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Samenvatting 

Voor de Natuurverkenning 2030 (NARA 2009) dienen scenario’s doorgerekend te worden 

voor het potentieel herstel van visgemeenschappen tot 2015 en 2027. Bij deze 

scenario-analysen is het belangrijk dat de potentiële herstelkansen voor stroomminnende 

soorten enerzijds en soorten van stilstaand tot traagstromend water anderzijds, afzonderlijk 

berekend kunnen worden. Om dit onderscheid te kunnen maken, moet er voor beide 

visgroepen een potentiële habitatkaart of een “kansenkaart” opgemaakt worden op schaal 

Vlaanderen.  

In het kader van de scenario-analysen is er geopteerd om als “kansenkaart” voor beide 

visgroepen een kaart met de Huetzonering uit te werken. Huet onderscheidt - van bron tot 

monding - in een rivier vier viszones: forel-, vlagzalm-, barbeel- en brasemzone. Voor de 

natuurverkenning en de scenario-analysen worden slechts twee viszones weerhouden: een 

zone voor soorten van stilstaand tot traagstromend water die overeenkomt met de 

brasemzone en een zone voor stroomminnende soorten die overeenkomt met de barbeel-

vlagzalm-forelzone.  

Substraat, stroomsnelheid en temperatuur werden door Huet als belangrijkste 

discriminerende variabelen aangeduid. Op het terrein is de helling of het verhang in 

combinatie met breedte een goede schatter voor de natuurlijke stroomsnelheid en indirect 

ook voor de temperatuur. In dit rapport wordt een waterlopenkaart van Vlaanderen 

opgemaakt waarin - op basis van een geschatte waarde voor breedte en verhang - de 

riviertrajecten worden onderverdeeld in beide viszones en waarin de habitatgeschiktheid 

voor beide soortgroepen wordt berekend.  

Na een algemene situering van de Natuurverkenning 2030 en de plaats daarin van dit 

deelrapport, wordt stap voor stap uitgelegd hoe de viszonerings- en 

habitatgeschiktheidskaarten tot stand gekomen zijn. Alle kaarten in het stappenplan worden 

met hun referenties weergegeven in dit document.  

Deel 1 beschrijft de opmaak van een verhangkaart voor de waterlopen in Vlaanderen.  

Vertrekkende van de Vlaamse Hydrografische Atlas (VHA: wtl - versie 20080624) en de 

hoogtekaart Vlaanderen wordt de hoogteligging bepaald en het verhang berekend. 

Deel 2 beschrijft de opmaak van een breedtekaart. Eerst worden de waterlopen – conform 

de Europese Kaderrichtlijn Water - van bron tot monding ingedeeld in waterlooptypen. 

Vervolgens wordt op basis van veldgegevens berekend wat de mediaanbreedte is voor elk 

type. 

In deel 3 worden beide kaarten gecombineerd tot een viszoneringskaart. Op basis van 

verhang en breedte worden de waterlopen ingedeeld in de twee viszones.  

Viszones zijn een discrete indeling, terwijl de toename en afname van soorten eerder 

gradueel verloopt. Vandaar dat er naast de indeling in viszones ook een methode uitgewerkt 

is om de graduele habitatgeschiktheid van beide soortengroepen te schatten. Deze 

habitatgeschiktheid geeft de potentie aan voor één van beide visgroepen om zich te vestigen 

en te reproduceren. Een habitatgeschiktheid (HG) van 1 betekent dat het waterlopentraject 

als “optimaal” beschouwd wordt voor een bepaalde soortengroep. Een habitatgeschiktheid 

van 0 is volledig ongeschikt. Zo worden de polders als “ongeschikt” aangeduid voor de 

vestiging en reproductie van de groep van stroomminnende soorten, terwijl voor diezelfde 

groep de bovenlopen met een relatief groot verval een habitatgeschiktheid 1 hebben 

gekregen. Tussen het optimum (HG = 1) en de ongeschikte trajecten (HG = 0) wordt – op 

basis van expert judgement - een geleidelijke overgang van 0.75 naar 0.50 en 0.25 

berekend. Naast uitgesproken zones voor elke viszone, zijn er dus ook overgangszones waar 
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beide visgroepen een zekere geschiktheid hebben (bv HG = 1 voor stroomminnende soorten 

en 0.75 voor soorten van traagstromend water).  

Deze habitatgeschiktheidskaarten vormen de basiskaarten voor de vismodellering van het 

scenariorapport (natuurrapport 2009). Voor elk scenario (gaande van een verbeterde 

waterkwaliteit tot een ontsnipperd netwerk) geven beide “kansenkaarten” aan waar na 

ontsnippering of na een verbeterde waterkwaliteit één van beide visgroepen zal terugkeren.  
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0 Context natuurverkenning 2030 

0.1 Toekomstverkenning milieu en natuur 
De Milieuverkenning 2030 (MIRA 2009) en de Natuurverkenning 2030 (NARA 2009) 

beschrijven de toekomst van het leefmilieu en van de natuur in Vlaanderen. Het doel is de 

beleidsmakers en het geïnteresseerde publiek inzicht te geven in te verwachten evoluties van 

het leefmilieu en van de natuur in Vlaanderen, bij bepaalde beleidskeuzes en binnen een 

gegeven sociaal-economische context.  

Dit wetenschappelijk rapport maakt deel uit van een reeks rapporten die de 

wetenschappelijke onderbouwing van MIRA 2009 en NARA 2009 bevatten. 

0.2 Scenario’s 
De Natuurverkenning 2030 beschrijft de mogelijke evolutie van de natuur in Vlaanderen 

tijdens de periode 2005–2030 aan de hand van drie landgebruikscenario’s: 

• In het scenario referentie (*R) wordt het beleid uit de periode 2000-2007 ongewijzigd 

voortgezet en worden de voorziene plannen uitgevoerd. 

• Het scenario scheiden (*S) verdeelt de open ruimte tussen de gebruiksvormen ervan, en 

groepeert die gebruiksvormen ruimtelijk in homogene clusters (terrestrische 

verkenning). Ontsnippering van waterlopen gebeurt prioritair in functie van soorten van 

Europees belang (aquatische verkenning). 

• In het scenario verweven (*V) maakt de zorg voor natuur integraal deel uit van alle 

landgebruiksvormen, en worden de gebruiksvormen van de open ruimte ruimtelijk door 

elkaar verweven (terrestrische verkenning). Ontsnippering van waterlopen richt zich op 

de grotere verbindingen in het waterlopennetwerk (aquatische verkenning). 

Elk landgebruikscenario bestaat uit een pakket beleidsmaatregelen waarvan het gezamenlijk 

effect wordt berekend. Bij de samenstelling van de pakketten wordt gestreefd naar een 

vergelijkbare kostprijs per scenario. Langetermijndoelstellingen van het natuur-, bos- en 

waterbeleid vormen een toetsingskader om de verwachte effecten te beoordelen.  

De drie landgebruikscenario’s in de Natuurverkenning 2030 zijn elk geënt op twee 

milieuscenario’s uit de Milieuverkenning 2030: 

• In het scenario referentie (R*) wordt het beleid uit de periode 2000-2007 ongewijzigd 

voortgezet en worden de voorziene plannen uitgevoerd. 

• In het scenario Europa (E*) worden bijkomende inspanningen genomen om tegen 2020-

2030 de Europese milieudoelstellingen te halen. De aquatische verkenning bevat twee 

varianten van het Europascenario, aansluitend op de scenario’s in de ontwerp 

stroomgebiedbeheerplannen. In het scenario Europa 2027 (E27*) wordt een maximale 

set van aanvullende maatregelen uitgevoerd om tegen 2027 de Europese doelstelling te 

halen. In het scenario Europa 2015 (E15*) worden enkel tegen 2015 de meest haalbare 

aanvullende maatregelen uitgevoerd. 

De landgebruiks- en de milieuscenario’s worden uitgetekend binnen éénzelfde sociaal-

economische verkenning. In de terrestrische verkenning worden ook klimaatverkenningen 

verwerkt, afgeleid uit internationale klimaatscenario’s.  



 

 
8 Huetzonering van het rivierennetwerk in Vlaanderen www.inbo.be

 

Het voornaamste zichtjaar is 2030. Voor het klimaat worden ook 2050 en 2100 als zichtjaren 

gehanteerd. De aquatische scenario’s focussen op 2015 en 2027, aansluitend op de Europese 

Kaderrichtlijn water. 

Voor de zes terrestrische scenario’s (figuur A) en de negen aquatische scenario’s (figuur B) 

worden de verwachte ontwikkelingen doorgerekend door middel van rekenkundige modellen.  

Sociaal-economische 
verkenning

Klimaatverkenning

Milieukwaliteit
referentie (R*)

Milieukwaliteit
Europa (E*)

Landgebruik
scheiden (*S)

Landgebruik
verweven (*V)

Landgebruik
scheiden (*S)

Landgebruik
verweven (*V)

Landgebruik
 referentie (*R)

Landgebruik
referentie (*R)

RR

ES

ER

RV

RS

EV

 

Figuur A: Een sociaal-economische verkenning, twee milieuscenario’s (gekoppeld aan twee 

klimaatverkenningen) en drie landgebruikscenario’s worden gecombineerd in zes scenario’s. 

