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Hoe zou het nog met de
vissoorten in de Krombeek
zijn?

zegen en/of fuikvisserij op de diverse openbare
hengelplaatsen. Hierbij worden de grootte, de
samenstelling en de opbouw van deze visstanden
nagegaan. Op regelmatige basis proberen we de
resultaten hiervan in Meander te publiceren.
Bij beekstelsels wordt de visstand enkel onderzocht
via elektrische afvissingen. Bij het elektrisch afvissen
wordt via een stroomgroep en een gelijkrichter een
spaningsveld in het water opgewekt tussen een
positieve en een negatieve pool, wat verdovend
werkt op de vis. De negatieve pool of kathode
bestaat uit een platte stroomgeleidende koperen
gevlochten draad. Bij wadend vissen wordt de
kathode over de gehele breedte van de waterloop
over de bodem gelegd. De positieve pool bestaat
uit één schepnet met geïsoleerde steel en een
stroomgeleidende metalen ring voorzien van een
vangnet. Al stappend wordt met dit schepnet in
stroomopwaartse richting gevist. Er wordt een zo
hoog mogelijke vangstefficiëntie nagestreefd door
met tussenpozen de positieve pool onder water te
dompelen, waardoor de daar aanwezige vis tijdelijk
verdoofd wordt. De verdoofde vis wordt direct uit het
water geschept en verzameld in een emmer met
water waar hij kan bekomen. Het ononderbroken
onder stroom zetten van het gekozen beektraject
zou meer vis verjagen door het wegvluchten uit de
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n de Krombeek, een van de waardevolle bovenlopen
van de Maarkebeek, komen nog de zeldzame en
beschermde soorten beekprik en rivierdonderpad
voor. Een inbuizing in een elleboogvorm van de
Krombeek bij het laatste huis van de Weverbeekstraat
vormde een knelpunt voor de migratie van de vissen
naar het stroomopwaarts gelegen beekstelsel in
het erkend natuurreservaat Het Burreken. Bij het
visserijonderzoek van 2007 werden immers geen
vissen gevangen in Het Burreken, ondanks een
mooie meanderende beek met stroomkuilenpatroon
in leemzandige bodem. De aanleg in 2008 van een
drietal vistrappen stroomafwaarts van deze inbuizing
door de provinciale dienst Integraal Waterbeleid had
tot doel een voldoende waterkolom in de buizen te
behouden door een beperkte opstuwing, waardoor de
vissen deze hindernis zouden kunnen overbruggen
en het bovenloopgedeelte van de Krombeek terug
konden koloniseren. De effectiviteit van deze
aanpassing diende echter nog
gecontroleerd te worden door
een nieuw visserijonderzoek.
Op 30 oktober 2014 werd de
Krombeek
terug
onderzocht
door middel van elektrische
� ����� �����
afvissingen zowel stroomafwaarts
� ���������
als stroomopwaarts van deze
� ����������������
inbuizing.
� �� ������������ ��������
Reeds verscheidene jaren wordt

KIES VOOR BIO-GROENTEEN FRUITPAKKETTEN

in Oost-Vlaanderen visserijkundig
onderzoek verricht in de openbare
hengelwateren door het Provinciaal
Centrum voor Milieuonderzoek in
samenwerking met de Provinciale
Visserijcommissie
van
OostVlaanderen en het Agentschap
voor Natuur en Bos. Dit onderzoek
vormt
de
wetenschappelijke
onderbouwing
van
een
verantwoord beheer van het OostVlaamse
visserijpatrimonium.
Het onderzoek omvat de studie
van de visstand aan de hand van
visstandopnamen door elektrische
afvissingen, afslepingen met de
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Beekprik

