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Aanleiding 

Het provinciedomein Bergelen in Gullegem omvat een 8 ha grote voormalige 

zandwinningsput. De plas is vrij diep en heeft steile onderwateroevers. Hierdoor is er weinig 

oever- en watervegetatie aanwezig en is er bijna geen ‘waterriet’. De provincie West-

Vlaanderen overweegt om een deel van de vijver te verondiepen om de plas ecologisch 

interessanter te maken. Doelsoorten zijn woudaapje (zomer) en roerdomp (winter), terwijl 

algemenere broedvogels als fuut, kuifeend, dodaars, rietzanger en waterral mee van de 

herinrichting zouden profiteren. Voor de verondieping zou voedselarme grond (overschot van 

graafwerken van eigen projecten; niet verder gespecificeerd) gebruikt worden.  

Vraag 

1. Wat is gekend over de waterkwaliteit, de aanwezige waterplanten en/of de visstand van 

de vijver van Bergelenput? Wat leren we daaruit? 

2. Rekening houdende met de huidige toestand, wat zou de impact van een gedeeltelijke 

verondieping kunnen zijn? De doelstelling is om helder water met zowel ondergedoken 

als drijvende waterplanten te bekomen, minstens in een deel van de vijver. Een ander 

deel moet bevist kunnen blijven, o.a. op karper. 

3. Wat is de beste diepte (t.o.v. zomerpeil) om een waterplantenrijke vegetatie te krijgen? 

4. Welke randvoorwaarden kunnen gesteld worden voor de opvulgrond, het 

onderwaterreliëf/helling en de werkwijze? 

5. Kan er verwezen worden naar geslaagde of minder geslaagde projecten in het 

buitenland? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Toelichting 

1 Situering 

1.1 Algemeen 

De Bergelenput is een voormalige winningsput gelegen op het grondgebied van de gemeente 

Wevelgem, deelgemeente Gullegem. De plas is 8,2 ha groot en behoort tot het Provinciaal 

Domein ‘Bergelen’. Dit gebied wordt begrensd door de Heulebeek en aanliggende 

industriezone in het noorden, de autosnelweg A17/N343 ten westen, de dorpskern van 

Gullegem in het oosten en de weg Bergelen in het zuiden. De plas is gelegen op de 

waterscheidingslijn van twee bekkens: de Heulebeekvallei in het noorden en 

Hellebeekvallei/Leievallei in het zuiden (Figuur 1). 

 

Figuur 1: Situering van de Bergelenput (Bron: topografische kaart 1/10.000, AGIV). 

1.2 Historiek 

De ‘Bergelenput’ is het resultaat van een ontginning die vooral in jaren ’70 gebeurde. Het 

materiaal diende voornamelijk voor de aanleg van de snelweg E403/A17. Geruime tijd na de 

ontginning werd gestart met het storten van (bouw)afval in de plas, maar de gemeente 

Wevelgem kocht in 1989 de Bergelenput en enkele aanpalende percelen en kon zo het 

gebied met plas vrijwaren. In 1996 kocht het Provinciebestuur gronden in de omgeving 

ervan. In 1998 gaf de gemeente haar eigendom in erfpacht aan de Provincie. Zo ontstond 

een aaneengesloten gebied van meer dan 40 ha: het provinciaal domein ‘Bergelen’. De 

bebossing van de voormalige akkers op het domein verliep in twee fasen. In 1997 werd een 

eerste bebossing uitgevoerd van 11 ha, en 8 ha werd in 2001-2002 bebost. De plas heeft 

twee functies: enerzijds wordt een hoge natuurwaarde nagestreefd, anderzijds beheert men 

de plas als viswater met focus op karpervisserij (Provincie West-Vlaanderen 2006). 
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1.3 Hoogteligging en bodemkenmerken 

Bergelenput ligt op de waterscheidingslijn tussen de Heulebeekvallei en de vallei van de 

Schellebeek en Leievallei (Figuur 2). De omgeving van de put ligt tussen de 20 en 21 m 

TAW. Het waterpeil van de plas is een stuk lager. Gegevens over het waterpeil zijn niet 

beschikbaar in de Watina-databank (https://watina.inbo.be/), ondanks de aanwezigheid van 

een peillat. Het is niet gekend of het waterpeil wordt gemonitord. Gebruik makend van het 

Digitaal Terreinmodel, wordt het waterpeil geschat op een hoogte van 18,3 m TAW. De plas 

is maximaal 6,4 m diep. Grote delen van de plas zijn 4,5 à 5 meter diep (Bijlage 1). Ondiepe 

zones zijn eerder beperkt. Ze vormen vooral een smalle strook langsheen de oever. Slechts 

enkele ondiepe zones bevinden zich verder weg van de oever (bv. ten ZW van de plas). De 

bodem van de plas ligt ongeveer tussen 13 à 14 m TAW en dus dieper dan de Heulebeek 

(±16,8 m TAW voor het waterpeil, waterbodem ±15 m TAW). 

De bovenste bodemlaag bestaat uit lemig zand. Het is een quartaire eolische afzetting 

(Formatie van Gent). Deze laag is gemiddeld 2 meter dik. Hieronder bevindt zich een ± 25 

meter dikke quartaire laag behorend tot de Formatie van Rozebeke, Kruishoutem, … Deze is 

eerder kleiig van aard, met bijmenging van zand en grind (Databank Ondergrond Vlaanderen 

https://www.dov.vlaanderen.be/). Deze laag is fluviatiel van oorsprong. 

 

Figuur 2: Digitaal terreinmodel en ligging Bergelenput (AGIV 2014). 

1.4 Hydrologie 

Afgaande op de bodemkenmerken kunnen we stellen dat de put uitgegraven is tot op een 

ondoorlaatbaar kleiig substraat waardoor een vrij stabiel waterpeil kan worden behouden. De 

Bergelenput wordt vooral gevoed door hemelwater, aangevuld met een onbekend aandeel 

grondwater uit de oppervlakkige freatische laag. Hierdoor ontstaat er een natuurlijke 

seizoenale peilschommeling van -ruw geschat- ca. 0,3 m. In welke mate grondwater het 

systeem beïnvloedt, zowel kwantitatief als kwalitatief, is een kennishiaat. In het noordwesten 

van de plas is er een overloop van een gegraven poel naar de Bergelenput. Verder is de 

overloop van de waterzuivering van het natuureducatief centrum ook aangesloten op de 

plas. Er staan geen grachten of waterlopen in directe verbinding met de plas. In het verleden 

was er mogelijk aanvoer van rioolwater in de zuidwestelijke hoek van de plas. Hiervan kon in 

januari 2020 niets gemerkt worden. Vanuit het NEC zou sanitair afvalwater terechtkomen in 

de Bergelenput (Provincie West-Vlaanderen 2006). De hoeveelheid vervuild water die naar 

https://watina.inbo.be/
https://www.dov.vlaanderen.be/


 

 

de plas vloeit is relatief klein maar kan toch bijdragen aan de nutriëntenaanvoer. In het 

beheerplan (Provincie West-Vlaanderen 2006) is er sprake van een overloop van de plas 

naar de Heulebeek. De situering en hoogteligging van deze overloop zijn echter onbekend.  

1.5 Omgevend landgebruik 

Om de potentiële drukken van het omliggend landschap op de plas te kunnen inschatten, 

werd het grondgebruik rond de plas bepaald. Hiervoor werd het waterleverend gebied van de 

plas benaderd door de hoogste punten (Figuur 2) rondom de plas met elkaar te verbinden in 

GIS (Figuur 3). Binnen deze zone werd het grondgebruik bepaald (Figuur 4) aan de hand van 

de orthofoto’s. Omwille van de landschappelijke veranderingen in de laatste decennia, 

werden twee tijdsperioden onderscheiden waarbij het kantelpunt op de eeuwwisseling ligt 

(Figuur 3). 