Sociaal-
economische 
verkenning:

bevolkingsgroei

Waterkwaliteit 
referentie 2015

(R15*)

Waterkwaliteit 
Europa 2027

(E27*)

Rivierontsnippering
scheiden (*S)

Rivierontsnippering 
verweven (*V)

Rivierontsnippering 
 referentie (*R)

Waterkwaliteit 
Europa 2015

(E15*)

Rivierontsnippering 
referentie (*R)

Rivierontsnippering 
scheiden (*S)

Rivierontsnippering 
verweven (*V)

Rivierontsnippering 
scheiden (*S)

Rivierontsnippering 
verweven (*V)

Rivierontsnippering 
referentie (*R)

R15V

R15R

R15S

E15V

E15R

E15S

E27V

E27R

E27S

Figuur B: Een sociaal-economische verkenning, drie milieuscenario’s en drie 

rivierontsnipperingsscenario’s worden gecombineerd tot negen scenario’s. 
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De berekeningen gebeuren in de meeste gevallen gebiedsdekkend op niveau Vlaanderen, 

tenzij de beschikbare gegevens en/of modellen dit niet toelaten. 

0.3 Scenarioberekeningen en onderlinge samenhang 
De scenario’s werden met gepaste rekenkundige modellen doorgerekend volgens het 

stroomschema in figuur C. 

De sociaal-economische verkenning en de klimaatverkenningen vormen een onafhankelijke 

input. 

1. Willems P., Deckers P., De Maeyer Ph., De Sutter R., Vanneuville W., Brouwers 

J., Peeters  B. (2009) Klimaatverandering en waterhuishouding. 

Wetenschappelijk rapport, MIRA 2009, NARA 2009, VMM, INBO.R.2009.49, 

www.milieurapport.be, www.nara.be 

2. Demarée G., Baguis P., Debontridder L., Deckmyn A., Pinnock S., Roulin E., 

Willems P., Ntegeka V., Kattenberg A., Bakker A., Bessembinder J., Lenderink G., 

Beersma J. (2009) Eindverslag studieopdracht “Berekening van klimaatscenario’s 

voor Vlaanderen” uitgevoerd door KMI, KNMI, KUL. Instituut voor Natuur- en 

Bosonderzoek (INBO), Brussel, INBO.R.2009.48, www.nara.be 

De milieuscenario’s leiden tot verkenningen inzake zowel atmosferische deposities als 

waterkwaliteit. 

3. Schneiders A., Simoens I., Belpaire C. (2009) Waterkwaliteitscriteria opstellen 

voor vissen in Vlaanderen. Wetenschappelijk rapport, NARA 2009. 

INBO.R.2009.22, www.nara.be 

4. Wuyts K., Staelens J., De Schrijver A., Verheyen K., Overloop S., Vancraeynest 

L., Hens M. & Wils C. (2009) Overschrijding kritische lasten. Wetenschappelijk 

rapport, mira 2009, nara 2009, VMM, INBO.R.2009.55, www.milieurapport.be, 

www.nara.be 

De landgebruikscenario’s en de milieuscenario’s leiden tot verkenningen inzake landgebruik. 

De gelijkschakeling van de kosten komt aan bod in een afzonderlijk rapport. 

5. Van Reeth W. (2009) Kosten en beleidsprestaties. Wetenschappelijk rapport, 

NARA 2009. INBO.R.2009.19, www.nara.be. 

6. Hens M., Van Reeth W. & Dumortier M. (2009) Scenario’s. Wetenschappelijk 

rapport, NARA 2009. INBO.R.2009.18, www.nara.be. 

7. Gobin A., Uljee I., Van Esch L., Engelen G., de Kok J., van der Kwast H., Hens M., 

Van Daele T., Peymen J., Van Reeth W., Overloop S., Maes F. (2009) 

Landgebruik in Vlaanderen. Wetenschappelijk rapport, MIRA 2009, NARA 2009, 

VMM, INBO.R.2009.20, www.milieurapport.be, www.nara.be. 

8. Overloop S., Gavilan J., Carels K., Van Gijseghem D., Hens M., Bossuyt M., 

Helming J. (2009) Landbouw.  Wetenschappelijk rapport, MIRA 2009 & NARA 

2009, VMM, INBO.R.2009.30, www.milieurapport.be, www.nara.be. 

De verkenningen inzake landgebruik worden doorgerekend naar verkenningen inzake 

biotopen en habitats. Deze worden met de verkenningen inzake atmosferische deposities 

geconfronteerd, hetgeen resulteert in verkenningen inzake de druk van atmosferische 

vermestende en verzurende deposities op biotopen. 

9. Van Daele T. (2009) Biotopen. Wetenschappelijk rapport, NARA 2009. 

INBO.R.2009.23, www.nara.be. 
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In een gevalstudie voor de Kleine Nete worden de verkenningen inzake landgebruik ook 

geconfronteerd met de klimaatverkenningen om via hydrologische modellering tot een 

verfijnde verkenning van de habitats te komen. 

10. Dam J. , Salvadore, E., Van Daele T. & Batelaan, O. (2009) Case Kleine Nete: 

hydrologie. Wetenschappelijk rapport, NARA 2009. INBO.R.2009.28, 

www.nara.be. 

11. Van Daele T. (2009) Case Kleine Nete: moerasvegetaties. Wetenschappelijk 

rapport, NARA 2009. INBO.R.2009.25, www.nara.be. 

De verkenningen inzake biotopen en habitats en de klimaatverkenningen vormen de input 

voor verkenningen inzake terrestrische soorten. 

12. De Bruyn L. & Bauwens D. (2009) Terrestrische soorten. Wetenschappelijk 

rapport, NARA 2009. INBO.R.2009.26, www.nara.be. 

Aan de landgebruikscenario’s worden ook scenario’s inzake rivierontsnippering gekoppeld. Zij 

worden vertaald naar verkenningen inzake rivierontsnippering. Samen met de scenario’s 

inzake waterkwaliteit en een typering van het rivierennetwerk, vormen zij de basis voor 

verkenningen inzake aquatische soorten. 

13. Schneiders A., Van Daele T. & Wils C. (2009) Huetzonering van het 
rivierennetwerk in Vlaanderen. Wetenschappelijk rapport, NARA 2009. 

INBO.R.2009.24, www.nara.be. 

14. Stevens M. & Schneiders A. (2009) Scenario’s voor het oplossen van 

migratieknelpunten voor vissen. Wetenschappelijk rapport, NARA 2009. 

INBO.R.2009.21, www.nara.be. 

15. Schneiders A. (2009) Vismodellering. Wetenschappelijk rapport, NARA 2009. 

INBO.R.2009.27, www.nara.be. 

klimaat
(hoofdstuk 2)

dagvlinders
broedvogels
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(hoofdstuk 6)

biotopen
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(hoofdstuk 3)

demografie, economie, energieprijzen
(hoofdstuk 1)

terrestrische
soorten
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(hoofdstuk 8)
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Figuur C: Stroomschema en samenhang van de scenarioberekeningen.  
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1 Inleiding 

Voor de Natuurverkenning 2030 (NARA 2009) dienen scenario’s doorgerekend te worden 

voor het potentieel herstel van visgemeenschappen tot 2015 en 2027 (www.nara.be). 

Zoals aangegeven in de context (paragraaf 0.2 en figuur B) worden de scenario’s uit de 

stroomgebiedbeheerplannen (SGBP) voor waterkwaliteitsverbetering en voor ontsnippering 

doorvertaald naar mogelijke effecten op visgemeenschappen (Schneiders 2009a, Schneiders 

et al. 2009b, Stevens & Schneiders 2009). Voor habitatkwaliteitsverbetering zijn er in de 

SGBP geen scenario’s uitgewerkt. 

Bij het doorrekenen van deze scenario’s is het belangrijk dat een onderscheid gemaakt kan 

worden tussen potentieel herstel van stroomminnende vissoorten en van vissoorten 

typerend voor traagstromend tot stilstaand water. In een regio met hoofdzakelijk 

laaglandrivieren zoals in Vlaanderen zijn riviertrajecten met stroomminnende soorten van 

nature minder talrijk dan trajecten met soorten van traagstromend water. Daarbij komt nog 

dat talrijke menselijke ingrepen (opstuwing, verbreding, verdieping,...) ervoor gezorgd 

hebben dat de natuurlijke dynamiek en stroomsnelheid op vele plaatsen nog verder gedaald 

is waardoor de kansen op vestiging en herstel van die stroomminnende soorten nog kleiner 

zijn geworden. Deze achteruitgang is een algemene trend in heel West-Europa (Lasne et al. 

2007).  

Om bij de scenario-analyse dit onderscheid te kunnen maken, moet er voor beide visgroepen 

een potentiële habitatkaart of een “kansenkaart” opgemaakt worden op schaal Vlaanderen. 

