bij het realiseren van de omlegging en het aanvatten 

van de ontginning ten noorden van de huidige loop zullen deze peilbuizen verdwijnen. 

Omdat na realisatie van de omlegging er een nieuw evenwicht zal ontstaan tussen 

grond- en oppervlaktewaterpeil, is het zinvol om de evolutie naar dit nieuwe 

evenwicht op te volgen. Hiervoor werden 6 peilbuizen geplaatst en wordt het peil van 

de Witte Nete gemeten t.h.v. de 2 bruggen.  

Juli 2006 werden door Aeolus 6 ondiepe peilbuizen geplaatst (kaart 9.7.a). De 

peilbuizen, samen met de 2 oppervlaktewatermeetpunten, worden maandelijks 

gepeild door medewerkers van Sibelco. 

8.7.1 Vegetatieontwikkeling 

8.7.1.1 2006 

Een aanzienlijk deel van de natuurontwikkelingszone omheen de verlegde Witte Nete 

werd ingezaaid met grassen om de erosie naar de waterloop enigszins op te vangen. 

Het betreft in hoofdzaak de omgeving tussen de 2 bruggen en tussen de geluidswal 

en de Witte Nete (linkeroever). In de omgeving van Broekberg werden Zwarte els en 

Schietwilg aangeplant. Spontane vegetatieontwikkeling werd waargenomen aan het 

begin en einde van de omgelegde beek (kaart 9.7.b).  

In de natuurontwikkelingszone komen ook lijnvormige elementen voor. In de meest 

opwaartse helft van de verlegde Witte Nete werd Zwarte els aangeplant (vaak samen 

met het aanleg van stortsteen) in de buitenbochten. Aan de grens van de natuurzone 

werden 2 hagen aangelant: op de rechteroever tussen de 2 bruggen en op de 

linkeroever tussen de dreef en de betonnen brug. Hier bevind zich ook een Rietkraag.  

8.7.1.2 2007 

Er werden geen noemenswaardige evoluties vastgesteld ten opzichte van de 

inventarisatie van 2006. Nieuw: in de geluidswal werden op 2 locaties nestholtes 

voorzien voor oeverzwaluw (Figuur 8.53).  De poel, die tijdens de aanleg van de 

verlegde Witte Nete werd gebruikt om het opgepompte grondwater te beluchten voor 
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het in de Witte Nete werd geloosd, werd eveneens behouden als amfibieënpoel 

(Figuur 8.54).  Te poel ligt langs het meest stroomafwaartse deel van de verlegde 

Witte Nete tussen de stroomafwaartse aantakking en de voetgangersbrug.  De poel 

ligt nu tussen de verlegde Witte Nete en den uitbreiding van groeve Donk.  

 

  

Figuur 8.53.  Nestlocatie van 

oeverzwaluw in de geluidswal. 

Figuur 8.54. Amfibieënpoel langs de 

verlegde Witte Nete. 

str03-0810 (RO) str03-0810 (LO)

 

str03-0810 (RO) str03-0810 (LO)

 

Figuur 8.55. Rechteroever van str.10-

0810. 

Figuur 8.56. Natuurzone op 

linkeroever t.h.v. de eikendreef. 

 

8.7.1.3 2008 

Opmerkelijk: sterfgevallen van aangeplante Zwarte elzen langs sommige van de 

buitenbochten in de trajecten str06-0810 tem str10-0810 (Figuur 8.55). Blijkbaar 

stijgt het waterniveau vaak hoog en lang genoeg om aanleiding te geven tot sterfte. 

Het waterpeil heeft vermoedelijk relatief lang hoog gestaan door een combinatie van 

veel waterplanten in de beek (opstuwing) en veel neerslag. Aangezien er veel 

spontane vestiging is van wilgensoorten en Zwarte els, vormt sterfte bij de 

aanplanten geen probleem naar oeververdediging. 