foto: Rollin Verlinde

schrikzone. Alle oeverstroken werden op 30 oktober
2014 wadend bevist met een elektroviserijtoestel
van het type WFC7 van Electracatch. Er is gevist
met één elektrode en met een kabel van 100 meter.
De gevangen vissen werden telkens gesorteerd,
gemeten en vervolgens weer in het betrokken water
teruggezet.
Er werden die dag slechts drie vissoorten
waargenomen in de bovenloop van de Krombeek,
namelijk beekprik, paling en rivierdonderpad. In
2007 werden nog vijf soorten aangetroffen, namelijk
naast deze drie ook nog driedoornige stekelbaars en
serpeling. Bij het controleonderzoek van 30 oktober
2014 werden 4 larven van beekprik, vier palingen en
155 rivierdonderpadden gevangen. In totaal werden
163 vissen gevangen.
De lage densiteit van (de larven van) beekprik
duidt op een nog steeds precaire situatie voor
deze zeldzame soort. De verspreide en weliswaar
beperkte lozingen hebben vermoedelijk een te
negatieve impact op deze gevoelige soort. De
verhoopte migratie van deze soort stroomopwaarts
en voorbij de inbuizing in Het Burreken is (nog)
niet gebeurd. Mogelijke reden hiervoor zou kunnen
zijn: (1) dat de inbuizing na de aanpassingswerken
(aanleg van vistrappen) voor deze vissen nog niet
passeerbaar is voor beekprik, (2) dat de volwassen
beekprik het bovenloopgebied niet bezoekt omdat er
geen larven voorkomen en (3) de populatie beekprik
is mogelijk te klein om een snelle spontane dispersie
en kolonisatie van nieuw bereikbare beektrajecten
mogelijk te maken. Wat punt (2) betreft is immers
bekend dat volwassen beekprikken eerder gelokt
worden door geur van de aanwezige larven en
daarom het stroomopwaarts gebied misschien niet
verder verkennen. Paling werd, zoals in 2007, terug
in beperkte mate aangetroffen in de Krombeek.
Het betreft middelmatige tot grotere exemplaren,
waarvan 1 reeds klaar om naar zee terug te trekken
(schieraal).
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De rivierdonderpadden werden op meer plaatsen
aangetroffen dan bij het vroegere onderzoek in 2007.
Er vindt duidelijk een uitbreiding van de populatie van
rivierdonderpadden plaats naar stroomopwaartse
delen van de beek sinds de aanpassingswerken
aan de inbuizing van de beek. Het bovenloopgebied
van de Krombeek is duidelijk de opgroeiplaats van
de jonge rivierdonderpadden en vermoedelijk ook
de paaizone voor deze vissoort. In die zin is het
hoopgevend dat de toegang tot het beekgedeelte in
Het Burreken een gunstig effect heeft op de populatie
van de rivierdonderpad hetgeen een uitbreiding van
het leefareaal voor deze soort inhoudt.
De diffuse lozingen zorgen echter nog steeds
voor verontreiniging en aanslibbing van het
stroomafwaarts beekgedeelte die dan minder
optimaal is voor de beekprikken en enigszins ook
voor de rivierdonderpadden, zeker voor de jonge
fracties.
Beekprik en rivierdonderpad zijn soorten die sterk
gevoelig zijn voor dalingen in het zuurstofgehalte.
De continue lozing van rioolwater, mogelijk zelfs met
pieklozingen, vormt dan ook een belemmering voor
de verdere ontplooiing van de rivierdonderpadden
en zelfs een bedreiging voor de beekprikpopulatie.
Bovendien veroorzaken deze lozingen slib dat
verder stroomafwaarts in de Krombeek bezinkt.
Voor soorten die afhankelijk zijn van enerzijds hard
substraat, zoals de rivierdonderpad, of anderzijds
fijn en zuiver zandig substraat, zoals de beekprik,
betekent dit een verlies aan potentieel paai- en
opgroeihabitat. Bij uitbreiding geldt dit uiteraard
ook voor een beschermde amfibieënsoort als
de vuursalamander. Er dringt zich een verdere
sanering op van de lozingen van het afvalwater via
individuele zuiveringseenheden of een kleinschalige
waterzuiveringsinstallatie. Hier ligt een belangrijke
taak weggelegd voor de verantwoordelijke overheid
om dringend werk te maken van de uitvoering van

Rivierdonderpad

foto: Rollin Verlinde
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het zonerinsgplan!
Het provinciebestuur werkt
hieraan via het project ‘gestroomlijnd landschap
van de Maarkebeek’ waar werk gemaakt wordt
van de versterking van natuurverbindingen, een
betere waterhuishouding en de herwaardering van
waterlopen in het landschap en dit in overleg met de
verschillende betrokken besturen en organisaties.
Zo wordt in samenspraak met de Vlaamse
Milieumaatschappij (VMM) verder gezocht naar
gepaste maatregelen om deze restvervuiling op te
lossen.
De elleboogvormige duiker stroomopwaarts de
Weverbeekstraat vormt wellicht voor de beekprik
een moeilijk te passeren barrière. Het verwijderen
van deze duiker lijkt dan ook de meest aangewezen
maatregel voor een vlotte migratie van de beekprik
naar het bovenloopgebied in Het Burreken, te meer
daar deze inbuizing niet vergund is en wateroverlast
veroorzaakt aan de stroomafwaarts gelegen huizen.
De steenbestorting en vistrappen daarentegen blijken
een biotoopverbetering te zijn voor rivierdonderpad,
namelijk als geschikt paai- en opgroeihabitat.
Over het algemeen kan nog gesteld worden dat
het beheer van de Krombeek best zoveel mogelijk
de natuurlijke situatie kan benaderen: een sterk
meanderende beek met veel dood hout (zolang
het geen significant migratieknelpunt vormt) en
voldoende variatie in stroomsnelheid, substraat
en diepte heeft om een duurzame populatie
rivierdonderpad te herbergen.
Ook infrastructuurwerken dienen steeds met de
nodige voorzichtigheid te gebeuren om de impact op
de kwetsbare beekprikpopulatie tot een minimum te
beperken.
Tekst gebaseerd op het artikel van: Samsoen,L. &
Dillen, A. (2014). Controleonderzoek van de visstand
van de Krombeek – oktober 2014. Rapport van het
PCM en het ANB.

Zie je ze vliegen?
Norbert Desmet

Kleine wintervlinder
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intervlinders zijn een wat onderschatte groep
onder de ‘motten’ of de nachtvlinders (dat is
vriendelijker). Als je in de late herfst of ’s winters
in de buurt van bossen of houtkanten, maar ook
in stedelijke omgeving vertoeft, is de kans groot
dat je iets moeizaam in het licht ziet fladderen.
Misschien zagen sommigen er elfjes in (al iets vaker
na de nieuwjaarsrecepties?), maar meestal zijn het
kleine wintervlinders. Dikwijls kan je ze ook tegen
de ramen zien ‘plakken’ als binnen licht brandt, ze
kunnen vrij talrijk zijn. Het zijn steeds de mannetjes
die we te zien krijgen en ze variëren nogal in
grootte. Dit geslachtsverschil komt nogal eens voor
bij nachtvlinders. De vrouwtjes kunnen niet vliegen
en hebben slechts een soort vleugelstompjes, ze
worden soms door de mannetjes meegedragen in
de lucht! Tijdens zachte winters vliegen ze soms
tot midden januari. Je kan er ook met de zaklamp
actief naar op zoek gaan op boomstammen en
takken waar zowel mannetjes als vrouwtjes rusten
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