Deze habitatgeschiktheidskaarten vormen de basiskaarten voor de vismodellering van het 

scenariorapport (natuurrapport 2009). Voor elk scenario (gaande van een verbeterde 

waterkwaliteit tot een ontsnipperd netwerk) geven beide kaarten aan waar na ontsnippering 

of na een verbeterde waterkwaliteit één van beide visgroepen zal terugkeren. Ze geven aan 

binnen welke zone potentieel herstel van visgroepen mogelijk is. 

Vermits gegevens van stroomsnelheden niet voor alle waterlopen voorhanden zijn, werd 

gezocht naar een alternatieve methode om dergelijke kansenkaarten op te maken. Reeds in 

1949 stelde M. Huet een alternatieve methode voor. Langsheen de gradiënt van bron tot 

monding deelde hij - op basis van een aantal abiotische kenmerken - de rivieren op in vier 

viszones, elk met een specifieke soortensamenstelling: een forel-, vlagzalm-, barbeel- en 

brasemzone. De soorten van snelstromend water werden vooral in de bovenstroomse delen 

aangetroffen. Meer stroomafwaarts verschoof de soortensamenstelling geleidelijk aan naar 

soorten van trager tot stilstaand water. Substraat, stroomsnelheid en temperatuur werden 

als belangrijkste discriminerende variabelen aangeduid. Op het terrein was de helling of het 

verhang in combinatie met breedte een goede schatter voor de natuurlijke stroomsnelheid 

en indirect ook voor de temperatuur. Vandaar dat Huet – zoals aangegeven in tabel 1 - een 

classificatie voorstelde aan de hand van deze 2 variabelen (Huet, 1949 en 1962). Tabel 2 

toont voor elke viszone de typerende soorten. Elke soort kan in verscheidene zones 

voorkomen, maar heeft meestal in één zone een optimum. 

In het kader van de scenario-analysen is er geopteerd om als “kansenkaart” voor beide 

visgroepen een kaart met de Huetzonering uit te werken. Een dergelijke gebiedsdekkende 

kaart voor Vlaanderen heeft heel wat extra toepassingsmogelijkheden. Ze kan een basis 

vormen voor het bepalen van doelgemeenschappen in Vlaanderen, voor het leggen van 

prioriteiten voor rivierherstel in functie van specifieke gemeenschappen of voor 

reïntroductieprojecten van stroomminnende soorten.  

Tenslotte vormt de indeling in viszones, ook internationaal, nog steeds de basis voor het 

bepalen van de referentietoestand en voor de ecologische beoordeling van 

visgemeenschappen (Belpaire C. et al. 2000, Breine et al. 2001, 2004; Goethals et al. 2006, 
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Simons et al. 2004 Jaarsma et al. 2007; Lasne et al. 2007, Noble & Cowx 2002, STOWA 

2007)(http://fame.boku.ac.at/; http://www.kaderrichtlijnwater.nl). De kansenkaarten laten 

toe om in de toekomst de monitoringgegevens in de visdatabank en de visscores (V.I.S.; 

http://vis.milieuinfo.be/) automatisch te koppelen aan de viszonering.  

Tabel 1: Indeling in viszones op basis van verhang en breedte (naar Huet, 1949) 

Breedte range (m) 0-1 1-5 5-25 25-100 100-300 

Verhang (‰) Max Min Max Min Max  Min  Max  Min  Max Min  

Forelzone 50,00 12,50 25,00 7,50 17,50 6,00 12,50 4,50   

Vlagzalmzone    7,50 3,00 6,00 2,00 4,50 1,25  0,75 

Barbeelzone   3,00 1,00 2,00 0,50 1,25 0,33 0,75 0,25 

Brasemzone 12,50 0,00 1,00 0,00 0,50 0,00 0,33 0,00 0,25 0,00 

 

Tabel 2: Karakteristieke soorten voor de verschillende viszones (aangepast naar Dillen et al. 

2005, Huet 1949, Vandelannoote et al. 1998) 

 Forelzone/ 

bronzone 

Vlagzalmzone Barbeelzone Brasemzone 

Beekforel *** *** *  

Vlagzalm  *** *  

Elrits, rivierdonderpad ** *** **  

Beekprik * *** *** * 

Gestippelde alver * ** *** * 

barbeel, sneep, 

serpeling, riviergrondel 

 ** *** * 

kopvoorn, kwabaal, 

winde, bermpje 

 * *** ** 

paling  * * ** *** 

snoek, rietvoorn, 

blankvoorn, baars, 

bittervoorn, kleine 

modderkruiper 

 * ** *** 

Zeelt, brasem, karper, 

grote modderkruiper, 

pos, snoekbaars 

  * *** 

*** optimum voor de soort, ** frequent voorkomend, * soort komt in lage aantallen voor 
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2 Doelstelling 

De doelstelling van dit deelrapport is: de waterlopen van Vlaanderen (volgens de Vlaamse 

Hydrografische Atlas, VHA) indelen in (natuurlijke) viszones volgens de criteria van Huet 

(1949, 1962). In het kader van de natuurverkenning 2030 is het vooral belangrijk om de 

grens tussen brasem- en barbeelzone in kaart te brengen. De brasemzone staat voor een 

viszone typerend voor vissen van stilstaand tot traagstromend water. De barbeel-vlagzalm-

forel-zones staan voor viszones typerend voor stroomminnende soorten.  

Zoals ook weergegeven in tabel 2 verloopt de overgang in de bijhorende visgemeenschappen 

eerder geleidelijk aan (Lasne et al. 2007, Vannote et al. 1980) en komt de grens van aan-

afwezigheid van een soort niet overeen met de grens van de viszone. Vandaar dat de 

viszoneringskaart verder verfijnd wordt in functie van het mogelijk voorkomen van bepaalde 

soorten. Op basis van een geleidelijke overgang wordt aan elk riviertraject een potentiële 

habitatgeschiktheid gegeven voor de vissoorten van traagstromend tot stilstaand water en 

voor de stroomminnende soorten die varieert van 0 (niet geschikt) over 0.25, 0.5 en 0.75 tot 

1 (optimaal). 

3 Stappenplan  

De opbouw van een waterlopenkaart met de viszonering bestaat uit 3 delen (zie figuur 1): 

- deel 1: opmaak van een verhangkaart voor de waterlopen in Vlaanderen. 
- deel 2: opmaak van een breedtekaart. 
- deel 3: opmaak van een kaart met de indeling in viszones volgens Huet. 
 

Deel 1:
Verhangkaart

Stap 1:
Hoogteligging 

waterlopen
bepalen

Stap 2:
Verhang waterlopen

berekenen

Deel 2:
Breedtekaart
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Stap 2:
Koppeling typen met dataset breedte

Stap 3:
Breedte per type berekenen

Deel 3: Berekening viszones           
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rekenregels voor viszonering

Stap 3:
Indeling waterlopenkaart in Huetzones
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verhangkaart & breedtekaart

Deel 1:
Verhangkaart

Stap 1:
Hoogteligging 

waterlopen
bepalen

Stap 2:
Verhang waterlopen

berekenen

Deel 2:
Breedtekaart

Stap 1:
Typologiekaart maken

Stap 2:
Koppeling typen met dataset breedte

Stap 3:
Breedte per type berekenen

Deel 3: Berekening viszones           

Stap 2:bepalen 
rekenregels voor viszonering

Stap 3:
Indeling waterlopenkaart in Huetzones

met aanduiding potentiële habitatgeschikheid

Stap 1: koppeling 
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Figuur 1: Overzicht van de methodologie  
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4 Deel 1: Verhang 

Vaak worden de termen verhang en verval door elkaar gebruikt. Vandaar dat we ze kort 

definiëren: 

Definitie : 

 

Het verhang is het relatieve hoogteverschil van een waterloop uitgedrukt in %. In laag 

gelegen gebieden wordt het verhang vaak uitgedrukt in m/km of  ‰. Vaak wordt ook de 

meer algemene term “helling” gebruikt. 

 

Het verval geeft het absolute hoogteverschil weer tussen twee punten van een waterloop. 

Verval wordt vaak gebruikt om een hoogteverschil van een infrastructuur zoals een sluis, een 

stuw of een watermolen aan te geven. 

 

 
Vermits het in de berekening voor de viszonering steeds gaat over de relatieve 

hoogteverschillen wordt verder steeds de term verhang gebruikt. 

Meetgegevens over het verhang van waterlopen zijn niet gebiedsdekkend (schaal 

Vlaanderen) beschikbaar. Vooral van de kleinere waterlopen is de hoogte slechts in beperkte 

mate ingemeten. Het zijn nu net deze kleinere bovenlopen met relatief grote 

hoogteverschillen waar het verhang op verschillende plaatsen in Vlaanderen voldoende groot 

is om verschillende viszones te kunnen onderscheiden. 

De methodiek die hieronder wordt beschreven is een poging om een gebiedsdekkende 

inschatting te maken van het verhang specifiek voor de bepaling van de viszonering. 

Hiervoor volstaat een ruwe inschatting.  