Gras werd ingezaaid langs de oevers tussen de Boerentang en de betonnen brug. Op 

de linkeroever groeit het gras redelijk goed. Hier werd het gras gemaaid in het voor- 

en het najaar (Figuur 8.56). Op de rechteroever groeit het gras minder snel. Er kon 

op het terrein niet worden afgeleid of ook hier werd gemaaid. 
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8.7.2 Grond- en oppervlaktewaterdynamiek 

De monitoring van de grond- en oppervlaktewaterdynamiek is gestart in oktober 

2006. De beschikbare maandelijkse peilgegevens (oktober 2006 - januari 2009) zijn 

grafisch verwerkt in tijdscurven in dit als stijghoogten (mTAW) en grondwaterdiepten 

onder maaiveld. 

Tabel 8.36. Synthese van de grond- en oppervlaktewaterpeilen.  

28/11/2006-28/10/2007 

  grondwaterdiepte (m-mv) waterpeil (mTAW)   

Peilbuis / 
peilschaal 

minimum gemiddelde maximum 
VG 

(26/03/2007) 
minimum gemiddelde maximum amplitude 

VMD-B0         20,87 20,93 20,99 0,12 

VMD-B1         21,56 21,68 21,81 0,25 

VMD-WN1 -1,27 -1,42 -1,48 -1,36 21,15 21,21 21,36 0,21 

VMD-WN2 -1,13 -1,29 -1,36 -1,22 21,25 21,32 21,48 0,23 

VMD-WN3 -1,33 -1,43 -1,54 -1,45 20,25 20,36 20,46 0,21 

VMD-WN4 -0,62 -0,73 -0,89 -0,80 21,45 21,61 21,72 0,27 

VMD-WN5 -1,20 -1,32 -1,47 -1,39 21,46 21,62 21,73 0,27 

VMD-WN6 -0,99 -1,08 -1,23 -1,16 21,57 21,72 21,81 0,24 

26/11/2007-28/10/2008 

  grondwaterdiepte (m-mv) waterpeil (mTAW)   

Peilbuis / 
peilschaal 

minimum gemiddelde maximum 
VG 

(27/03/2008) 
minimum gemiddelde maximum amplitude 

VMD-B0         20,94 21,01 21,11 0,17 

VMD-B1         21,59 21,77 22,02 0,43 

VMD-WN1 -1,21 -1,32 -1,41 -1,23 21,22 21,31 21,42 0,20 

VMD-WN2 -1,11 -1,21 -1,30 -1,11 21,31 21,40 21,50 0,19 

VMD-WN3 -1,24 -1,42 -1,64 -1,32 20,15 20,37 20,55 0,40 

VMD-WN4 -0,38 -0,68 -0,79 -0,66 21,55 21,66 21,96 0,41 

VMD-WN5 -0,97 -1,25 -1,36 -1,21 21,57 21,68 21,96 0,39 

VMD-WN6 -0,76 -1,02 -1,16 -0,99 21,64 21,78 22,04 0,40 

In Tabel 8.36 zijn de resultaten opgenomen voor 2 opeenvolgende jaren, waarbij er 

rekening moet worden gehouden met het feit dat maart 2008 uitzonderlijk nat was. 

Dit uit zich vooral in een merkelijk hogere voorjaarsgrondwaterstand in 2008 in 

vergelijking met 2007. Uit de andere waarden blijkt ook dat in de tweede 

waarnemingsperiode het grondwater minder diep onder maaiveld stond. 
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Figuur 8.57. Tijdscurven van de grond- oppervlaktewaterpeilen 

(stijghoogten, periode: oktober 2006 – januari 2009). 

Uit de stijghoogtecurven (Figuur 8.57) 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. Zeer 

merkwaardig zijn de stijghoogten in peilbuis VMD-WN3: deze zijn gemiddelde 

ongeveer 50 cm lager dan het peil in de Witte Nete. Hiervoor is voorlopig geen 

verklaring. Om eventuele meetfouten te vermijden, worden de (topografische) 

metingen best gecontroleerd. Alle peilmetingen duiden op een zeer geleidelijke 

peilstijging sinds het begin van de monitoring en dit zowel in de Witte Nete als het 

grondwater. Doordat geleidelijk aan meer vegetatie in en langs de waterloop tot 

ontwikkeling komt, was een peilstijging in de Witte Nete te verwachten. Hierdoor 

neemt de drainerende werking van de waterloop af, waardoor dit ook resulteert in 

hogere grondwaterpeilen binnen de invloedszone van de waterloop. Het verder 

verloop van de monitoring moet aantonen of deze trend zich verderzet. Daarnaast 

moet ook bekeken worden of het plaspeil in de groeve Donk een invloed kan hebben. 

