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Inleiding en studiegebied
De Vorte Bossen (Ruislede), Gallatasbossen, en de vallei van de Wantebeek maken deel uit van het
habitatrichtlijngebied, meer specifiek het SBZ “Bossen, heiden en valleigebieden van Zandig
Vlaanderen: Westelijk deel” (figuur 1). Dit houdt in dat ze deel uitmaken van een Europees
netwerk van beschermde natuurgebieden (NATURA 2000). Het gebied ligt in of grenst aan de
gemeenten

Ruislede

en

de

parochies

Doomkerke

en

Kruiskerke.

Binnen

deze

Speciale

Beschermingszone wordt het accent naast de ontwikkeling van bossen en heidelandschap ook op
valleigebieden gelegd. Onder andere de vallei van De Wantebeek komt in bijzondere aanmerking
voor verdere ontwikkeling van de alluviale bossen en vegetatierijke laaglandbeken (habitat 3260:
Submontane en laagland rivieren met vegetaties behorend tot het Ranunculion fluitans en het
Callitricho-Batrachion) . Ook wordt de Wantebeek genoemd als potentieel leefgebied voor de
bittervoorn, een Europees beschermde vissoort welke beoogd wordt te verkrijgen binnen dit SBZ.
De Pachte- en Wantebeek doorkruisen een complex van bosaanplantingen op oude heideterreinen
en beekbegeleidende bossen. Voor dit gebied en specifiek voor deze bossen lopen tal van
overheidsinitiatieven en -projecten. Zo liep in het verleden een Europees gesubsidieerd
LIFE+project voor het herstel van de bijzondere natuurwaarden binnen het gebied (uitgevoerd door
Natuurpunt). Tijdens dit project werden oa plaatselijk slibwallen doorgestoken, zodat de
bospercelen terug op een natuurlijke wijze kunnen overstromen bij hoog water. Om na te gaan wat
de potenties zijn voor de verdere ontwikkeling van watergebonden Europese doelstellingen binnen
dit gebied en om lopende projecten zo goed mogelijk inhoudelijk te ondersteunen werd door het
ANB in april 2014 het visbestand in twee beken van de Vorte Bossen onderzocht: de Wantebeek en
de Pachtebeek (figuur 2).

Figuur 1: overzicht van het studiegebied, de Vorte Bossen
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Figuur 2: De verschillende bemonsteringspunten op Wantebeek (bemonsteringspunt 1-2-4-5) en
Pachtebeek (bemonsteringspunt 3)
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Doelstelling
Het doel van dit onderzoek was enerzijds om de huidige ecologische waarde van de beek te kunnen
inschatten aan de hand van het aanwezige visbestand en anderzijds om zo de potenties van de
beekvallei te kunnen inschatten en aanbevelingen te kunnen formuleren voor het optimaliseren van
het beekhabitat, op basis van effectieve vangstresultaten en van expert judgment.

Materiaal en methoden
In de Wantebeek werden 4 trajecten en in de Pachtebeek 1 traject bemonsterd met behulp van
elektrisch vissen (Bagenal, 1978), telkens over een lengte van 100 meter gemeten langsheen de
oever. Tevens werd in elk traject aanvullend met een amfibiefuik gevist die 24u opgesteld bleef
staan. In twee trajecten werd bovendien ook nog met een enkelvoudige schietfuik gevist die
eveneens 24u opgesteld bleef staan. Voor elk traject werden de gevangen vissen gedetermineerd,
gemeten, gewogen, en vervolgens weer teruggezet. Voor elk traject werden nog bijkomende
gegevens genoteerd: procentuele zuurstofverzadiging (%), watertemperatuur (° C), diepte (cm;
schatting), breedte (m; schatting), doorzicht (inschatting), overheersend landgebruik langsheen
het beektraject, bodemsubstraat (beschrijvend), aanwezige moeras-, oever- en watervegetatie
(soorten) en inschatting van visueel zichtbaar aanwezige knelpunten.