Hoe smaller de waterloop, hoe groter het verhang moet zijn om over te gaan naar een 

viszone voor stroomminnende soorten. Voor de kleine beken (breedte 0-5 m) loopt de 

grenswaarde voor de brasemzone op van 3 tot 12.5  ‰. Voor de breedste waterlopen 

(breedte > 100m) is er reeds een overgang naar stroomminnende soorten bij een verhang 

van 0.25 ‰ (zie tabel 1). 

De methode gaat ervan uit dat de hoogteligging van een waterloop, uitgemiddeld over een 

zekere afstand, een redelijke schatter is van het verhang van een waterloop zoals bedoeld in 

de Huet-zonering. Vroeger werden hiervoor de afstanden tussen de hoogtelijnen langs een 

waterloop op een topografische kaart gemeten met een mechanische afstandsmeter 

(hodometron). Dit gaf aanleiding tot grote meetfouten. De VHA (Vlaamse Hydrografische 

atlas) en het DTM (Digitaal Terrein Model) Vlaanderen laten toe deze methode in GIS te 

verfijnen. 

Hieronder wordt de methode stap voor stap beschreven.  

1. Op de waterlopen van de VHA (wtl - versie 20080624) werden elke 200 meter punten 

uitgezet (van monding tot bron) (zie Figuur 2).  

2. Rond elk punt werd een buffer gecreëerd met een straal van 25 meter.  

3. Voor elke buffer wordt de gemiddelde / minimum /maximum hoogte van het DTM 

berekend. Hiervoor werd het DTM Vlaanderen gebruikt met rastercellen 5x5m. Het raster 

omvat per bufferzone gemiddeld 75 cellen. Het minimum en maximum is gebaseerd op 

slechts 1 rasterwaarde, terwijl het gemiddelde gebaseerd is op ongeveer 75 

rasterwaarden. Vermits de ligging van de waterlopen volgens de VHA niet altijd perfect 

overeenkomt met de ligging volgens het DTM, is het belangrijk om met een buffer te 
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werken. Mogelijke fouten door een geringe verschuiving worden op die manier 

uitgemiddeld. De gemiddelde waarde moet eerder beschouwd worden als een maat voor 

de “valleihoogte” en minder van de werkelijke “waterloophoogte”.  

4. Voor elk punt werd het gemiddelde verhang berekend (lineaire interpolatie) over een 

afstand van 1000 m (2 punten stroomafwaarts en 2 punten stroomopwaarts) (zie figuur 

3). Zowel de gemiddelde hoogte als de minimum hoogte is omgerekend naar een 

verhang (V_min en V_mean). De puntresultaten werden opnieuw gekoppeld aan de 

lijnsegmenten. Elk punt staat hierbij voor een segment van 200 m (100 m 

stroomafwaarts en 100 m stroomopwaarts van het punt). Aan elk segment is een 

attributenveld gekoppeld met de waarden voor hoogte en verhang. 

a. Verhang Mean: een waarde voor het verhang gebaseerd op de gemiddelde 

DHM hoogte per buffer (gemiddelde van +/- 75 cellen per buffer)  

b. Verhang Min: verhang gebaseerd op de minimum DHM hoogte binnen een 

buffer (slechts één waarde per buffer) 

De gedetailleerde technische specificaties zijn weergegeven in bijlage 1. 

Deze methode rekent met de actuele waterlopenkaart. Vermits talrijke waterlopen 

rechtgetrokken zijn, zullen ze een hoger verhang hebben dan wat we van nature in die regio 

zouden verwachten. Hiervoor is niet gecorrigeerd. Andere antropogene invloeden verlagen 

dan weer het verhang. Overdimensioneringen hebben ertoe geleid dat rivieren veel breder 

zijn geworden, waardoor ze eerder als brasemzone zullen aangeduid worden. Ook de talrijke 

infrastructuurwerken verlagen de dynamiek en zorgen ervoor dat meer en meer rivieren tot 

de brasemzone behoren. 

Het uiteindelijke resultaat van deze GIS-oefening is een waterlopenkaart van Vlaanderen met 

aan elk segment van 200 m 3 attributenvelden voor de hoogte (H_min, H_mean, H_max) en 

2 attributenvelden voor verhang (V_min waarbij de interpolatieberekening vertrekt van de 

minimum hoogte per punt en V_mean waarbij de interpolatieberekening vertrekt van de 

gemiddelde hoogte per punt). De kaarten in figuur 5 tot 7 tonen enkele resultaten uit het 

stappenplan.  

Om een beeld te krijgen van de (systematische) verschillen tussen beide 

verhangberekeningen is een lineaire regressie berekend (zie figuur 4). Het verband is 

significant en het systematische verschil is zeer gering (V_min = 0,96*V_mean; p < 0,0001; 

gemiddelde absolute verschil = 0,5‰; Standaard deviatie is 0.6‰). Als we verschillen 

beschouwen als een maat voor een mogelijke fout op de verhangberekening, dienen we bij 

de toekenning van de viszones en de berekening van de habitatgeschiktheid hiermee 

rekening te houden. Dat betekent dat er vooral voor de rivieren breder dan 25 m (zie tabel 

1) een risico is op het fout inschatten van de brasem- of barbeelzione. 
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Figuur 2: Punten en buffers langs de waterloop (200 m interval) 

 

Figuur 3: Lengteprofiel langs de waterloop. 
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Figuur 4: Verband tussen de berekende waarden voor V_mean en V_min (in ‰) 
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Figuur 5: Hoogtekaart Vlaanderen (in TAW), op basis van DTM met rastercellen 5x5m 

 

 

Figuur 6: Hoogteligging waterlopen in Vlaanderen (TAW) (op basis van de gemiddelde 

hoogteligging per segment). 
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Figuur 7: Verhangkaart Vlaanderen (in ‰) (verhang berekend op basis van de gemiddelde 

hoogte per segment).  

Referentie: verhangkaart_sep2008, bron INBO 
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5 Deel 2: Breedte 

Naast verhang, dient er ook op schaal Vlaanderen een kaart met de breedteklassen 

opgemaakt te worden. Dit gebeurt in 2 stappen. In een eerste stap worden de rivieren van 

bron naar monding opgedeeld in riviertypen (conform de Europese Kaderrichtlijn Water). 

Vervolgens worden velddata verzameld met betrekking tot de breedte van de rivieren. De 

breedte is telkens gemeten ter hoogte van het wateroppervlak. Door aan elk riviertype de 

overeenkomstige steekproef voor breedte te koppelen, kan de breedte-range van elk 

waterlooptype geschat worden.  

De breedte-range is wel beïnvloed door door mens. Talrijke beken zijn uitgediept, verbreed 

en de overdimensionering zorgt ervoor dat meer beken tot de brasemzone behoren. Hiervoor 

kon geen correctie doorgevoerd worden, aangezien niet voor alle waterlopen gekend is wat 

de antropogene invloed is geweest.  

5.1 Opmaak typenkaart 

De eerste typologiekaart voor waterlopen in Vlaanderen is opgemaakt in 2002 in opdracht 

van VMM (Jochems et al. 2002). Het is een indeling in riviertypen, die voldoet aan de eisen 

van de Kaderrichtlijn Water en die samenhangt met de te verwachten natuurlijke ecologische 

verscheidenheid aan levensgemeenschappen. De bekkengrootte, de hydro-ecoregio en de 

rivierorde vormden de basiskenmerken voor de indeling (Jochems et al. 2002).  

Deze typenindeling is later aangepast door VMM (Vlaamse Milieumaatschappij). De 

aangepaste versie komt meer overeen met de administratieve indeling in beheerseenheden. 

Het is deze versie waarover Vlaanderen aan Europa rapporteert in de 

stroomgebiedsbeheerplannen (SGBP). Vandaar dat we ook in de Vlaamse rapportering deze 

aangepaste indeling wensen te gebruiken. In de rapportering aan Europa zijn enkel 

waterlopen met een afstroomgebied groter dan 50 km² opgenomen. Enkel daarvoor is door 

VMM een typenkaart uitgewerkt. Voor de kleinere typen kon door VMM geen aangepaste 

kaart op schaal Vlaanderen aangeleverd worden.  

De kaart met de volledige typologie op schaal Vlaanderen werd in het kader van dit project 

binnen het INBO verder uitgewerkt, steunende op de volgende beschikbare datasets: 

• WL-kaart: Waterlopenkaart met indeling in waterlichamen (bron: VMM): Vlaanderen 

wordt ingedeeld in stroomgebieden < 10 km², 10-50 km², > 50 km². Aan de 

waterlichamen met een stroomgebied > 50 km² werd door VMM een waterlooptype 

toegekend. 

• Typenkaart 2002: Typenkaart opgemaakt door Jochems et al. in 2002 (bron: INBO), 

• HE-kaart: Kaart van de hydro-ecoregio’s in Vlaanderen (bron: INBO).  