  

Figuur 3: Zicht op het grondgebruik in het waterleverendgebied (oranje lijn) op twee verschillende 

tijdstippen. Links: luchtfoto 2000 (Bron: Giswest 2000) en rechts: luchtfoto 2018 (Bron: GDI Vlaanderen 

2018)  

Door de realisatie van het Provinciaal domein als groenpool, veranderde het grondgebruik 

tussen 2000 en 2018 drastisch. Een belangrijk aandeel akker werd omgezet in bos en de 

ruigtes evolueerden naar bosachtige structuren (Figuur 4). Het aandeel weiland ging licht 

achteruit en andere grondgebruiksvormen bleven vrij stabiel. Hieruit kunnen we afleiden dat 

de impact van het grondgebruik op het grondwater in het verleden wellicht groter was. In 

welke mate de nieuw-beboste delen nog nutriënten (N, P) aanleveren is echter onbekend. Op 

dit moment vormen vooral de akkers en weilanden ten zuiden en westen van de plas een 

potentiële nutriëntenbron voor de Bergelenput.  

 

Figuur 4: Aandeel van de verschillende grondgebruiksvormen in 2000 en 2018 in het waterleverend 

gebied van Bergelenput. 
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2 Abiotische en biotische kenmerken 

2.1 Abiotische gegevens 

2.1.1 Watertype en stratificatie 

De Bergelenput werd op de Biologische Waarderingskaart als ’ap’, diep water (biologisch 

waardevol) ingekleurd (De Saeger et al. 2018). 

Denys (2009) beschrijft de verschillende stilstaande watertypes in Vlaanderen. Rekening 

houdend met de geologische context, waterkwaliteit, morfologie en stratificatiekenmerken 

kan de plas gerekend worden tot het type Ami-e, matig ionenrijk eutroof alkalisch meer.  

De plas heeft een maximale diepte van 6,4 m en de oppervlakte bedraagt 8,2 ha en zou 

daardoor nog net gerekend kunnen worden tot het type Awe (grote, diepe, eutrofe, 

alkalische meren), waarbij de maximale diepte > 6 m en oppervlakte > 7 ha bedraagt. De 

maximale diepte (6,4 m) in de Bergelenput is echter zeer lokaal en herhaaldelijke metingen 

hebben aangetoond dat er geen aanwijzingen zijn van stratificatie in de waterkolom (De 

Vocht & Grillaert 1995; Gabriëls et al. 2001; INBO ongepubliceerde gegevens (duiksessie 

2006)). Dit laatste is een specifiek functioneel kenmerk van diepe meren. Dit in acht 

genomen, leunt de huidige situatie aan bij het type Ami-e. 

2.1.2 Waterkwaliteit 

Historische gegevens van de waterkwaliteit zijn sporadisch beschikbaar en dit vooral in de 

context van visbestandsonderzoek of vissterfte. Deze gegevens zijn vaak summier en 

betreffen vaak éénmalige metingen van enkele variabelen en geven vrijwel nooit een 

jaarbeeld van de nutriëntentoestand of, bijvoorbeeld, doorzicht. De meest bruikbare 

gegevens werden verzameld door UGent in 2000 (Gabriëls et al. 2001) en INBO in 2006 

(ongepubliceerde gegevens). 

Deze gegevens zijn samengebracht in Bijlagen 2 en 3. De oudste gegevens dateren van 

augustus 1993, toen stalen werden genomen op 4 punten (3 in de plas, 1 in een 

waterleverende poel; Servaco nv 1993). Een tweede meetreeks werd uitgevoerd bij de 

opmaak van het ‘visstandsbeheerplan Bergelenput’ (De Vocht & Grillaert 1995). Er werden 

toen op eenzelfde plaats staalnames uitgevoerd, gespreid over 1,5 jaar (mei 1994, maart 

1995 en augustus 1995). In dit onderzoek werd ook de stratificatie van de plas nagegaan. 

Een meer uitgebreid onderzoek gebeurde in 2000 door UGent in opdracht van de 

visserijcommissie van West-Vlaanderen (Gabriëls et al. 2001). Hierbij werd 5 maal en op 5 

plaatsen in de plas waterstalen genomen in de maanden september-oktober van 2000. 

Tijdens dit onderzoek werden ook gegevens verzameld van het doorzicht en de stratificatie. 

In 2001 werden door het Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer, tijdens een 

visbemonstering, éénmalig enkele veldvariabelen gemeten, inclusief het doorzicht (Van 

Thuyne 2002). In 2006 werd door het Instituut voor Natuurbehoud tijdens het 

vegetatieseizoen (maart-september) 5 keer bemonsterd op 4 locaties (3 in de plas, 1 in een 

waterleverende poel), dit in opdracht van de Provincie West-Vlaanderen. Deze meetgegevens 

omvatten de meest uitgebreide set aan variabelen. In 2015 werden in kader van een 

visbestandsonderzoek in opdracht van het Agentschap Natuur- en Bos (ANB) enkele 

veldvariabelen bepaald, inclusief het doorzicht (de Bruijn & Vis 2016). 

Meer recente data betreffende nutriëntenconcentraties en doorzicht ontbreken en vormen 

een kennishiaat.  

Een overzicht van de beschikbare waterkwaliteitsdata wordt gegeven in Bijlagen 2 en 3. De 

fysisch-chemische kwaliteit kan getoetst worden aan de milieukwaliteitsnormen voor het 



 

 

Vlaams watertype Ami1 (Bijlage 4). Er zijn duidelijke overschrijdingen op vlak van nutriënten 

en zuurstofhouding. Zowel voor fosfor als stikstof worden verhoogde concentraties 

vastgesteld, waarbij vooral zeer hoge totaalfosforconcentraties worden gemeten (ca. 2,6 

maal de richtwaarde). Beide nutriënten kunnen zorgen voor eutrofiëringsverschijnselen, 

zoals fytoplanktonbloei, met als gevolg een verminderd doorzicht en extreme 

zuurstofwaarden. De gemeten zuurstofwaarden wijzen in de richting van verhoogde 

productie. Al zijn deze gegevens gedateerd, ze behouden hun relevantie gezien het beeld 

van de actuele situatie onveranderd lijkt. Recente fytoplanktonbloeien (o.a. van 

cyanobacteriën) geven aan dat er ook nu nog pertinente eutrofiëringsverschijnselen 

optreden. De herkomst van nutriënten in het water kan zeer uiteenlopend zijn. Fosfor wordt 

voornamelijk via het grondwater of met run-off uit het landbouwareaal aangevoerd; ook 

huishoudelijk afvalwater speelde in het verleden mogelijk een belangrijke rol. Verder kunnen 

watervogels en in het bijzonder meeuwen bij langdurig pleisteren (bv. slaapplaats) een 

aanzienlijke bijdrage leveren (guanotrofie). Ook het gebruik van grote hoeveelheden lokvoer 

bij het vissen kan een bron zijn van fosfor en stikstof in het systeem, in het bijzonder bij 

karpervisserij (Arlinghaus & Mehner 2003). Stikstof komt behalve via de al vermelde 

bronnen ook als depositie uit de lucht gevallen (bij benadering 25 tot 30 kg N/ha/jaar) 

(Bron: https://www.vmm.be/data/verzuring-en-vermesting#section-1).  

2.1.3 Doorzicht en fytoplanktonbloei 

De meeste metingen van doorzicht (Secchi) werden uitgevoerd in de maanden september-

oktober (Gabriëls et al. 2001), wanneer het hoogtepunt van fytoplanktonontwikkeling al 

voorbij was. De gemiddelde waarde van het doorzicht bedroeg 1,3 meter, wat eerder gering 

is (Bijlage 2). Op 9/09/2000 werd plaatselijk een doorzicht van slechts 0,8 meter 

vastgesteld; het is de enige waarde die de milieukwaliteitsnorm niet haalt. Op 22 oktober 

2015 werd een doorzicht gemeten van 2 meter en op 29/01/2020 was het doorzicht meer 

dan 2,2 meter. Hieruit kan afgeleid worden dat in het winterhalfjaar het doorzicht sterk 

verbetert.  

De basismilieukwaliteitsnorm voor een goede toestand in het watertype is een Secchi-diepte 

van 0,9 meter in het zomerhalfjaar (Bijlage 4). Voor een goede toestand, zoals gewenst voor 

Europees beschermde habitats, worden strengere waarden gehanteerd: voor ondiepe plassen 

1,5 meter, voor diepe plassen 3,2 meter (T’Jollyn et al. 2009). De gemiddelden voldoen niet 

aan deze streefwaarde.  