Resultaten
In elk traject werden vissen aangetroffen, zij het in wisselende aantallen exemplaren en aantallen
soorten. In tabel 1 wordt een overzicht gegeven van de vangsten met elektrische visvangst, tabel 2
een overzicht van de vangsten met amfibiefuik. In tabel 3 wordt per traject een overzicht gegeven
van de bijkomende gegevens en in tabel 4 wordt per traject een overzicht van de aanwezige flora
gegeven.
Tabel 1: vangstoverzicht elektrisch vissen. 3-d = driedoornige; 10-d = tiendoornige.
Traject

3-d stekelbaars

10-d stekelbaars

vetje

zonnebaars

Wantebeek 1

47

99

0

0

Wantebeek 2

2

2

0

0

Wantebeek 3

9

2

0

0

Wantebeek 4

7

1

1

0

Pachtebeek 1

10

0

0

0

Tabel 2: vangstoverzicht fuiken. 3-d = driedoornige; 10-d = tiendoornige. Fuiktypes: s =
enkelvoudige schietfuik; a = amfibiefuik
Traject

Fuiktype

3-d stekelbaars

10-d stekelbaars

vetje

zonnebaars

Wantebeek 1

A

14

36

0

0

Wantebeek 2

A

0

0

0

0

Wantebeek 3

S

30

0

0

9

Wantebeek 4

A

6

2

0

0

Wantebeek 4

S

37

0

0

0

Pachtebeek 1

A

39

3

0

0
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Tabel 3: overzicht van de bijkomende gegevens per punt (exclusief flora). X en Y: Lambertcoördinaten. O2: procentuele zuurstofverzadiging.
Traject

X

Y

O2 (%)

Diepte

Breedte

(cm)

(m)

Zicht

Landgebruik

Bodem

Knelpunten

Wante 1

80245.51

196718.23

76,0

5-10

1

bodem

LO bos, RO grasland

± 10 cm slib

Duiker aanwezig

Wante 2

80066.35

196204.34

76,0

5-10

1

bodem

LO en RO: bos

Slib op veel plaatsen afwezig

Veel schaduw

Wante 3

81131.93

195459.07

60.9

10-20

2

bodem

LO en RO: weiland

Sliblaag tot 60 cm

Wante 4

82133.99

195448.32

56.90

15-30

2.5

bodem

LO en RO: grasland

--

duiker

Pachte 1

79956.34

195915.17

35.8

10-15

1.5

bodem

LO en RO: bos

Sliblaag tot 50 cm

Waterkwaliteit (grijze kleur)

Tabel 4: overzicht van de aanwezige flora per traject.
Traject

Aanwezige flora

Wantebeek 1

Op de oever voornamelijk braam, in het water beekpunge en sterrekroos (< 10%)

Wantebeek 2

Op de oever braam, bosanemoon, speenkruid en andere bosplanten. In het water geen planten door beschaduwing.

Wantebeek 3

Op de oever ruigtekruiden, in de beek zelf gele lis en liesgras, ook sterrekroos (< 0.1%)

Wantebeek 4

Op de oever ruigtekruiden, in de beek zelf liesgras (10%) en sterrekroos

Pachtebeek 1

Op de oever ruigtekruiden, in de beek zelf watermunt, waterweegbree, liesgras, gele lis en sterrekroos

7

Bespreking en aanbevelingen
Wantebeek 1 (a+b): hier werden veel driedoornige en tiendoornige stekelbaars gevangen. De
abundantie van tiendoornige stekelbaars wijst op de aanwezigheid van vegetatie in het water. De
zuurstofconcentratie

zat

hier

goed.

De

inkokering

onder

de

baan

(duiker)

vormt

een

vismigratieknelpunt.

Wantebeek 2: in dit traject werden zeer weinig exemplaren stekelbaarsjes gevangen ondanks een
goede zuurstofconcentratie. De sterke beschaduwing heeft hier wellicht iets mee te maken.
Stekelbaarsjes zijn warmte- en dus zonneminnende visjes. In alle onderzochte trajecten waren
slechts heel weinig andere soorten, en dan nog in lage aantallen, aanwezig. Door de sterke
beschaduwing zijn hier geen planten in de beek zelf aanwezig. Enkele lichtplekken creëren zou hier
soelaas kunnen brengen.
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Wantebeek 3: heel veel slib (tot 60 cm) waardoor wellicht ook weinig waterplanten zich kunnen
vestigen, ondanks dat er zeker voldoende zonlicht de beek bereikt. De zuurstofconcentratie was
voldoende. Er is weinig structuurvariatie aanwezig en dat resulteert ook in een vrij laag aantal
exemplaren stekelbaarsjes. Op deze locatie was ook zonnebaars, een exoot, aanwezig. De
zonnebaars plant zich voort in dit traject. Aanwezigheid van exoten wijst meestal op een zekere
mate van verstoring van het beeksysteem. De lage mate van structuurvariatie kan zo’n verstoring
met zich meebrengen.