• VHA: Vlaamse Hydrografische Atlas (wlasvl versie 20080826 of versie 617) 

• DTM (Digitaal Terrein Model): Hoogtekaart Vlaanderen met rastercellen 5x5m 

De beslissingsstructuur die werd gevolgd voor de aangepaste indeling in waterlooptypen is 

weergegeven in tabel 3. Het resultaat is weergegeven in figuur 8. 

Vooral in de overgangszone tussen de hydro-ecoregio’s dient deze kaart – op basis van 

expertkennis op het terrein - in de toekomst nog verfijnd en bijgestuurd te worden. 



 

 
20 Huetzonering van het rivierennetwerk in Vlaanderen www.inbo.be

 

Voorlopig werd hiervoor zoveel mogelijk de indeling volgens Jochems (2002) gevolgd. De 

waterlopen ten noorden van de Schelde (die niet afwateren naar de Schelde zelf) en ten 

noordwesten van de kanalengordel Brugse Vaart/Afleidingskanaal van de Leie, werden 

getypeerd als “waterlopen van de Gentse Kanaalzone”. Net als de polderlopen, zijn het 

grotendeels “kunstmatige” waterlopen. Dit op basis van duidelijke wijzigingen in het 

stroomregime. Waterlopen vertonen er meestal geen natuurlijke afwatering en de 

stroomrichting is vaak onbekend. De waterlopen van de Gentse Kanaalzone vertonen grote 

overeenkomsten met de polderlopen. Ze verschillen vooral in de hoogteligging (5-10 m 

boven zeeniveau versus 0-5m voor de polders) en zijn grotendeels gekenmerkt door een 

zandige ondergrond.  

Tabel 3: Criteria voor het bepalen van het waterlooptype zoals gerapporteerd aan Europa (Z-

ZL-L = zand-zandleem-leem). Voor de Vlaamse rapportering zijn de typen Kleine Beek en 

Kleine Beek Kempen nog verder onderverdeeld in 2 subtypen. 

Type  Waterlooptype Hydro-ecoregio Bekken-grootte Bepalen van het waterlooptype 

Bk2 < 10 km² 

Bk1 

Kleine Beek Z-ZL-L 

Z-ZL-L 10-50 km² 

BkK2 < 10 km² 

BkK1 

Kleine Beek Kempen Kempen 

Kempen 10-50 km² 

WL-kaart, HE-kaart, typenkaart 
2002 

Bg Grote beek Z-ZL-L 50-300 km² 

BgK Grote beek Kempen Kempen 50-300 km² 

Rk Kleine rivier 300-600 km² 

Rg Grote rivier 600-10000 km² 

Rzg Zeer grote rivier 

Geen 
specificatie 

> 10000 km² 

Volgens kaart waterlichamen 
(bron  VMM) 

 

Kan Kanaal Geen spec. Geen spec WL-kaart en VHA 

Po Polderwaterloop Polders Geen spec HE-kaart  

Kunst Kunstmatige 
waterloop 

Z-ZL-L Geen spec VHA: Bekken Gentse Kanalen en 
Topografische kaart < 10m 

Mlz 

O* 

Getijrivieren met 
gradiënt zoet tot zout 

Geen spec. Geen spec. Volgens kaart waterlichamen 
(bron  VMM) 

O*: alle overgangswateren van zout tot brak – O1 = macrotidaal en O2 = mesotidaal;  

Mlz: zoetwatergetijgebied 

 

Enkel de beektypen (B*) en riviertypen (R*) (zie tabel 3) vertonen een natuurlijk verloop in 

breedte van bron naar monding. Enkel voor deze typen is het mogelijk om de breedte te 

schatten. Voor kanalen, polderwaterlopen en de overige kunstmatige waterlopen in het 

bekken van de Gentse Kanalen is dit verloop veel minder duidelijk en kan er geen breedte 

berekend worden. De variatie in breedte is voor deze “kunstmatige” typen te groot om een 

geschatte waarde aan het type toe te kennen. Ze worden integraal tot de brasemzone 

gerekend (de zone voor vissoorten van stilstaand tot traagstromend water). 
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Figuur 8: Indeling in waterlooptypen conform de Europese Kaderrichtlijn Water (legende: zie 

tabel 3). 

Referentie: typenKRW_nov2008, bron INBO 

5.2 Berekening breedteklasse per type 

Op basis van veldgegevens in de V.I.S. databank en de databank van de ecologische 

inventarisaties (UA) is de breedte aan het wateroppervlak van 3000 meetpunten 

beschikbaar. Deze dataset werd gebruikt om voor elk waterlooptype de rivierbreedte te 

schatten. De resultaten zijn weergegeven in tabel 4 en figuur 9. In figuur 9 zijn de 

waterlooptypen op basis van de hydro-ecoregio en de bekkengrootte gerangschikt van klein 

naar groot. De steekproef toont een duidelijk verloop in breedte. De breedteklassen werden 

gekoppeld aan de typenkaart. Op die manier is aan elke waterloop een ruwe schatting van 

de breedte gekoppeld. 
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Figuur 9: Boxplots met per waterlooptype de mediaanwaarde, 25-75 en 10-90 percentielen 

voor breedte (m) (legende typen: zie tabel 3) 

 

Tabel 4: Overzicht van de breedteklassen per waterlooptype (N= grootte van de steekproef). 

Type  Mediaan 10% 25% 75% 90% N waterloop bekken Hydro-ecoregio 

Bk2 1,3 0,6 1,0 1,9 3,0 965 Kleine Beek Z-ZL-L 

BkK2 1,6 0,9 1,1 2,4 3,2 287  

< 10 km² 

Kempen 

Bk1 2,6 1,5 2,0 3,5 5,0 377  Z-ZL-L 

BkK1 3,0 1,5 2,1 4,0 5,0 252  

10-50 km² 

Kempen 

Bg 5,0 2,9 3,8 7,0 8,3 251 Grote beek Z-ZL-L 

BgK 5,7 3,5 4,6 8,0 11,5 118  Kempen 

Rk 16 10,0 14 20 21 18 Kleine rivier 

Rg 25 10,0 14 36 53 138 Grote rivier 

Rzg 77 70 74 83 93 10 Zeer grote 
rivier 

> 50 km² 

Geen 
specificatie 
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6 Deel 3: Viszonering 

6.1 berekening Huetzones 

Via een GIS-berekening (Linear Referencing) werden de segmenten van de verhangkaart 

(VHAG-segmenten, bronkaart wtl) gekoppeld aan de VHA-kaart (VHAS-segmenten, 

bronkaart wlasvl). Daarbij werden de oorspronkelijke lijnsegmenten van de VHA-kaart 

behouden en werd het gemiddelde genomen van het verhang voor het betreffende segment. 

Het resultaat is een VHA-kaart met per segment (VHAS) een aanduiding van het 

waterlooptype, een breedteschatting en een gemiddelde waarde voor verhang.  

De volgende stap is het omzetten van de combinatie van breedte en verhang naar een 

zonering voor vissen. Vooral het onderscheid tussen waterlopen geschikt voor soorten van 

traagstromend tot stilstaand water (brasemzone) en de waterlopen geschikt voor 

stroomminnende soorten (barbeel-forel-vlagzalmzone) wordt hier concreet uitgewerkt. 

Tabel 5: Indeling in viszones volgens de berekening van de visindex 

Verhang  
(‰) 

breedte (m) 

Van Tot < 4,5 4,5-10 10-15 15-20 20-25 25-30 30-60 60-100 >100 

0 0,25 brasem brasem brasem brasem brasem brasem brasem brasem brasem 

0,25 0,33 brasem brasem brasem brasem brasem brasem brasem brasem barbeel 

0,33 0,45 brasem brasem brasem brasem brasem brasem brasem barbeel barbeel 

0,45 0,5 brasem brasem brasem brasem brasem brasem barbeel barbeel barbeel 

0,5 0,6 brasem brasem brasem brasem barbeel barbeel barbeel barbeel barbeel 

0,6 0,7 brasem brasem brasem barbeel barbeel barbeel barbeel barbeel barbeel 

0,7 1 brasem brasem barbeel barbeel barbeel barbeel barbeel barbeel barbeel 

1 1,25 barbeel barbeel barbeel barbeel barbeel barbeel barbeel barbeel barbeel 

1,25 1,5 barbeel barbeel barbeel barbeel barbeel barbeel barbeel vlagzalm barbeel 

1,5 1,75 barbeel barbeel barbeel barbeel barbeel barbeel vlagzalm vlagzalm barbeel 

1,75 2 barbeel barbeel barbeel barbeel barbeel vlagzalm vlagzalm vlagzalm barbeel 

2 2,3 barbeel barbeel barbeel vlagzalm vlagzalm vlagzalm vlagzalm vlagzalm barbeel 

2,3 2,7 barbeel barbeel vlagzalm vlagzalm vlagzalm vlagzalm vlagzalm vlagzalm barbeel 

2,7 3 barbeel vlagzalm vlagzalm vlagzalm vlagzalm vlagzalm vlagzalm vlagzalm barbeel 

3 4,5 bron vlagzalm vlagzalm vlagzalm vlagzalm vlagzalm vlagzalm vlagzalm barbeel 

4,5 5 bron vlagzalm vlagzalm vlagzalm vlagzalm vlagzalm vlagzalm forel barbeel 

5 5,50 bron vlagzalm vlagzalm vlagzalm vlagzalm vlagzalm forel forel barbeel 

5,50 5,70 bron vlagzalm vlagzalm vlagzalm vlagzalm forel forel forel barbeel 

5,70 6,00 bron vlagzalm vlagzalm vlagzalm forel forel forel forel barbeel 

6,00 6,50 bron vlagzalm vlagzalm forel forel forel forel forel barbeel 

6,50 7,00 bron vlagzalm forel forel forel forel forel forel barbeel 

>7  bron forel forel forel forel forel forel forel barbeel 

 

In tabel 1 werden de Huetklassen weergegeven zoals oorspronkelijk gepubliceerd door Huet 

(1949, 1962). De visindex in Vlaanderen bepaalt – conform de Europese Kaderrichtlijn Water 

– de ecologische kwaliteitsklasse van een visgemeenschap en geeft daarmee aan of de 

goede ecologische toestand al dan niet bereikt wordt (Belpaire C. et al. 2000, Breine et al. 

