
Dit project kwam tot stand met steun van de Europese Unie

De Marke, één van de grootste zijbeken van de Dender, was in het verleden een snelstromende, natuurlijk kronkelende 
beek. Door rechttrekkingen, de bouw van watermolens en stuwen is dit verloren gegaan. 

Daardoor is de Marke minder geschikt voor typische beekvissen zoals 
serpeling en bermpje. Daarenboven konden vissen uit de Dender niet 
meer de Marke opzwemmen om er een geschikt leefgebied te vinden 
om te groeien, te paaien en voedsel te zoeken. De VMM ontwikkelde 
een project om de Marke te herstellen en zo de natuurlijkheid van en 
de vismigratie in de Marke te bevorderen.

In Moerbeke-Viane werden een tiental oude bochten terug aangesloten 
op de hoofdwaterloop. Deze uitgravingen respecteren zoveel mogelijk 
de vroegere loop van de beek, die bepaald werd aan de hand van 
oude kaarten en plannen.

In de rechtgetrokken delen werden dammen aangelegd die bij hevige 
regenval overstroombaar zijn, zodat de maximumafvoer ongewijzigd 
blijft. De klepstuw (S1) blijft permanent naar beneden en de drempel 
ter hoogte van de Wijzenbeek werd afgebroken zodat vissen nu vrij 
kunnen passeren.

Herstel van de natuurlijke loop van de Marke

Hermeandering van de Marke
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ontwikkelde een project om de Marke te herstellen en zo de natuurlijkheid van en de vismigratie in de Marke te bevorderen. 

Op de grens van Galmaarden en Geraardsbergen is de oude loop van de Marke, 
de Oude Marke, terug in gebruik genomen. Door een nieuwe verbinding wordt een 
deel van het water van de Marke naar de Oude Marke geleid. 

Deze werd op een aantal plaatsen verdiept en verbreed, zodat ze het bijkomende 
water vanuit de Marke kan afvoeren. Net voor de Oude Marke terug in de Marke 
stroomt is de waterloop vrij steil. 

Om de snelheid van het water voldoende af te remmen zodat vissen dit gedeelte 
van de waterloop kunnen opzwemmen, werd een “vishelling” aangelegd op de 
Oude Marke. De bodem werd voorzien van stenen en grind over een lengte van 
ongeveer 100 meter. Nu kunnen vissen vanuit de Marke de Oude Marke opzwemmen, 
wat vroeger niet mogelijk was door de Mertensmolen en de klepstuw (S2) bij de 
Edingseweg. Daarenboven wordt het waterbergend vermogen van de vallei van 
de Oude Marke hersteld.

De Oude Marke als vismigratieloop voor de Marke
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Rond  de   klepstuw (S3) op de Marke, ter hoogte van de wijk Sint-Paulus  in   
Galmaarden, werd  een vistrap  gebouwd. In totaal werden elf drempels 
aangelegd met een onderling hoogteverschil van negen centimeter. 

Door de kleine hoogteverschillen in deze trappen, kunnen de vissen de beek 
tegen de stroom in opzwemmen wanneer er voldoende water over de drempels 
stroomt. Uit vismonitoring bleek dat er vóór de werken minder vissen opwaarts 
de stuw zwommen dan in de afwaartse trajecten. 

Door de aanpak van de verschillende vismigratieknelpunten kunnen vissen zich 
nu ook opwaarts verspreiden en is een duurzaam herstel van de vispopulaties 
over de volledige waterloop mogelijk. Zeker voor kwetsbare soorten, zoals de 
serpeling, is de uitbreiding van het leefgebied zeer belangrijk.

Vistrap op de Marke

Vistrap rond de stuwconstructie op de Marke
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