Wantebeek 4: in dit traject werd het enige vetje gevangen. Deze kleine karperachtige komt vaak
voor in pioniersituaties en wijst doorgaans op een lage visbiomassa, omdat hij concurrentie van
andere karperachtigen niet zo goed aan kan. Verder werden hier opnieuw voornamelijk
stekelbaarsjes gevangen. De sliblaag was in dit traject wel gevarieerd met stukken met veel slib en
stukken met amper slib. De zuurstofconcentratie was vrij laag (56.9%), maar nog voldoende voor
de meer algemene vissoorten die in Vlaanderen voorkomen. Ook dit traject kende weinig
structuurvariatie.
Pachtebeek 1 (afvispunt 3 Fig 2): de zuurstofconcentratie was hier kritisch laag (35.8%), wat ook
te merken was aan het feit dat een aantal van de stekelbaarsjes in de fuik waren gestorven. Op
donderdag 23/04/2014 lag er een oliefilm op het water en had het water een grijze kleur. De
plotse sterfte van de stekelbaarsjes en de verandering van de toestand van het water, wijst op een
vermoedelijke lozing van vervuild water stroomopwaarts het afvispunt. De slechte waterkwaliteit
en de dikke laag slib (tot 50 cm) vormen hier belangrijke knelpunten. Positief is dan weer de goed
ontwikkelde vegetatie in de beekbedding. Op dit traject zijn reeds nu potenties voor bittervoorn
aanwezig, mits de waterkwaliteit kan verbeteren en stabiel kan blijven.
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Algemeen: de visfauna in de Vorte Bossen kan men eerder aan de matige kant noemen, gezien
het zeer beperkt aantal soorten. De onderzochte beektrajecten hebben nochtans een zekere
potentie voor andere beekbewonende vissoorten zoals het bermpje. De trajecten Wantebeek 3 en
Wantebeek 4 hebben zelfs potentie voor de bittervoorn. Om dat potentieel te halen, zullen wel
maatregelen nodig zijn om het biotoop te verbeteren.
Gezien het belang en de potentie van de onderzochte beken voor bittervoorn en bermpje,
sommen we hier kort enkele belangrijke aandachtspunten voor deze soorten op.
Bittervoorn heeft water- en moerasplanten nodig, en maakt gebruik van zoetwatermosselen om
eitjes in te leggen. Bij voorkeur doen ze dit in zwanemossels, maar er is ook bekend dat
driehoeksmossels en schildersmossel gebruikt kunnen worden. Zoetwatermossels komen bij
voorkeur het meest voor in trajecten met vegetatie.
Het bermpje is vooral te vinden in beken met een overwegend zandbodem, waar ook grind, kiezels
en stenen aanwezig zijn. Het bermpje is voornamelijk ’s nachts actief en zoekt overdag beschutting
onder bruggen, op door bomen beschaduwde trajecten of overhangende takken waar hij zich
tussen waterplanten schuilhoudt. De aanwezigheid van de soort kan gezien worden als een
indicatie van herstel van de waterloop. Er dienen in de toekomst acties ondernomen te worden
voor de uitbreiding en herstel van deze vissoort, waarbij andere ecologisch kwetsbare soorten
ongetwijfeld zullen meeprofiteren (o.a. bittervoorn, riviergrondel, …). Lokale ingrepen kunnen
immers gevolgen hebben voor de aanwezige populatie. Voor het bermpje geldt dat ingrepen aan de
waterlopen (ruimingen en onderhoudswerken) zoveel mogelijk vermeden moeten worden. Indien
ze toch moeten plaatsvinden, is een spreiding in tijd en ruimte belangrijk. Gezien de nood aan een
zandbodem met stenig substraat, is het bermpje ook gevoelig voor een té hoge sedimentatiegraad.
Erosie-beschermingsmaatregelen kunnen ook in het onderzochte gebied een rol spelen.