Het doorzicht wordt onder meer bepaald door de hoeveelheid fytoplankton in de waterkolom. 

Een toegenomen frequentie en duur van fytoplanktonbloei wijst op een eutrofiëringseffect. Al 

in juli 1995 werd een blauwwierenbloei gerapporteerd (De Vocht & Grillaert 1995). In 2000 

werd een uitgebreid onderzoek uitgevoerd naar de fytoplanktongemeenschap van de 

Bergelenput (Gabriëls et al. 2001). Deze blijkt naast een grote densiteit een diverse 

samenstelling te hebben. In 2000 waren het hoofdzakelijk groenwieren (Volvox, Eudorina, 

Pandorina), dinoflagellaten (Ceratium) en de diatomee Asterionella formosa. Bij de 

blauwwieren waren twee potentieel toxische soorten aanwezig: Microcystis aeruginosa en 

Anabaena sp.; Microcystis was dominant in deze groep. In 2006 was er in de ondiepe 

plasbermen aan de noordelijke oever een duidelijke bloei van cyanobacteriën (niet 

gepubliceerde INBO-data). In het diepere deel was dit niet het geval. Tijdens het veldbezoek 

van 02/10/2019 werd eveneens een bloei vastgesteld van de potentieel toxische 

cyanobacterie Aphanizomenon flos-aquae (Figuur 5). De typisch maanvormige kolonies 

waren zeer talrijk in de waterkolom, maar door de kolonievorming bleef het water op dat 

moment relatief helder (niet gepubliceerde INBO-data 2019).  

 

1 Bijlage 2.3.1 VLAREM II, BS 21 MEI 2010. — Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de 

Vlaamse Regering van 6 februari 1991 houdende vaststelling van het Vlaams reglement betreffende de 

milieuvergunning en van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale 

bepalingen inzake milieuhygiëne, voor wat betreft de milieukwaliteitsnormen voor oppervlaktewateren, waterbodems en 

grondwater. 

https://www.vmm.be/data/verzuring-en-vermesting#section-1
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Figuur 5: Typisch maanvormige kolonies van het blauwwier Aphanizomenon flos-aquae in de  

Bergelenput op 2/10/2019 (Foto: Kevin Scheers). 

Het pigment chlorofyl a (Chla) kan als maat gebruikt worden voor de hoeveelheid 

fytoplankton in het water. Deze variabele werd gemeten in 2000 (Gabriëls et al. 2001) en in 

2006 (niet gepubliceerde INBO-data), maar een toetsing met de fytoplanktondeelmaatlat en 

de kwaliteitsdoelstellingen voor het meertype Ami-e (Louette et al. 2008) is niet mogelijk, 

omdat gemiddelde waarden van het vegetatieseizoen ontbreken. 

2.2 Biotische gegevens 

2.2.1 Vegetatie 

Historische gegevens over de vegetatie in de Bergelenput zijn zeer summier. In de gebruikte 

literatuur (De Vocht & Grillaert 1995; Provincie West-Vlaanderen 2006; de Bruijn & Vis 2016) 

wordt er steeds gewag gemaakt van de beperkte vegetatieontwikkeling in het water en de 

geringe oppervlakte aan oevervegetatie, zonder specificatie van soorten. Hieronder 

bespreken we de historische en actuele gegevens in chronologische volgorde.  

Historische gegevens 

De Vocht & Grillaert (1995) gaan in op de redenen voor het ontbreken van submerse 

vegetatie en vermelden dat deze wel aanwezig was in het verleden. Eutrofiëring (algenbloei 

en verminderd doorzicht) en de aanwezigheid van graskarpers worden aangegeven als 

voornaamste redenen voor het verdwijnen van deze vegetatie. Het rapport stelt het inrichten 

van plasbermen en de herprofilering van oeverzones voor, met bijkomende beplanting van 

zowel helofyten als submerse planten. Door Gabriëls et al. (2001) en Van Thuyne (2002) 

worden geen vegetatiegegevens verstrekt, al stelt het eerste rapport wel dat herstel van 

submerse vegetatie een sleutelrol speelt in de algemene opwaardering van het systeem. de 

Bruijn & Vis (2016) wijten een zeer lage densiteit van voorns aan de ‘nauwelijks’ aanwezige 

vegetatie in het water. Ook hier wordt aanbevolen om meer glooiende en dus ondiepere 

delen te creëren. Het beheerplan (Provincie West-Vlaanderen 2006) is wel wat specifieker in 

de beschrijving van de watervegetatie en vermeldt het voorkomen van waterpest (Elodea 

sp.), aarvederkruid (Myriophyllum spicatum) en sterrenkroos (Callitriche sp.). Dit is tevens 

de laatste vermelding van aarvederkruid in de Bergelenput. 



 

 

Vegetatiekartering 2006 

De vegetatieontwikkeling in de plas werd goed gedocumenteerd in 2006 door het INBO bij 

een uitgebreide kartering van de oever- en watervegetatie (Bijlage 5). De oevers werden 

volledig gekarteerd en het ondiepe water werd doorwaad met een waadpak, waarbij gebruik 

werd gemaakt van een uitschuifbare hark (max. 4 meter). Dit resulteerde in een 

vegetatiekaart van de plas; de opnames van de water- en oeversegmenten zijn opgenomen 

in de INBOVEG-databank. De vegetatie van de diepere zones werd in 2006 tijdens twee 

duiksessies onderzocht, waarbij planten aan de oever werden gebracht ter determinatie en 

foto’s en filmbeelden onder water werden gemaakt.  

Bij deze vegetatiekartering kon een vrij diverse watervegetatie genoteerd worden in de 

ondiepe delen tot ± 3 meter diepte (Figuur 6). Deze zone omvat zo’n 15% van het totale 

wateroppervlak. Het water was vrij helder, maar had ook toen af te rekenen met 

fytoplanktonbloei (o.a. blauwalgen), zowel in de ondiepe en windvrije plasbermen als tussen 

de rietvegetaties. In het open water was de bloei niet prominent zichtbaar door clustering 

van de algen in kolonies (Figuur 5). Er werden in het ondiepe water 8 soorten submerse 

waterplanten, 3 kroossoorten, waterlelies en meerdere soorten draadalgen aangetroffen 

(Bijlage 5). De totale vegetatiebedekking in de ondiepe zones werd geschat op 65%. Het 

aandeel aan submerse macrofyten werd geschat op 45% en van draadalgen op 30%. De 

dominante soort was smalle waterpest (Elodea nuttallii). De ‘draadalg’, waternetje 

(Hydrodiction reticulatum) kwam abundant voor, vaak op en tussen smalle waterpest. 

Verspreid in aanspoelzones of in drijvende flab werd ook darmwier (Ulva sp.) aangetroffen. 

De overige soorten werden in lage bedekkingen gevonden. De waterlelies waren meestal 

cultivars. Van sommige planten kon niet met zekerheid vastgesteld worden of het om witte 

waterlelie of om een cultivar ging. De 3 kroossoorten werden tussen de helofytenvegetaties 

aangetroffen, waarbij de exoot dwergkroos (Lemna minuta) het meest voorkwam.  

In de diepere delen werden tijdens de duiksessies draadalgen frequent tot plaatselijk 

abundant gevonden en werd sporadisch smalle waterpest gezien (mogelijks losgeslagen 

stengels uit de ondiepere zone). De totale bedekking bedroeg ca. 25%.  

 

Figuur 6: Watersegmenten per type volgens kartering in 2006, achtergrond: digitale versie van de 

orthofoto opname 2005 (AGIV 2005). 
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Langsheen de oever stonden vaak smalle stroken helofyten in het water, meestal riet of 

grote lisdodde. Deze zones waren gemiddeld enkele meter breed tot maximum 6 meter (NO-

hoek). Waar riet en grote lisdodde niet domineerden vonden we o.a. liesgras, rietgras, gele 

lis, veenwortel, watermunt… Opmerkelijk was de aanwezigheid van grote boterbloem 

(Ranunculus lingua); wellicht betrof het een introductie. Het aandeel van de helofytengordel 

ten opzichte van het volledige wateroppervlak bedroeg amper 4%.  