2001, 2004; Goethals et al. 2006, Simons et al. 2004). De scoretoekenning is gekoppeld aan 

de Huetzonering. Voor het berekenen van de visindex dient men bijgevolg voor elke afvissing 
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eerst na te gaan tot welke viszone het meetpunt behoort. Hiervoor is in de visdatabank 

(http://vis.milieuinfo.be/) een verfijnde beslissingstabel voorzien (zie tabel 5). Enkel de 

klasse van de kleinere bovenlopen ontbreekt hier. Beken met een breedte kleiner dan 1 m 

hebben volgens Huet een grenswaarde van 12,5 ‰. In tabel 5 is deze klasse mee 

opgenomen in de breedteklasse tot 4,5 m met een grenswaarde van 1 ‰.  
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Figuur 10: Grens viszone voor stroomminnende soorten op basis van de relatie tussen 

breedte (m) en verhang (‰).  

Een vergelijking tussen beide indelingen is weergegeven in figuur 10 en in tabel 6. Om de 

grens tussen brasem- en barbeelzone voor elke waterlooptype te kunnen bepalen, is de 

klasse-indeling omgezet naar een grafiek. De grafiek geeft een continue grenslijn aan tussen 

brasemzone (onder de curve) en barbeelzone (boven de curve) op basis van 

breedte/verhang verhouding. In tabel 6 is per waterlooptype - op basis van de 

mediaanbreedte en de grafiek in figuur 10 – de grenswaarde brasem-barbeelzone voor 

verhang berekend. 

Op basis van tabel 6 zijn de waterlopen ingedeeld in een viszone voor soorten van stilstaand 

tot traagstromend water (brasemzone) en een viszone voor stroomminnende soorten 

(barbeel-vlagzalm-forelzone). 

Vermits de overgang van barbeel- naar brasemzone voor de riviertypen (R* in tabel 6) reeds 

bij een verhang van 0,32 tot 0,55‰ wordt verwacht, is de kans groot dat er een fout 

optreedt bij het toekennen van de viszone. Dat wil zeggen dat er ten onrechte een 200 m 

traject wordt toegekend aan een barbeelzone of omgekeerd (zie ook deel 1: verhang). 

Daarom is er geopteerd om het gemiddelde verhang over de gehele lengte van elke rivier 

afzonderlijk te berekenen. De resultaten van deze berekening zijn weergegeven in bijlage 2. 

Dender, Leie, IJzer, Zenne behoren duidelijk tot de brasemzone. Demer en Gete bevinden 

zich op de overgang tussen brasem- en barbeelzone, terwijl Maas en Dijle tot de barbeelzone 

behoren.  



 

 
www.inbo.be Huetzonering van het rivierennetwerk in Vlaanderen 25

 

Tabel 6: Grenswaarde voor de overgang brasem- naar barbeelzone per waterlooptype (op 
basis van de middelste grafiek in figuur 10) 

Verhang (‰) Type  Breedte (m) 

brasemzone barbeelzone 

Bk2 1.30 < 2.4 ≥ 2.4 

BkK2 1.60 < 2.2 ≥ 2.2 

Bk1 2.60 < 1 ≥ 1 

BkK1 3.00 < 0.9 ≥ 0.9 

Bg 5.00 < 0.75 ≥ 0.75 

BgK 5.70 < 0.75 ≥ 0.75 

Rk 16.00 < 0.55 ≥ 0.55 

Rg 25.00 < 0.45 ≥ 0.45 

Rzg 77.00 < 0.32 ≥ 0.32 

 
Figuur 11 toont de kaart met de indeling in viszones. Door de densiteit aan waterlopen 

(22 000 km waterloop in Vlaanderen) zijn de waterlopen op de kaarten niet steeds 

individueel te onderscheiden. 

 

Figuur 11 : Indeling in viszones 

Referentie: VHA617_wlasvl_huet_2009.shp, bron INBO 

6.2 Berekening habitatgeschiktheid 

Viszones zijn een discrete indeling, terwijl de toename en afname van soorten eerder 

gradueel verloopt (Lasne et al. 2007, Vannote et al. 1980). De geleidelijke overgang van 

soorten blijkt ook duidelijk uit tabel 2. Vandaar dat er naast de indeling in viszones ook een 

voorstel uitgewerkt is om de habitatgeschiktheid van beide soortengroepen te schatten.  

Naast de indeling in de 2 viszones op basis van de verhouding breedte en verhang wordt een 

graduele overgang van habitatgeschiktheid 1 tot 0 toegekend aan elk riviersegment. De 

habitatgeschiktheid (HG) geeft aan hoe geschikt een segment is voor de vestiging van resp. 
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een soort van traagstromend tot stilstaand water of voor de vestiging van een 

stroomminnende soort. Een HG 1 is een optimaal habitat voor een soort van een bepaalde 

viszone, terwijl een HG 0 als volledig ongeschikt wordt aangeduid. Zo is het poldergebied 

aangeduid als een ongeschikte zone voor de vestiging van stroomminnende soorten.  

De geleidelijke overgang (HG 0 tot 1) wordt bepaald op basis van expert judgment door 

gebruik te maken van: de verhanggegevens (V_mean en V_min); de verschillende grafieken 

in figuur 10 en de breedterange in tabel 4. De grenzen voor elke habitatgeschiktheidsklasse 

zijn weergegeven in bijlage 2. Wanneer voor een bepaald type zowel V_mean als V_min 

consequent groter zijn dan de grenswaarde uit tabel 6, wordt steeds een habitatgeschiktheid 

1 gegeven voor de stroomminnende vissoorten. Naarmate de grenswaarde nadert stijgt ook 

geleidelijk de habitatgeschiktheid voor de soorten van traagstromend water. Eens beide 

verhangwaarden onder de grenswaarden zitten krijgt het traject voor soorten van 

traagstromend water consequent een habitatgeschiktheid 1 en daalt de habitatgeschiktheid 

voor de stroomminnende soorten. In de overgangszone (waarbij b.v.  V_mean een 

geschiktheid voor stroomminnende soorten en V_min een geschiktheid voor traagstromende 

soorten aangeeft), wordt aan beide visgroepen een geschiktheid 0.75 toegekend.  

De potentiële habitatgeschiktheidskaarten zijn weergegeven in figuur 12 en 13. De 

procentuele verdeling is weergegeven in figuur 14. Terwijl in Vlaanderen van nature 54% 

van de waterlopen optimaal geschikt is voor soorten van traagstromend water, is slechts 

28% (potentieel) geschikt voor stroomminnende soorten. Slechts 13% van de waterlopen is 

geen geschikt habitat voor soorten van traagstromend water, ten opzichte van 35% voor 

stroomminnende soorten. 

De kaarten in figuur 12 en 13 tonen de ruimtelijke spreiding. De waterlopen in de polders en 

de kunstmatige netwerken in de Gentse Kanaalzone zijn enkel geschikt voor vissoorten van 

traagstromend water. Een groot deel van de rivierhabitat in het Netebekken, het 

Maasbekken en de grote riviervalleien is optimaal voor soorten van traagstromend water en 

slechts suboptimaal voor stroomminnende soorten. De grootste potentie voor de 

stroomminnende groep bevindt zich in het zuidelijke deel van Vlaanderen en op de 

waterscheidingslijn van het Schelde- en Maasbekken.  