In 2005 bedroeg dit aan de overloop gemiddeld ongeveer 21,25 mTAW. 

Uit de tijdscurven van de grondwaterdiepten 
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Figuur 8.58) 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. 

Een verdere stijging van de grondwaterpeilen in de natuurinrichtingszone is vanuit 

ecologisch oogpunt wenselijk omdat hierdoor waterloop en “vallei” hydrologisch beter 

op elkaar zullen aansluiten. 
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Figuur 8.58. Tijdscurven van de grondwaterpeilen (diepte onder maaiveld, 

periode: oktober 2006 – januari 2009). 
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8.8 Waterloopdynamiek 

De morfologie van het rivierkanaal wordt bepaald door externe, onafhankelijke 

factoren (sturende variabelen) die inwerken op de fysische grenzen 

(randvoorwaarden) waarbinnen het kanaal voorkomt. De sturende variabelen zijn de 

waterafvoer en het sedimenttransport, welke continu variëren in de tijd. De 

randvoorwaarden zijn de topografie (valleihelling), de textuur van de oever en 

rivierbedding en de aanwezige oevervegetatie. Het inwerken van de sturende 

variabelen op de fysische randvoorwaarden produceert de karakteristieke morfologie 

van een alluviale rivier (Wolfert 1991, Thorne et al. 1997). Dit betekent dat na het 

inschakelen van de nieuwe loop, het systeem een nieuw evenwicht zal zoeken. Indien 

de structuur en dimensies van de beek (beekmorfologie) niet in overeenstemming 

zijn met de hydrodynamiek, kan op relatief korte termijn de morfologie van de 

waterloop wijzigen tot deze in evenwicht is met de heersende hydrodynamiek 

(Verdonschot 1995). 

Aangezien de nieuwe loop van de Witte Nete, in tegenstelling tot de omgelegde 

Voorste Nete, niet werd ingebed in bentoniet en dus niet gefixeerd is, loont het de 

moeite om de morfodynamiek op te volgen. De nieuwe loop werd bij aanleg 

gedetailleerd topografisch worden ingemeten. Onmiddellijke na de aanlegfase was de 

omgeving van de verlegde loop in sterke mate onderhevig aan erosie. Dit heeft 

natuurlijk een invloed op de morfodynamiek.  

De morfodynamiek zal nauwkeurig worden opgevolgd: 

- Door op cruciale punten jaarlijks de beekevolutie fotografisch vast te leggen; 

- Door de oevers van de omgelegde beek nauwkeurig in te meten; bijvoorbeeld 

door met een tussenafstand van 5 m de X, Y en Z-coördinaat van linker- en 

rechteroevertop te bepalen. Dergelijke topografische inmetingen kunnen worden 

uitgevoerd door de landmeters van Sibelco. Doordat dit echter arbeidsintensief 

is, wordt voorgesteld om met de stuurgroep, na een terreinbezoek, te bepalen 

wanneer dergelijke opmetingen nodig/wenselijk zijn.  

Uit dit geheel van metingen, en de inventarisatie van de structuurkwaliteit, zal 

kunnen worden afgeleid wanneer de omgelegde waterloop een dynamisch evenwicht 

bereikt heeft. Anderzijds is het natuurlijk ook mogelijk dat nauwelijks morfodynamiek 

wordt vastgesteld omdat de nieuwe waterloop overgedimensioneerd is. Uit de 

morfodynamiek zal dus kunnen worden afgeleid of de initiële dimensies van de 

waterloop (lengteprofiel, dwarssecties, meanderkarakteristieken, …) goed waren 

ingeschat. Dit is belangrijke informatie voor gelijkaardige projecten 

(beekomleggingen of hermeanderingsprojecten). 
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9 Kaarten 
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