De hogere oevers werden mee gekarteerd en de oevertypes worden weergegeven in Figuur 

7. Er was een dominantie van ruigtekruiden (45%). Onder overhangende bomen betrof het 

vaak grote brandnetel, langs rietvegetaties in het water stond voornamelijk harig 

wilgenroosje. Oevers gedomineerd door bomen en struiken namen 25% van de oeverlengte 

in beslag. Rietvegetaties waren goed voor 26%. Pioniers- en tredvegetaties hadden een klein 

aandeel (ieder 2%). 

 

Figuur 7: Oeversegmenten per type (INBO- kartering in 2006). Achtergrond: digitale versie van de 

orthofoto opname 2005 (AGIV 2005). 

Vermits bij de kartering van de Bergelenput in 2006 de KRW-methodologie werd toegepast 

kan de kwaliteit a.d.h.v. de macrofyten berekend worden. Hierbij worden afzonderlijke 

opnamen van oever- en watervegetatie gemaakt in qua vegetatie en morfologie relatief 

homogene delen met een vereenvoudigde Tansley-schaal (Schneiders et al. 2004). Voor de 

kwaliteitsbepaling is de door Schneiders et al. (2004) en Leyssen et al. (2005) voorgestelde 

methode voor wateren van het type Ami-e gebruikt. Hierin worden 4 deelscores 

(deelmaatlatten) gebruikt: typespecificiteit (met enige aanpassingen volgens Louette et al. 

2008), verstoringsindicatoren, groeivormen en vegetatieontwikkeling. De slechtste score 

bepaalt het eindresultaat. 

In Tabel 1 staan de scores voor de deelmaatlatten en de eindscore voor de Bergelenput. 

Wanneer we de volledige plas beschouwen en dus in de volledige plas vegetatie verwachten, 

dan bekomen we een eindscore van 0,41 (grens matige tot ontoereikende toestand). Deze 

score wordt bepaald door de slechtste deelscore, nl. het aandeel verstoringsindicatoren. De 

oppervlakte van de diepe zone met voornamelijk draadwieren speelt hierbij een aanzienlijke 



 

 

rol. De score van typespecificiteit scoort zeer goed. Dit betekent dat alle soorten die er 

voorkomen te verwachten zijn voor het type Aom-e. Het aantal groeivormen scoort goed (er 

wordt echter geen rekening gehouden met de abundantie van de groeivormen). De 

vegetatieontwikkeling scoort matig (0,57).  

Deelmaatlat Score 

Typespecificiteit 0,98 

Verstoringsindicatoren 0,41 

Groeivormen 0,80 

Vegetatieontwikkeling 0,57 

EKR totaal 0,41 

Tabel 1: Scores voor de deelmaatlatten en de eindbeoordeling volgens de KRW-methodologie voor 

macrofyten in het water aan de hand van de vegetatieopnames uit 2006 (blauw = zeer goed, groen = 

goed, geel = matig, oranje = ontoereikend, rood = slecht). 

De scores weerspiegelen de eutrofiëringsproblematiek; i.c. lichtlimitatie en een uitgesproken 

eutrofiëringstolerante samenstelling.  

Deze score kan verbeterd worden door het mitigeren van de eutrofiëring. Om dit op een 

duurzame manier aan te pakken, zal meer kennis verworven moeten worden over de 

nutriëntenbalansen in het systeem. Op deze manier kan een zicht verkregen worden of 

interne eutrofiëring een rol speelt. Verder dient gewerkt te worden aan een betere en 

gevarieerde vegetatiestructuur wanneer voorgestelde (soort)doelstellingen willen gehaald 

worden. Dit kan door verbeteringen aan te brengen aan de morfologie van de plas en door 

het gericht introduceren van structuurbepalende soorten. 

Veldbezoek 2019 

Bij een kort veldbezoek op 2/10/2019 zijn een aantal dominante oever- en waterplanten 

genoteerd en is het aspect beschreven van enkele ondiepe zones aan de westkant van de 

plas. Gezien het bezoek laat op het eind van het vegetatieseizoen werd uitgevoerd zijn de 

waarnemingen minder representatief. Opvallend was de lage waterstand. In het water is een 

vrij gelijkaardig beeld aangetroffen als in 2006 met een zeer gelijkaardige 

vegetatiesamenstelling. Een sterrenkroos (Callitriche sp.) en een waterranonkel (Ranunculus 

batrachium sp. groep aquatilis) werden toegevoegd aan de lijst; enkele fonteinkruiden 

werden niet opnieuw waargenomen. Een opvallende nieuwkomer was de invasieve exoot 

watercrassula (Crassula helmsii), die momenteel vrij sporadisch voorkomt op de 

droogvallende oever aan de westzijde van de plas (Figuur 8). Wellicht heeft deze soort de 

plas gekoloniseerd vanuit de aangrenzende en verbonden poel waarin ze dominant is. Deze 

soort kan zeer snel droogvallende oevers begroeien en daarbij concurreren met andere, 

meer kwetsbare pioniersvegetaties (Adriaens 2010). In het kader van een mogelijke 

verondieping en de hieruit resulterende situatie is een potentieel sterke uitbreiding van deze 

soort een belangrijk aandachtspunt.  
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Figuur 8: Watercrassula op de noordwestelijke oever van de Bergelenput in 2019 (Foto: Kevin Scheers).  

Kolonisatiediepte voor submerse vegetatie 

Voor het bekomen van voldoende submerse vegetatie is de maximale kolonisatiediepte na de 

verondieping van belang. Het bepalen van de kolonisatiediepte volgens Middelboe & 

Markager (1997) aan de hand van de gekende gegevens heeft weinig zin. De 

kolonisatiediepte wordt bepaald door het doorzicht dat kan beïnvloed worden door zwevend 

materiaal. Dit zwevend materiaal wordt in de meeste gevallen bepaald door fytoplankton 

en/of gesuspendeerd organisch materiaal. Het is vooraf niet mogelijk om in te schatten hoe 

het doorzicht, en dus de kolonisatiediepte, zal zijn als nutriëntenbalansen en de mate waarin 

de verondieping het volume zal veranderen niet gekend zijn.  

2.2.2 Vissen 

Beschikbare data 

In de afgelopen 30 jaar werden 3 visbestandsopnames uitgevoerd (Bijlage 6). In 1995 

gebeurde dit door het Limburgs Universitair Centrum en Milieucel VVHV (De Vocht & Grillaert 

1995). In 2000 werd door het IBW een nieuwe visbestandsopname uitgevoerd (Van Thuyne 

2002). Het meest recente onderzoek werd uitgevoerd in 2015 door VisAdvies BV en Visserij 

Service Nederland (de Bruijn & Vis 2016). Bij de interpretatie van de gegevens moet 

rekening gehouden worden met de verschillende vangstmethoden.  

Visbemonstering 1995 

Deze afvissing vond plaats begin oktober 1995. Er werd enkel gebruik gemaakt van 

zegennetten. 9 soorten werden aangetroffen: blankvoorn, rietvoorn, brasem, zeelt, karper, 

baars, pos, snoek en snoekbaars. Blankvoorn (80%), baars (9%) en zeelt (8%) domineren 

op basis van gewicht. De eerste twee jaarklassen van blankvoorn zijn goed 

vertegenwoordigd en vormen 67% van de volledige populatie. Deze aangroei wordt 

verklaard door opeenvolgende warme zomers en een groot voedselaanbod. De jonge 

blankvoorns bleken echter ernstig geïnfecteerd te zijn met de lintworm Ligula intestinalis. Dit 

zorgt ervoor dat vissen niet geslachtsrijp worden en het kan de populatie doen instorten. Er 

wordt opgemerkt dat de daaropvolgende jaarklassen van blankvoorn niet aanwezig zijn (15-

20 cm). Er zijn wel nog enkele oudere exemplaren (>25 cm) aanwezig. De aantallen van pos 

worden gecorreleerd met eutrofiering. Verder wordt door hengelaars ook nog paling gemeld, 

een soort die niet wordt gevangen met zegennetten. Markant is de introductie van 

graskarper begin jaren ’90. Door hengelaars werd ongeveer 200 kg graskarper uitgezet, 

waarvan de helft binnen het jaar stierf. Zo werd de bezetting op ongeveer 12,5 kg/ha 

ingeschat. Of dit de oorzaak is van het verdwijnen van de vegetatie in de daaropvolgende 

periode is niet met zekerheid te zeggen, gezien er geen gegevens zijn van de aanwezige 

submerse vegetatie. Dergelijk bezetting lijkt vrij laag, maar kan wel degelijk een impact 



 

 

hebben, vooral als er weinig vegetatie aanwezig was. Het verdwijnen van de submerse 

vegetatie in die periode wordt in het rapport toegeschreven aan een combinatie van 

eutrofiëring en de aanwezigheid van graskarper. Bij vissterfte in 1999 werden ook nog dode 

graskarpers aangetroffen (Provincie West-Vlaanderen 2006). 