Zowel bermpje als bittervoorn zijn gevoelig voor plotse dalingen in de waterkwaliteit. Hierbij zijn
saneringen van overstorten op de eerste plaats belangrijk, net als het vermijden van inspoeling
van landbouwgronden (nutriëntenbelasting).
In de trajecten Wantebeek 1 en Wantebeek 4 vormen de aanwezige kokers/duikers voor
vismigratieknelpunten die uitwisseling van vissen tussen de verschillende trajecten verhinderen. De
spontane vestiging van nieuwe soorten wordt daardoor ook tegengewerkt. Het voorzien van een
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vispassage – misschien zelfs al te realiseren door eenvoudige steenbestorting net stroomaf van het
knelpunt – kan dit verhelpen.
In het traject Wantebeek 2 is de lichtinval te beperkt en de bladinval te groot om spontane
vestiging van waterplanten mogelijk te maken. Hieraan kan worden verholpen door in het traject te
voorzien in open plekken langsheen de beek langs waar zonlicht de beek kan invallen. Dit sluit ook
aan op de ecologische doelstellingen die er in het gebied zijn vooropgesteld voor het realiseren van
vegetatierijke laaglandbeken (habitattype 3260).
In de trajecten Wantebeek 3 en Wantebeek 4 is er momenteel te weinig structuurvariatie
aanwezig. Waar mogelijk, kan de beek in deze trajecten opnieuw laten meanderen een belangrijke
bijdrage leveren aan het verbeteren van het biotoop voor beekbewonende vissen. Een gevarieerde
beekstructuur (bochten en gediversifieerd stroompatroon) leidt automatisch tot variatie in het
bodemsubstraat, wat het bermpje ten goede komt.
In het traject Wantebeek 3 kan bovendien een slibruiming overwogen worden gezien de dikke laag
slib momenteel een stevige hypotheek legt op het ecologisch herstel van de beek. Dit, in
combinatie met het vermijden van nieuwe inspoeling van sediment, moet voor dit traject ook de
nodige kansen geven om spontane vegetatie-ontwikkeling te bekomen wat bijdraagt aan het
realiseren van het habitattype 3260, vegetatierijke laaglandbeken.
In de Pachtebeek vormen de slechte waterkwaliteit en de instroom van slib de voornaamste
probleempunten, in zodanige mate zelfs dat we durven betwijfelen of de aangetroffen populatie
driedoornige stekelbaarsjes wel duurzaam kan blijven bestaan. Bij de minste bijkomende
verslechtering van de waterkwaliteit verdwijnen ook deze – nochtans vrij tolerante – visjes uit de
beek. De oorzaken van de waterkwaliteit en de slibinstroom hiervan dienen best achterhaald te
worden zodat er een oplossing voor deze problemen kan gevonden worden.
Conclusies
•

Momenteel kennen zowel Pachtebeek als Wantebeek een matig visbestand;

•

Beide beken hebben nochtans wel potentie voor stroomminnende vissoorten en voor
habitattype 3260 (vegetatierijke laaglandbeken);

•

De structuurkwaliteit kan in trajecten Wantebeek 3 en Wantebeek 4 zeker nog beter;

•

Ruimingen liefst zo beperkt mogelijk houden en verspreid over tijd en ruimte;

•

In traject 3 kan een slibruiming overwogen worden om vegetatie-ontwikkeling een kans te
geven;

•

Traject 2 heeft potentie voor bermpje mits er lichtplekken in bos komen langs de beek;

•

De koker in traject Wantebeek 1 en de koker in traject Wantebeek 4 kunnen allebei met
steenbestorting vispasseerbaar gemaakt worden;

•

Om bittervoorn en habitat laaglandbeek te verkrijgen is er een continue goede
waterkwaliteit en meer waterplanten nodig, wat nu nog niet het geval is.
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