Beide kaarten zijn kansenkaarten. Dat wil zeggen dat ze aangeven waar - zonder de 

aanwezigheid van infrastructuurwerken zoals stuwen, molens,... – geschikte trajecten te 

vinden zijn voor stroomminnende soorten of voor soorten van traagstromend tot stilstaand 

water. Wanneer de huidige infrastructuurwerken wel mee in rekening genomen worden, 

zullen de kansen voor de stroomminnende soorten nog lager liggen, met uitzondering van 

lokale stroomversnellingen ten gevolge van de infrastructuurwerken zelf (bv lokale 

stroomversnelling ter hoogte van een vistrap). Binnen het tijdsbestek van dit nara-project 

was het echter niet mogelijk om een geactualiseerde verhangkaart op te stellen. 
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Figuur 12 : Habitatgeschiktheid voor stroomminnende soorten (Huetzones : barbeel, forel, 

vlagzalm) (waarde : 0 – 1) 
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Figuur 13: Habitatgeschiktheid voor soorten van stilstaand tot traagstromend water 

(Huetzone: brasem) (waarde : 0 – 1) 

Referentie: VHA617_wlasvl_huet_2009.shp, bron INBO 
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Figuur 14: Verdeling van de waterlopen in Vlaanderen in potentiële 

habitatgeschiktheidsklassen voor soorten van traagstromend tot stilstaand water en voor 

stroomminnende soorten  
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Bijlage 1 : Technische bijlage bij opmaak 

verhangkaart 

De methode voor de opmaak van een verhangkaart voor het rivierennetwerk in Vlaanderen 

wordt stap voor stap beschreven met steeds aanduiding van de gebruikte tools, de input- en 

de outputfiles.  

Stap 1: Op de waterlopen van de VHA (versie 20080624) werden elke 200 meter punten 

uitgezet (van monding tot bron). Elke punt bevat een unieke code in de attribute tabel: 

'vhagcode_stepID'. 

input: feature class 'wtl' in \vha20080624.mdb 

bewerking: hawth's tool - Convert lines to points (200m) 

output: \Hellingkaart\verval_totaal_definitief\points_stepID\points_vha_tot.shp 

Stap 2: Rond elk punt werd een buffer gecreëerd met een straal van 25 meter.  

input: \Hellingkaart\verval_totaal_definitief\points_stepID\points_vha_tot.shp 

bewerking: buffer (25m) 

output: \Hellingkaart\verval_totaal_definitief\points_stepID\vha_points_buff25.shp 

Stap 3: Voor elke buffer wordt de gemiddelde / minimum /maximum hoogte van het DTM 

berekend. Hiervoor werd het DTM Vlaanderen gebruikt met rastercellen 5x5m. Het raster 

omvat per bufferzone gemiddeld 75 cellen. 

input: \Hellingkaart\verval_totaal_definitief\points_stepID\vha_points_buff25.shp +  DHM 

vl_04_05m op de Gisserver 

bewerking: Zonalstats 

output: tabel 'zonal_tot' in 

\Hellingkaart\verval_totaal_definitief\points_step_buff25\zonal_tot.mdb 

Stap 4: Voor elk punt werd het gemiddelde verhang berekend (lineaire interpolatie) over een 

afstand van 1000m (2 punten stroomafwaarts en 2 punten stroomopwaarts). Hiervoor werd 

een script geschreven in VBA access. Het script wordt aangestuurd met het formulier 

'FrmRunScript'. De nodige invoer- en outputvelden worden weergegeven in het formulier. 

input: tabel 'zonal_totaal' in \verval_totaal_definitief\zonal_tot.mdb 

bewerking: FrmRunScript in \verval_totaal_definitief\berekening_verval.mdb 

output: tabel 'zonal_totaal' in \verval_totaal_definitief\zonal_tot.mdb 

Stap 5: De resultaten werden overgebracht in een dynamic segmentation layer. Elk punt 

staat hierbij voor een segment van 200m (100 stroomafwaarts en 100m stroomopwaarts 

van het punt) 

input: tabel 'zonal_totaal' in \verval_totaal_definitief\berekening_verval.mdb + VHA (versie 

20080624)  

bewerking: Make Route Event Layer + Export data to feature 

output: \verval_totaal_definitief\vervalkaart_18_09_08.shp 

- H_mean & V_mean = verhang gebaseerd op de gemiddelde DHM hoogte per buffer 
(gemiddelde van +/- 75 cellen per buffer). 

- H_min & V_min = verhang gebaseerd op de minimum DHM hoogte binnen een buffer 
(slechts één waarde per buffer) 
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Enkele specificaties: 

- Voor de eerste twee en de laatste twee punten werd geen verhang berekend. 
- Wanneer de euclidische afstand tussen twee punten groter is dan de afstand langs de 

waterloop werd de verhang niet berekend. Dit komt o.a. voor langs de grensgebieden 
waar de waterloop bij elke oversteek van de grens wordt onderbroken. 

 

Referentie Verhangkaart:  

Q:\Projects\PRJ_NARA2009\Deelproject_Aquatisch\GIS-export\verhangkaart_sep2008 
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Bijlage 2: Berekening habitatgeschiktheid 

Tabel II.1: Grenswaarden verhang (‰) voor de 2 viszones (viszone voor soorten van 

stilstaand tot traagstromend water (Br) en viszone voor stroomminnende soorten (Ba)). 

Riviertype 
 

Toelichting 
VHAG-
code 

Verhang mean 
verhang 

min 
Huet HGBa HGbr 

P* Polderwaterloop    br 0 1 

Rzg Maas >0   ba 1 0.75 

Rg Grote rivieren >0   br 0.25 1 

 6551   ba 1 0.75 

 6552   ba 1 0.75 

 6684   ba 1 0.75 

Rg 
 
 
 

 6867   ba 1 0.75 

 >0   br 0.25 1 

 7151   br 0.75 1 
Rk 
 
  7162   br 0.75 1 

  <0,9 <0,9 br 0 1 

  <0,9 >=0,9 br 0.5 1 

  <2,4 and >=0,9  br 0.75 1 

  >=2,4 <0,9 ba 0.75 0.75 

  >=2,4 >=0,9 ba 1 0.75 

  >=5 >=2,4 ba 1 0.5 

Bk2 
 
 
 
 
 

  >=12,5 >=7 ba 1 0 

  <0,9 <0,9 br 0 1 

  <0,9 >=0,9 br 0.5 1 

  <2,2 and >=0,9  br 0.75 1 

  >=2,2 <=0,9 ba 0.75 0.75 

  >=2,2 >0,9 ba 1 0.75 

  >=5 >2,2 ba 1 0.5 

BkK2 
 
 
 
 
 
 

  >=12,5 >=7 ba 1 0 

  <0,75 <0,75 br 0.25 1 

  <0,75 >=0,75 br 0.5 1 

  
<0,9 and 
>=0,75 

 br 0.75 1 

  >=0,9 <0,75 ba 0.75 0.75 

  >=0,9 >=0,75 ba 1 0.75 

  >=3 >=0,9 ba 1 0.5 

Bk1 or BkK1 
 
 
 
 
 
 

  >=7 >=3 ba 1 0.25 

  <0,4 <0,4 br 0.25 1 

  <0,4 >=0,4 br 0.5 1 

  
<0,75 and 

>=0,4 
 br 0.75 1 

  >=0,75 <0,4 ba 0.75 0.75 

  >=0,75 >=0,4 ba 1 0.75 

  >=2 >=0,75 ba 1 0.5 

Bg or BgK 
 
 
 
 
 
 

  >=5 >=2 ba 1 0.25 

Kan*     br 0 0.5 

Kunst*     br 0 0.5 

KanPkunst & B*  GK zone   br 0 1 
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De soortenverschuiving langsheen de viszones (zie tabel 2) geeft aan dat de viszonering niet 

absoluut is, maar dat er een geleidelijke overgang plaatsvindt die samenhangt met breedte 

en verhang (Lasne et al. 2007, Vannote et al. 1980). Tabel 6 bepaalt de grensovergangen 

tussen de habitatgeschiktheid 1 of < 1 voor een bepaalde visgroep. De geleidelijke overgang 

binnen een bepaalde zone van 0 tot 1 in tabel II.1 wordt mede bepaald door de verschillen 

tussen het verhang berekend op basis van de gemiddelde waarde voor de hoogte (V_mean) 

en het verhang berekend op basis van de laagste waarde voor de hoogte (V_min). 

Bovendien is er rekening gehouden met de volledige range in de referenties voor de 

Huetzonering (figuur 10) en met de breedterange in tabel 4 en tenslotte met de grenswaarde 

van een aangrenzend type. 

Bij wijze van voorbeeld wordt dit in detail uitgelegd voor het type kleine beek: 

Een kleine beek (Bk2) met verhang consequent > 2.4 (zie tabel 6) heeft habitatgeschiktheid 

(HG)  1 voor stroomminnende vissoorten (vis_SM). Een kleine beek met verhang consequent 

< 2.4 heeft habitatgeschiktheid (HG) 1 voor vissoorten van traagstromend water (vis_TS).  

Een overgangszone waarbij enkel V_mean > 2.4 (en V_min > 0.9) geeft aan beide groepen 

HG = 0.75. 

Wanneer voor één visgroep HG = 1, zal de HG van de andere visgroep geleidelijk toenemen 

naarmate de grenswaarde voor het verhang nadert. Een kleine beek die consequent (zowel 

voor V_mean als voor V_min) een zeer hoog verhang heeft (>12.5 en >7 en) volgens alle 

referenties van Huetzonering, krijgt HG 1 voor vis_SM en de laagste waarde, nl. HG 0 voor 

vis_TS . Een kleine beek die consequent een zeer laag verhang heeft (< 0.9 = grenswaarde 

naar het volgende type) krijgt de laagste waarde, nl. HG 0 voor vis_SM en HG 1 voor vis_TS.  