Visbemonstering 2000 

Begin november 2000 werd door het IBW een visbestandsopname uitgevoerd, gespreid over 

verschillende dagen. Er werd zowel gebruik gemaakt van electrovisserij als van 

fuiknetvisserij. Door stormachtig weer konden geen kieuwnetten worden uitgezet. Er werden 

9 soorten gevangen: paling, kolblei, giebel, blankvoorn, rietvoorn, zeelt, snoek, pos en 

baars. In aantal was baars dominant (70%), samen met pos (15%). In gewicht waren paling 

(49%), snoek (27%) en baars (16%) de voornaamste soorten. Opvallend is dat kolblei, 

blankvoorn, rietvoorn en pos vooral in fuiken werden gevangen. Ook een groot aandeel 

baarzen kwam in de fuiken terecht. Alle kolblei, blankvoorns en rietvoorns waren jonge 

exemplaren (<10 cm) en hun aandeel betrof 7,2% volgens aantal en 1,7% volgens gewicht. 

De verhouding roofvis/prooivis bedroeg ongeveer een op twee.  

Visbemonstering 2015 

Op 22 oktober 2015 werd het visbestand ingeschat d.m.v. elektro- en zegenvisserij (de 

Bruijn & Vis 2016). De visbiomassa wordt geschat op 27,9 kg/ha en de visdichtheid op 180 

vissen/ha. Er werden zes soorten aangetroffen: paling, baars, brasem, snoek, brasem en 

rietvoorn. Op basis van gewicht wordt het bestand gedomineerd door paling (48%), snoek 

(28%) en zeelt (19%), terwijl in aantallen de zeelt domineert (48%), samen met baars 

(27%) en snoek (12%). De Bruijn & Vis (2016) beschouwen de Bergelenput als een diep 

water met een visgemeenschap van het baars-blankvoorn viswatertype (Zoetemeyer & 

Lucas, 2007).  

Er wordt door de Bruijn & Vis (2016) gewezen op het feit dat de omvang van het visbestand 

zeer klein is in vergelijking met gelijkaardige wateren. De draagkracht van dergelijk type 

water wordt door de auteurs op 150 tot 400 kg/ha ingeschat. Het visbestand wordt 

gekenmerkt door het quasi ontbreken van jonge vis (< 15 cm) en een dominantie aan 

predatoren (baars en snoek), waardoor de predator-prooiverhouding erg scheef is. De 

geringe aanwezigheid van blankvoorn wordt verklaard door het ontbreken van submerse 

vegetatie (gevoeligheid voor predatie) en concurrentie met jonge baars. 

Visuitzettingen worden door de Bruijn & Vis (2016) niet als oplossing voorgedragen om het 

visbestand te herstellen. Zij stellen voor om inrichtingsmaatregelen te nemen ter 

bevordering van submerse vegetatie en oeverplanten, met focus op het creëren van meer 

ondiepe delen, i.c. glooiende oevers met een taludverhouding 1:4 of meer. Na de 

inrichtingswerken kan eventueel bepoting met blankvoorn overwogen worden. Zij stellen 

verder voor om elke 5 jaar een monitoring uit te voeren van het visbestand. 

Conclusie en aanvullingen 

Door verschillen in methodologie, is het vergelijken van de verschillende afvissingen in de 

tijd niet evident. Er werden in totaal 13 soorten gevangen of gezien. Uit hengelvangsten 

wordt ook grondel en karper gemeld 

(http://www.hengeleninbelgie.be/index.php?act=read&verslag=134). De sterke 

achteruitgang van blankvoorn is zeer opvallend. Blijkbaar is deze soort de Ligula-infectie van 

de jaren negentig niet te boven gekomen. Wellicht in de hand gewerkt door de daarna 

volgende sterke concurrentie en predatie van baars en snoek. De twee laatste afvissingen 

vertonen grotendeels gelijkaardige gegevens, al is de toename van zeelt wel opmerkelijk. 

Deze soort prefereert heldere vegetatierijke wateren, met vaak een slibrijke bodem en is 

gevoelig voor het verdwijnen van waterplanten door vertroebeling 

(https://www.ravon.nl/Soorten/Soortinformatie/zeelt). Verder is paling goed 

vertegenwoordigd. Hoewel uit de afvissingen niet te achterhalen is of er een groot 

karperbestand aanwezig is, blijkt dit wel uit vangstgegevens van hengelaars.  

http://www.hengeleninbelgie.be/index.php?act=read&verslag=134
https://www.ravon.nl/Soorten/Soortinformatie/zeelt
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Er worden karpers gemeld van ± 24 kg (http://www.hengeleninbelgie.be/ 

index.php?act=read&verslag=134). Karper laat zich niet gemakkelijk vangen met de 

gebruikte vangsttechnieken. Op de gefilmde onderwaterbeelden uit 2006 zijn grote karpers 

te zien. Op deze beelden kunnen ook snoek, baars en pos worden herkend. Of heden nog 

graskarpers aanwezig zijn, is uit de gegevens niet te achterhalen. Ook deze soort is moeilijk 

te vangen met de gebruikte technieken. Van deze soort is evenwel geweten dat ze niet 

reproduceert in onze contreien. Samen met het feit dat deze vissen maximaal 20 tot 25 jaar 

(uitzonderlijk tot 30 jaar) oud worden (Peters & van Emmerik 2016), kan ervan uitgegaan 

worden dat de soort niet meer of in zeer lage dichtheden aanwezig is, tenzij er inmiddels 

onbekende uitzettingen gebeurden.  

Aanvullend aan het onderzoek van de Bruijn & Vis (2016) is het belangrijk te noteren dat een 

lage abundantie aan jonge vis een lage predatiedruk voor zoöplankton betekent. Op die 

manier kan het visbestand een belangrijke invloed hebben op het fytoplankton. De 

kolonievormende blauwwieren die in oktober 2019 werden vastgesteld, lijken dit te 

bevestigen. Door grote predatiedruk van zoöplankton gaan deze samenklitten tot clusters, 

die door zoöplankton niet meer efficiënt kunnen worden gegeten. Op die manier kan de 

afwezigheid of een lage abundantie van jonge vis en/of zoöplankton-etende adulten in 

hypertrofe omstandigheden toch nog leiden tot een relatief goed doorzicht van de 

waterkolom. Het is daarom niet aan te raden om onder de huidige omstandigheden extra 

blankvoorn uit te zetten. 

Momenteel wordt Bergelenput getypeerd als een diep baars-blankvoorn viswatertype (de 

Bruijn & Vis 2016). Gezien de Bergelenput geen stratificatie kent, is het beter om het baars-

blankvoorn viswatertype voor ondiepe wateren aan te houden. In de toekomst kan gestreefd 

worden naar een snoek-blankvoorn viswatertype van ondiepe wateren (Zoetemeyer & Lucas 

2007). In vergelijking met het baars-blankvoorntype van ondiepe wateren zijn hierin meer 

helofyten en drijfbladvegetaties aanwezig, bij een ongeveer gelijk aandeel submerse 

vegetatie (±50%). De totale vegetatiebedekking varieert hierin tussen 20 en 60% 

(Zoetemeyer & Lucas 2007).  

De Bergelenput is gekend als (en wordt gepromoot als) een prima ‘karperwater’ wat 

betekent dat er een groot karperbestand verwacht wordt. Karperachtigen staan bekend als 

bodemwoelers, waarbij ze in de waterbodem opgeslagen nutriënten vrijstellen, 

nutriëntencycli versnellen, sediment doen opdwarrelen en submerse vegetatie beschadigen. 

