Zondag 24 september – Vistrap ’t Mulke, Warmbeek – Chap’eau.
De aanleiding van dit evenement staat hieronder beschreven
(bron: https://www.uitinvlaanderen.be/agenda/e/chap-eau-2017).
“Op 24 september organiseert Aquafin voor de vierde keer Chap’eau. Aquafin is de Vlaamse
afvalwaterzuiveraar en wil met dit initiatief de verbeterde waterkwaliteit in Vlaanderen vieren.
In 2014 stond de sterk verbeterde waterkwaliteit van de Kleine Nete in Kasterlee centraal.
Het jaar nadien trokken we naar Kruibeke waar dankzij een propere Schelde na 30 jaar weer
otters gespot waren. Vorig jaar vierden we in Overijse dat zuiver water terug aanwezig is in
de stad. Dit jaar zetten we de Warmbeek in de spotlights. Deze beek stond in 2016 op plaats
vier in het waterrapport 'Levende beken' van Natuurpunt en voldoet bijna aan alle milieudoelstellingen. Het is een beek vol leven die bewijst, dat als iedereen zijn steentje bijdraagt, goede waterkwaliteit geen utopie is.
Aquafin viert de inspanningen die geleverd worden voor propere waterlopen en een leefomgeving in harmonie met water. Kom mee genieten van een dag vol sport en ontspanning
langs de Warmbeek in Hamont-Achel. Kies uit mountainbike, fietsen, wandelen of een natuurloop in de bossen en zandduinen van Hamont-Achel.
Er is animatie voor jong en oud. Kinderen kunnen zich laten schminken, zich uitleven op de
trampoline of lopen over water in reuzeballen. Er zijn XL-spelen zoals Kubb, Mikado en ringwerpen en een zoektocht. VMM, Natuurpunt, provincie Limburg en de projectgroep Warmbeek zijn aanwezig met een infostandje en aan de Aquafin tent kom je alles te weten over
het waterzuiveringsproces en microscopie. Je kan zelf een vers vruchtensapje maken met
een sappentrapper, proeven van insecten of aanschuiven bij één van de eetkraampjes of
barbecue. Proef zeker ook ons Chap’eau-biertje!”

De LIKONA-Vissenwerkgroep stond in voor het uitbouwen en bemannen van een infostand, samen met VMM, ter hoogte van ’t Mulke aan de vistrap op de Warmbeek. Om 8.00u
stonden we al paraat met onze aquariums. De vissen moesten dan nog gevangen worden.
Daarvoor stapten we even later in de beek. Pat Schuurmans, Rigo Ceelen, Henri Leynen en
Jos Eykens maakten de dienst in de beek uit. Guido Valckeneers stond dan weer te pronken
bij de aquariums en keek erop toe dat hier niets mis kon gaan.

Het eerste traject werd afgebakend vanaf de instroom met de Warmbeek tot 2 vistrappen
benedenstrooms de brug. De bedding bestond hier voornamelijk uit aangespoeld fijn zand.
Van de met steenpuin aangelegde paairichels was niet veel meer te merken. Het kraakheldere water was relatief ondiep met weinig variatie en gevormde stroomkuilen. Toch konden
we, buiten een prachtexemplaar van kopvoorn (+ 40cm) heel wat (kleinere) vissen verschalken. Deze werden dan ook per soort in de verschillende aquariums gezet. Zo werden serpeling, kopvoorn, baars, beekprik, riviergrondel, blankvoorn, bermpje, vetje, 3D en 10Dstekelbaars en een paar (kleine) marmergrondels in de ingerichte aquariums voorgesteld.
Het zag er mooi uit en het was voor heel wat mensen hun eerste kennismaking met zo’n grote diversiteit aan soorten. In de eerste vistrappen konden een 10-tal mooie beekprikken,
waarvan er eentje naar het volwassen stadium gemetamorfoseerd was, bovengehaald worden. De verschillen met het larvenstadium waren groot. Dat zou de toelichting omtrent de
levenswijze van beekprikken voor de bezoekers vergemakkelijken.

Rond de klok van elf mochten we al grote groepen wandelaars aan onze stand verwelkomen. Het mooie weer speelde zeker in de kaart van de inrichters. Een tweede bemonstering
van een tweetal vistrappen werd aangevat. Daarvoor stapten Alain Vandelannoote en zijn
nieuw diensthoofd Jan van Aquafin mee de beek in. Voor Alain was dit opnieuw een ‘kennismaking’ met zijn eerste liefde. Hij zou ons die dag verder blijven assisteren. In al deze
drukte werd er gefilmd, werden kiekjes geschoten en interviews afgenomen en zo hoort dat
ook.

De twee vistrappen bestonden uit diepere
stroomkuilen met verschillende stromingspatronen, wat interessanter bleek voor iets grotere vissen. Vooraf had een prachtige goudwinde zich laten opmerken, maar die werd
niet gevangen De gevangen vissen, zonder
nieuwe soorten, werden voor het grote publiek
op de meetplank gelegd, gemeten en op een
paar uitzonderingen na om de aquariums bij
te vullen, netjes teruggezet. Hierbij werden de kenmerken van de soorten telkens toegelicht.
Ondertussen was het middag geworden. Om de innerlijke mens te versterken, moesten we
een stukje naar de bevoorrading te voet afleggen. Het frietje smaakte, het Chap’eau-bier
werd geproefd en we constateerden dat het goed was.
Bij onze terugkeer was alles nog netjes in orde. Dat hadden we van Guido ook niet anders
verwacht. Bij een volgende toestroom van bezoekers werd het laatste traject van de vistrappen aangevat. Kenmerkend voor deze vistrappen waren ook de diep uitgespoelde stroomkuilen, met in de oeverzone waterplanten. Bij de eerste elektroshock in de oever wisten we een
prachtige, dikke paling van maar liefst 95cm te verschalken. Eentje die nog dikker leek, wist
te ontsnappen. Een snoekje en een Amerikaanse hondsvis werden buiten de ‘klassieke”
soorten nog gevangen wat de soortenrijkdom van vandaag op 15 soorten bracht. De dikke
paling was uiteraard één van de publiekstrekkers. Druk, druk, druk … rond de gezamenlijke
stand met VMM en veel belangstelling voor het vissenleven en de manier van elektrovisserij.
Rond 17.15u vermindert de toeloop van bezoekers en konden we stilaan aan de opruim beginnen. De visjes werden met de nodige zorg uit de aquariums gehaald en teruggezet in het
vak van de vistrap waar ze werden gevangen. Na alles ingeladen te hebben, passeerden we
nog even het evenemententerrein aan de Tomp, vooraleer de weg huiswaarts aan te vangen. Een dag om nooit te vergeten.
Door deze activiteit heeft de LIKONA-Vissenwerkgroep haar bijdrage geleverd om het vissenleven bij het grote publiek onder de aandacht te brengen. Als voorzitter mag ik ervan uitgaan dat dat gelukt is. Bedankt aan de inrichters dat we erbij mochten zijn. Bedankt ook aan

alle medewerkers voor de inzet en de uitstraling naar het grote publiek. Op de site Chap’eau
2017 zijn mooie actiefoto’s van het hele gebeuren te bekijken. In onderstaande tabel kan je
de gevangen soorten en hun aantallen zien.
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