Wanneer de grenswaarde van 2.4 nadert, blijft de HG voor vis_SM = 1, maar stijgt de HG 

van de vis_TS geleidelijk van 0 naar 0.25, 0.5 en vervolgens naar 0.75. Eens V_mean daalt 

onder de 2.4 dan stijgt de HG voor vis_TS naar 1 en daalt de HG voor vis_SM naar 0.75. 

De risico’s op het maken van een fout is groter naarmate de waterloop breder wordt. Vermits 

de grote rivieren reeds bij een zeer laag verhang overgaan van de brasemzone naar de 

barbeelzone is de risico op foutklassering voor dat type hoger dan voor de andere typen. 

Voor de grote rivieren wordt daarom over de gehele lengte van de rivier de range in verhang 

berekend. Vervolgens zijn de rivieren ingedeeld in brasem- of barbeelzone (zie tabel II.2). 

Tabel II.2 : Berekende verhang in ‰ (min-max) en beslissing viszone voor rivieren 

VHAG Rivier  Min Max  Type  Opmerking  

1 Bovenschelde grote rivier 0.2 0.3 brasem  

1201 IJzer grote rivier 0.02 0.09 brasem  

1201 IJzer kleine rivier 0.02 0.09 brasem  

4201 Leie grote rivier 0.05 0.13 brasem  

5951 Dender grote rivier 0.3 0.3 brasem  

7151 Demer grote rivier 0.2 0.4 brasem Overgang Brasem-Barbeel 

7151 Demer kleine rivier 0.45 0.65 brasem Overgang Brasem-Barbeel 

7151 Demer grote beek 0.5 1 brasem Overgang Brasem-Barbeel 

7151 Demer kleine beek 2.5 7 barbeel  

9501 Maas zeer grote rivier 0.4 0.4 barbeel  

6551 Dijle grote rivier 0.2 1.9 barbeel 
Enkel aan monding overgang 

naar brasemzone 

6552 Zenne grote rivier 0.5 0.6 barbeel  

7162 Gete grote rivier 0.35 0.44 brasem Overgang Brasem-Barbeel 

7162 Gete kleine rivier 0.4 0.44 brasem  
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Onderstaande voorbeelden illustreren dit voor de Maas en de Dijle: 
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Figuur II.1: Berekening van het lineair verband tussen hoogte of verhang en afstand tot 

monding voor de Maas. Een omrekening naar verhang geeft een gemiddelde van 0.4 ‰. 

Grenswaarde barbeelzone voor zeer grote rivier = 0.32 ‰, Besluit: Maas = barbeelzone 
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Figuur II.2: Berekening van het exponentieel verband tussen hoogte of verhang en afstand 

tot de monding voor de Dijle. Een omrekening naar verhang geeft een range van 0.2 tot 1.9 

‰. Het verhang stijgt snel boven de 0.45‰ wat voor het type grote rivier de overgang 

naar barbeelzone betekent. Gemiddeld verhang voor Dijle = 0.86‰. Besluit: Dijle is 

barbeelzone, enkel aan monding is er een overgang naar brasemzone. 

Referentie: Q:\Projects\PRJ_NARA2009\Deelproject_Aquatisch\Hellingkaart\verhangVHAS.xls 
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Lijst afkortingen 

Afkorting  Verklaring  

BBP Bekkenbeheerplan. Beheerplan opgemaakt voor de 11 bekkens in Vlaanderen, 
opgemaakt in het kader van het Decreet Integraal Waterbeheer. 

DTM Digitaal Terrein Model met een rastergrootte van 5X5 m. Dit levert een 
gebiedsdekkende topografische kaart op voor Vlaanderen. 

EKW Europese Kaderrichtlijn Water 

GIS Geografisch Informatie Systeem. Voor dit project werd gewerkt met de versie 
Arcview 9.2 

HG Habitatgeschiktheid 

INBO Instituut voor Natuur- en BosOnderzoek 

MIRA-S Milieurapport 2009 : scenariorapport 

NARA-S Natuurrapport 2009 : scenariorapport 

SGBP Stroomgebiedbeheerplan : beheerplannen voor het volledige bekken van de 
Schelde en de Maas, opgemaakt in het kader van de EKW. 

VHA Vlaamse Hydrografische Atlas, de gebiedsdekkende kaart van het 
rivierennetwerk op schaal Vlaanderen. Voor dit project werd gewerkt met de 
versie VHA van 26/08/2008 

VHAG VHAG : unieke code voor elke waterloop van bron tot monding  

VHAS VHAS : unieke segmentcode (van elk stukje waterloop tussen 2 knooppunten) 

VMM Vlaamse Milieumaatschappij 
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Lijst van figuren 

Figuur A: Een sociaal-economische verkenning, twee milieuscenario’s (gekoppeld aan twee 

klimaatverkenningen) en en drie landgebruikscenario’s worden gecombineerd in zes 

scenario’s. 

Figuur B: Een sociaal-economische verkenning, drie milieuscenario’s en drie 

rivierontsnipperingsscenario’s worden gecombineerd tot negen scenario’s.  

Figuur C: Stroomschema en samenhang van scenarioberekeningen.  

Figuur 1: Overzicht van de methodologie 

Figuur 2: Punten en buffers langs de waterloop (200m interval) 

Figuur 3: Lengteprofiel langs de waterloop. 

Figuur 4: Verband tussen de berekende waarden voor H_mean en H_min (in ‰) 

Figuur 5: Hoogtekaart Vlaanderen (in TAW), op basis van DTM met rastercellen 5x5m 

Figuur 6: Hoogteligging waterlopen in Vlaanderen (TAW) (op basis van de gemiddelde 

hoogteligging per segment). 

Figuur 7: Verhangkaart Vlaanderen (in ‰) (verhang berekend op basis van de gemiddelde 

hoogte per segment).  

Figuur 8: Indeling in waterlooptypen conform de Europese Kaderrichtlijn Water (legende: zie 

tabel 3). 

Figuur 9: Boxplots met per waterlooptype de mediaanwaarde, 25-75 en 10-90 percentielen 

voor breedte (m) (legende typen: zie tabel 3) 

Figuur 10: Grens viszone voor stroomminnende soorten op basis van de relatie tussen 

breedte (m) en verhang (‰).  

Figuur 11 : indeling in viszones 

Figuur 12 : Habitatgeschiktheid voor stroomminnende soorten (Huetzones : barbeel, forel, 

vlagzalm) (waarde : 0 – 1) 

Figuur 13: Habitatgeschiktheid voor soorten van stilstaand tot traagstromend water 

(Huetzone: brasem) (waarde : 0 – 1) 

Figuur 14: Verdeling van de waterlopen in Vlaanderen in potentiële 

habitatgeschiktheidsklassen voor soorten van traagstromend tot stilstaand water en voor 

stroomminnende soorten  

Bijlage II: 

Figuur II.1: Berekening van het lineair verband tussen hoogte of verhang en afstand tot 

monding voor de Maas. Een omrekening naar verhang geeft een gemiddelde van 0.4 ‰. 

Grenswaarde barbeelzone voor zeer grote rivier = 0.32 ‰, Besluit: Maas = barbeelzone 

Figuur II.2: Berekening van het exponentieel verband tussen hoogte of verhang en afstand 

tot de monding voor de Dijle. Een omrekening naar verhang geeft een range van 0.2 tot 1.9 

‰. Het verhang stijgt snel boven de 0.45‰ wat voor het type grote rivier de overgang 
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naar barbeelzone betekent. Gemiddeld verhang voor Dijle = 0.86‰. Besluit: Dijle is 

barbeelzone, enkel aan monding is er een overgang naar brasemzone. 
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Lijst van tabellen 

Tabel 1: Indeling in viszones op basis van verhang en breedte (naar Huet, 1949) 

Tabel 2: Karakteristieke soorten voor de verschillende viszones (aangepast naar Dillen et al. 

2005, Huet 1949, Vandelannoote et al. 1998) 

Tabel 3: Criteria voor het bepalen van het waterlooptype zoals gerapporteerd aan Europa (Z-

ZL-L = zand-zandleem-leem). Voor de Vlaamse rapportering zijn de typen Kleine Beek en 

Kleine Beek Kempen nog verder onderverdeeld in 2 subtypen. 

Tabel 4: Overzicht van de breedteklassen per waterlooptype (N= grootte van de steekproef). 

Tabel 5: Indeling in viszones volgens de berekening van de visindex 

Tabel 6: Grenswaarde voor de overgang brasem- naar barbeelzone per waterlooptype (op 
basis van de grafiek in figuur 10) 
 

Bijlage II: 

Tabel II.1: Grenswaarden voor de 2 viszones (viszone voor soorten van stilstaand tot 

traagstromend water (Br) en viszone voor stroomminnende soorten (Ba)). 

Tabel II.2 : Berekende viszone voor rivieren 

 