Hierdoor kunnen ze eutrofiëringseffecten versterken/bestendigen. Om beide streefdoelen te 

kunnen realiseren, zal er bijgevolg een voldoende lage bezetting moeten worden 

nagestreefd. In Nederland bepaalde men voor elk viswatertype en beheerdoel een streefdoel 

voor dichtheden (Quak 2014). Voor het snoek-blankvoorntype waarbij karpervisserij 

nevengeschikt is, wordt een dichtheid van <100 kg/ha vooropgesteld met <10 

exemplaren/ha. 

2.2.3 Vogels 

Grote aantallen watervogels kunnen een extra belasting vormen op het watersysteem door 

aanleveren of versneld cycleren van nutriënten (guanotrofie) of het aanbrengen van schade 

door vraat en grondelen. Meerkoeten (Fulica atra) zijn een prima indicator voor de 

aanwezigheid van watervegetatie als er geen of weinig grazige oevers aanwezig zijn. Ganzen 

zijn dan weer verantwoordelijk voor schade aan oevervegetaties en extra aanvoer van 

nutriënten. Broed- of slaapplaatsen van meeuwen en aalscholvers kunnen een belangrijke 

bijdrage van (vooral) fosfor betekenen aan watersystemen.  

De maximale winteraantallen per jaar van meerkoet (Figuur 9) tonen vrij hoge aantallen in 

de eerste helft van de jaren ’90. Na het ‘instorten’ van de watervegetaties (de Vocht 1995) 

halveren de aantallen. Dit laat veronderstellen dat de watervegetatie wel degelijk is 

afgenomen.  

http://www.hengeleninbelgie.be/%20index.php?act=read&verslag=134
http://www.hengeleninbelgie.be/%20index.php?act=read&verslag=134


 

 

Op de Bergelenput bestaat het ganzenbestand voornamelijk uit grote Canadese ganzen 

(Branta canadensis). Het maximaal aantal grote Canadese ganzen (Figuur 10) dat op de 

Bergelenput werd geteld, loopt op tot boven de 400 ex. (winter 2012/2013). Aanvullende 

gegevens (www.waarnemingen.be) laten zien dat tot op heden vrij grote aantallen aanwezig 

zijn. In januari 2020 werden groepen geteld van bijna 300 ganzen. Dergelijke groepen 

kunnen schade veroorzaken aan helofyten (vooral riet en lisdodde). Zeker bij jonge of 

uitbreidende rietvegetaties kan de schade groot zijn. Bij herstel- of inrichtingsprojecten 

dienen voorzorgmaatregelen genomen te worden om dergelijke vegetatie te beschermen 

tegen vraat.  

De plas fungeert niet als slaapplaats voor meeuwen (Bron: watervogeldatabank INBO). Uit 

losse waarnemingen kan wel afgeleid worden dat de plas soms gebruikt wordt als rustgebied 

of voorverzamelplaats. Zo werden op 18/11/2010 ongeveer 2000 kokmeeuwen 

(Chroicocephalus ridibundus) geteld, op 6/4/2013 ongeveer 1000 (www.waarnemingen.be).  

 

Figuur 9: Maximale winteraantallen van meerkoet in de periode 1991-2019 tijdens de maandelijkse 

watervogeltellingen (Bron: watervogeldatabank INBO). 

 

Figuur 10: Maximale winteraantallen van grote Canadese gans in de periode 1991-2019 tijdens de 

maandelijkse watervogeltellingen (Bron: watervogeldatabank INBO). 

2.2.4 Invertebraten 

Libellen 

Sinds 2005 zijn op de Bergelenput 18 libellensoorten waargenomen (Bijlage 7; 

www.waarnemingen.be). Het betreft allemaal vrij algemene soorten die kenmerken zijn voor 

voedselrijke plassen. Het vermelden waard voor de regio zijn grote roodoogjuffer 
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(Erythromma najas), kleine roodoogjuffer (Erythromma viridulum), gaffelwaterjuffer 

(Coenagrion scitulum) en vuurlibel (Crocethemis erythraea) als typische bewoners van 

voedselrijkere wateren met ondergedoken en/of drijfbladvegetaties. De kanaaljuffer 

(Erythromma lindenii) prefereert grotere en diepere plassen met een gelijkaardige 

vegetatiesamenstelling. De zuidelijke keizerlibel (Anax parthenope) is eerder typisch voor 

grotere wateren met helofyten.  

Waterkevers 

Hoewel er tijdens het korte veldbezoek in 2019 niet gericht gekeken is naar deze fauna, 

werden er wel enkele losse waarnemingen genoteerd. Zeer vermeldenswaardig is het 

voorkomen van de waterroofkever Stictotarsus duodecimpustulatus. Dit is een zeer zeldzame 

soort die gebonden is aan stromende wateren met een goede waterkwaliteit. De soort wordt 

naast grotere beken en rivieren ook sporadisch aangetroffen in grote diepere wateren, waar 

door de combinatie van golfslag (windwerking) en een goede waterkwaliteit een geschikt 

micromilieu ontstaat. De soort kent een sterke historische achteruitgang en is in Vlaanderen 

sinds 2000 slechts van 6 locaties gekend. De soort werd reeds bij het veldwerk in 2006 

aangetroffen (in INBO-collectie).  

Mollusken 

In de plas werd in 2006 een vrij grote populatie driehoeksmossel (Dreissena polymorpha) 

vastgesteld op allerlei vaste substraten in het water, incl. op de inheemse gewone 

zwanenmossel (Anodonta cygnea). Driehoeksmossel is een invasieve exoot en is inmiddels 

vrij algemeen in grotere stilstaande wateren, rivieren en kanalen. Doordat deze mossel het 

water filtreert en zich voedt met allerlei zwevende partikels, zoals organische detritus en 

algen, kan ze bijdragen aan een beter doorzicht van de waterkolom. De soort vormt het 

voedsel voor allerlei duikeenden. 

3 Doelstellingen 

3.1 Beheerplan 2006 

Bergelenput maakt deel uit van een recreatief domein waarin zachte recreatie voorop staat. 

Er wordt ingezet op de combinatie van een zo hoog mogelijke biodiversiteit met hengelsport, 

in het bijzonder karpervisserij. De plas wordt ook gebruikt bij natuureducatieve projecten 

van het provinciaal natuureducatief centrum dat erlangs ligt (Provincie West-Vlaanderen 

2006). 

De plas is van belang voor water- en rietvogels en is daarom gekend bij plaatselijke 

vogelkijkers. Er zijn enkele kijkmuren en een kijkhut. In het beheerplan wordt dieper 

ingegaan op broedvogels uit het verleden (o.a. woudaapje) en het toenmalige 

broedvogelbestand met o.a. fuut, rietgors, dodaars en kleine karekiet. Aan de noordelijke 

oever werden in het verleden enkele ondiepere zones gerealiseerd om meer rietontwikkeling 

toe te laten. Aan de oostelijke oever werd een oeverzwaluwenwand aangelegd. Om de rust 

voor watervogels te garanderen werd een boeienlijn uitgezet, die de grens aangeeft tot waar 

gevist mag worden. Het beviste deel van de plas beslaat 3,9 ha en omvat het westelijke deel 

van de plas, het niet beviste deel is 4,2 ha groot en omvat het oostelijke deel. De plas wordt 

in de beheerdoelstellingen beschreven als vegetatierijk. 

Omwille van een aantal knelpunten worden de natuurdoelstellingen niet gehaald. Hiervan zijn 

de recreatiedruk tijdens het broedseizoen en de waterkwaliteit de voornaamste. De slechte 

waterkwaliteit en algenbloei zorgen voor een geringe vegetatieontwikkeling, een 

onevenwichtig visbestand en vissterfte (Provincie West-Vlaanderen 2006).  



 

 

3.2 Toekomstige doelen 

Om een hogere biodiversiteitswaarde te creëren wordt gedacht aan een gedeeltelijke 

verondieping van de plas (Natuurpunt Wevelgem 2019). Hierbij zou meer ruimte ontstaan 

voor riet en waterriet (± 2 ha) en ook ondiepe waterzones tot 3 meter diep (± 3,5 ha). De 

verondieping zou invloed hebben op ± 70% van de huidige oppervlakte. Een grotere 

rietoppervlakte zou ten goede moeten komen aan een aantal zeldzame rietbewoners, zoals 

woudaapje (zomer) en roerdomp (winter). Met dergelijke rietvegetaties zouden ook andere 

soorten kunnen meeliften, zoals waterral, rietzanger, baardmannetje, blauwborst, rietgors, 

kleine en grote karekiet, snor en sprinkhaanzanger. In combinatie met een ondiepe 

waterzone met veel vegetatie zouden ook soorten als fuut, dodaars en diverse duikeenden 

profiteren. Meer vegetatiestructuur zou ook voor andere soortengroepen een meerwaarde 

betekenen en zou bijvoorbeeld voor vissen en libellen een meer diverse soortengemeenschap 

kunnen zorgen (Natuurpunt Wevelgem 2019). 

Het behalen van de doelstellingen zal niet alleen afhankelijk zijn van een goede inrichting, 

maar ook van een goede waterkwaliteit met voldoende doorzicht. Een aantal doelsoorten 

zoals woudaap, roerdomp en fuutachtigen zijn zichtjagers. De ontwikkeling van submerse 

vegetatie is afhankelijk van een goed doorzicht van de waterkolom.  

Cruciale vraag is of de huidige eutrofiëring (zie verder) kan gemitigeerd worden met de 

voorgestelde inrichting en of de inrichting voldoende garanties biedt om de doelstellingen te 

halen. 

4 Impact van verondieping 

4.1 Functioneren van het watersysteem 

Een gedeeltelijke verondieping met behoud van de diepste delen van de plas heeft geen 

impact op het watertype en hoe het systeem, in grote lijnen, functioneert. Het systeem is 

niet gestratificeerd en een verondieping zal hierin dus geen verandering brengen. Een 

verondieping wijzigt wel een aantal kenmerken, zoals volume, retentietijd, bathymetrie en 

mogelijk ook strijklengte. Wanneer het volume verkleint en de nutriëntenaanvoer 

ongewijzigd blijft, vergroot het eutrofiëringsrisico door het verdunningsprincipe. Verder wordt 

door een verlaging van diepte en volume de gemiddelde temperatuur verhoogd en de 

opwarming versneld. Hogere temperaturen werken katalyserend op tal van fysisch-

chemische processen. De zuurstofbeschikbaarheid kan sterker evolueren en gemiddeld 

afnemen. In het algemeen kunnen eutrofiëringseffecten zich sneller manifesteren. Wanneer 

verondieping de lengte waarop de overheersende wind inwerkt op het wateroppervlak 

wijzigt, kan een effect worden verwacht op golfwerking, interne waterstroming en het 

zuurstofgehalte van de waterkolom. Ook het bodemoppervlak waarop windwerking invloed 

heeft kan toenemen, met gevolgen voor mobilisatie van nutriënten en turbiditeit. 

Globaal genomen zal bij een ingrijpende verondieping met ongewijzigde 

nutriëntenconcentraties de kans vergroten dat eutrofiëringseffecten zich nog meer zullen 

manifesteren. Hierbij kan gesteld worden dat bij het voorgestelde plan (Natuurpunt 

Wevelgem 2019) de verondieping zeer ingrijpend is. Het verzachten van de 

eutrofiëringsproblematiek vormt een belangrijke uitdaging. Maatregelen om deze (interne) 

eutrofiëring te milderen kunnen zijn: plaatselijk verdiepen van de plas, afdekken van 

eventueel fijn slib, het bestand bodemwoelende vis verlagen, vaste substraten aanbrengen 

om uitbreiding van driehoeksmossel te bekomen, toepassen van de Flock & Lock methode, … 

(Osté et al. 2010). De keuze van de juiste maatregelen is geen onderwerp van dit advies. 

Het is echter duidelijk dat eerst enkele kennishiaten moeten worden ingevuld vooraleer er 

een keuze kan gemaakt worden. 

Indien interne eutrofiëring een rol zou spelen, kunnen in de waterbodem opgeslagen 

nutriënten bij een verondieping geïsoleerd worden van de waterkolom. Dit zou dan een 
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positief effect hebben op de waterkwaliteit. Dit kan enkel indien het materiaal waarmee de 

verondieping wordt gerealiseerd een effectieve barrière vormt en zelf weinig mobiliseerbare 

nutriënten bevat. Ook de methode waarop de verondieping wordt uitgevoerd zal een rol 

spelen (zie verder). Momenteel is er geen zicht op de aanwezigheid van slib in de plas. 

4.2 Impact op fauna en flora 

Uit de vegetatiegegevens blijkt dat de vegetatiestructuur weinig ontwikkeld is. Hiervoor zijn 

twee redenen opgegeven: slechte waterkwaliteit en een steil oeverprofiel dat geen 

uitgebreide helofytenvegetaties toestaat. 

Een verondieping zou de geschikte oppervlakte voor helofyten, waterriet en watervegetatie 

aanzienlijk kunnen verhogen, waardoor een meer complexe vegetatiestructuur zou worden 

bekomen. Dit zal zonder twijfel leiden tot een hogere biodiversiteit. Hierbij moet vooral 

ingezet worden op waterriet en ondiepe zones met submerse en drijvende vegetatie. De 

introductie van submerse vegetatie is niet vereist, vermits deze reeds aanwezig is. Het 

introduceren van nymphaeïden, zoals witte waterlelie en gele plomp kan worden overwogen. 

Karpers kunnen in allerlei watertypes voorkomen en zijn niet afhankelijk van diepte. 

Aanwezigheid van diepere zones is niet essentieel, al worden deze tijdens de winter wel 

vaker opgezocht. Wel is vastgesteld dat een hogere watertemperatuur zowel een hoger 

reproductiesucces als een hogere activiteit inhoudt en dus meer omwoeling van het 

bodemsubstraat kan betekenen (De Wilt & Van Emmerik 2007).  

Het opvullen van de plas zal wellicht een impact hebben op substraatbewoners zoals de 

driehoeksmossel. Deze soort kan zich amper verplaatsen, ook andere mollusken zijn hiervoor 

te weinig mobiel.  

5 Randvoorwaarden voor verondieping en inrichting 
in functie van de doelstellingen 

5.1.1 Bodemsamenstelling deponie 

De bodemsamenstelling of het sediment van een ondiepe plas speelt een belangrijke rol in 

hoe de plas ecologisch functioneert. In functie van het te gebruiken opvul- of afdekmateriaal 

kunnen we stellen dat:  

• klei en leem de grootste bindingscapaciteit voor fosfor vertonen, zelfs onder 

zuurstofloze omstandigheden. Deze fijne fracties wervelen echter sneller op en kunnen 

zorgen voor vertroebeling van het water, bijzonder in ondiepe delen. Kalkrijke klei of leem 

zullen verzuring tegen gaan. Voorwaarde bij gebruik als afdekmateriaal is dat de klei en leem 

niet afkomstig zijn van verzadigde landbouwbodems, geen pyriet (sulfaatproblematiek) 

bevatten en ook weinig organisch materiaal; 

• zand niet zorgt voor vertroebeling en het bevat, in principe, een minimale 

hoeveelheid nutriënten, weerom met als voorwaarde dat het niet afkomstig is van 

verzadigde landbouwbodems. Als afdekmateriaal goed bruikbaar; 

• veen en organisch materiaal, al dan niet of gemengd met bovenstaande (teelaarde, 

compost, organisch slib,…) bij afbraak zorgen voor vrijstelling van nutriënten (eutrofiëring), 

vertroebeling en zuurstofverbruik (interne eutrofiëring, sulfideproductie). Als afdeklaag te 

mijden. 

In het algemeen wordt weinig organisch (<5%) zand als het meest geschikte afdekmateriaal 

beschouwd (Osté et al. 2010). De bindingscapaciteit van fosfor wordt mee bepaald door het 

ijzergehalte (niet als pyriet!) van het materiaal. IBB (2010) geeft als norm voor 

afdekmateriaal P/Fe ≤ 0,3 g.kg-1 en P/Fe ≤ 0,055. Daarnaast gelden de normen die door het 



 

 

Bodemdecreet en Vlarebo worden opgelegd 

(https://codex.vlaanderen.be/Portals/Codex/documenten/1015384.html). 

5.1.2 Manier van uitvoering 

Verondieping kan grofweg op twee manieren gebeuren: opvulling vanop de oever of 

opvulling vanaf het water. Verondieping vanaf de oever vergt praktisch gezien minder 

organisatie. Hierbij wordt een werfweg gemaakt waarlangs het materiaal in de plas wordt 

gestort. Het ingebrachte materiaal kan wanneer het berekende volume is aangebracht 

worden verspreid volgens het inrichtingsplan. Het zal daarbij wel noodzakelijk zijn om bij de 

afwerking het waterpeil te verlagen zodat de onderwatertaluds kunnen gerealiseerd worden 

en het microreliëf in de rietzone kan aangebracht worden. Wanneer een tijdelijke 

peilverlaging in de zomer wordt uitgevoerd met watercaptatie vanuit de eufotische2 zone 

kunnen bijkomend nutriënten uit het systeem worden verwijderd.  

Een andere manier van werken is om via drijvende pontons met kraan en/of drijvende 

laadbakken het aangevoerde materiaal op de locaties te brengen. Hierbij kan echter niet 

uitgesloten worden dat het substraat in suspensie gaat wat vertroebeling kan veroorzaken. 

Het gebruik van stortkokers kan hierbij wel een milderend effect hebben.  

5.1.3 Situering verondieping 

Om het behoud van de maximale strijklengte te garanderen kan de realisatie van een 

ondiepe zone best niet in de lijn liggen die van de zuidwestelijke tot de oostelijke oever 

loopt. De oostelijke oever is verder het meest geëxposeerd aan golfslag. Indien men 

verondieping op deze oever zou realiseren zal men rekening moeten houden dat door 

golfslag en onderwaterstroming, transport van substraat naar de diepere gedeelten van de 

plas zal gebeuren. De verontdieping dient bijgevolg het best te gebeuren aan de noordelijke 

zijde van plas met mogelijke uitbreiding naar de westelijke zone. 

5.1.4 Riet en waterriet 

Locatie 

In de noordelijke zone kan een oppervlakte voorzien worden voor waterriet. Langs de 

overige oevers kunnen plaatselijk, indien praktisch mogelijk, minder steile delen worden 

aangelegd, zodat kleinere rietkernen kunnen ontstaan. Er dient wel op toegezien te worden 

dat de vijver nog voldoende open water behoudt. Richtcijfers zijn afhankelijk van de context 

en doelen. Een verhouding van 2/3 open water en 1/3 helofytenvegetatie kan een 

richtwaarde zijn.  

Het is niet nodig, noch wenselijk, om langs de volledige oeverlijn te verondiepen of de oevers 

af te schuinen, vermits dit tot grotere structuurvariatie leidt en steile delen als broedplaats 

voor oeverzwaluw of ijsvogel behouden kunnen blijven. Door de oever voor de bestaande 

oeverzwaluwenwand steiler te maken kan het risico op verstoring en predatie worden 

verkleind en blijft een vrije aanvliegroute gegarandeerd (Raman & Decleer 2009). 

Grootte en inrichting 

Precieze cijfers over de oppervlakte riet die nodig is om bv. woudaapjes te laten broeden zijn 

moeilijk op te geven, omdat andere factoren, zoals voedselaanbod en rust rond de 

broedplaats even belangrijk zijn (Adriaens et al. 2008). Voor woudaap blijken waterrietzones 

van minstens 3 meter breed al voldoende, waarbij het riet minstens 0,2- 0,3 meter diep 

staat. Al even belangrijk is de lengte geschikt foerageergebied. Dit beslaat de zone van vrij 

ijl waterriet naar open water, met daarin verschillende vegetatiezones met onder andere 

drijfbladvegetaties. Dit impliceert een vrij grote dieptevariatie die bijvoorbeeld kan bekomen 

 
2 zone in het oppervlaktewater waarin de lichtsterkte zodanig is dat het fotosyntheseproces werkt 

https://codex.vlaanderen.be/Portals/Codex/documenten/1015384.html
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worden door een greppelstructuur te voorzien in visgraatvorm (Lettens et al. 2020). Diepere 

zones langsheen de randen van het potentieel broedgebied leveren niet alleen een grotere 

oppervlakte foerageergebied, maar bieden ook bescherming tegen predatoren en menselijke 

verstoring. Het creëren van geïsoleerde poelen zonder vis geeft een meerwaarde voor 

amfibieën en insecten, twee belangrijke voedselbronnen voor de woudaap. Indien 

winterhabitat voor roerdomp een doelstelling zou zijn, is het aan te raden om ook kortere 

moerasvegetaties te voorzien en zelfs grasland, zodat bij ijsvorming ook op land kan worden 

gejaagd op muizen. Om de vereiste microhabitatten in de droog-nat gradiënt te bekomen is 

een gemiddelde helling van minstens 1:20 voldoende (Osté et al. 2010). Het realiseren van 

een gevarieerd en geaccidenteerd terrein laat toe om op de juiste hoogte ten opzichte van 

het waterpeil meer oppervlakte aan doelhabitat te bekomen. 

Introductie van riet 

Riet kan gemakkelijk spontaan geschikte standplaatsen koloniseren via zaad of aanspoelende 

wortelstokken. Om rietontwikkeling sneller te laten verlopen, kan geopteerd worden om riet 

te zaaien of aan te planten. Het aanplanten kan gebeuren door rhizomen te verspreiden over 

het terrein, rietkluiten aan te planten of gekweekt riet te introduceren. Een overzicht van de 

voor- en nadelen worden gegeven door Van Ryckegem et al. (2010) op basis van Hawke & 

José (1996).  

Wanneer geopteerd wordt voor het uitplanten van riet kan best gekozen worden om een 

mengeling te gebruiken van riet uit de Bergelenput zelf, aangevuld met riet uit gelijkaardige 

standplaatsen in de buurt (bv. De Gavers). 

Op nieuw aangelegde terreinen kan spontane rietontwikkeling of aangeplant riet onder zware 

begrazingsdruk staan van watervogels, in het bijzonder ganzen en meerkoeten (Bakker 

2010; Packet et al. 2012). Vooral ganzen kunnen aan waterriet grote schade toebrengen 

(Remmelzwaal & Verheule 1999). Jonge rietzones dienen dus, zo nodig, beschermd te 

worden tegen vraat. In het geval van begrazing door ganzen zal dit ook in ondiep water 

moeten gebeuren. Eenmaal rietkernen voldoende groot zijn kunnen ze begrazing beter aan. 

Een ander aspect is de hoge gevoeligheid van dergelijke terreinen voor de vestiging van 

invasieve niet-inheemse soorten, zoals watercrassula, wat intensieve opvolging en 

onmiddellijk ingrijpen impliceert. 

Standplaatsvereisten en randvoorwaarden waterriet 

Riet groeit op allerlei bodems. Afhankelijk van de afstand tot de waterlijn kunnen 3 

verschillende rietzones worden onderscheiden (Figuur 11): landriet, overgangsriet en 

waterriet (Belgers & Arts 2003). Landriet groeit op geoxideerde en vochtige bodems, 

overgangsriet staat in ondiep water, op vaak gereduceerd substraat, waterriet staat op 

minerale, matige gereduceerde bodems in ondiep tot diep water (±1 meter). Het is de 

overgang van overgangsriet naar waterriet die essentieel is als broedplaats voor veel 

rietvogels. 

 

Figuur 11: Voorstelling van verschillende rietzones: A omvat waterriet op matig gereduceerde bodems 

(tot 1 meter diep), B omvat overgangsriet in ondiep water op sterk gereduceerde bodem, C omvat 

landriet op geoxideerde bodems (naar Belgers & Arts 2003). 



 

 

Een duurzame vitaliteit van waterriet is afhankelijk van een aantal processen. Indirect draagt 

eutrofiëring bij aan de ontwikkeling van een dikke strooisellaag (Figuur 12). Dikke 

strooiselpakketten zorgen voor anaërobe omstandigheden waarbij o.a. giftige stoffen 

vrijkomen, riet zeer oppervlakkig groeit en op een minder efficiënte manier voedingsstoffen 

kan opnemen (Belgers & Arts 2003). Verder wordt genetische verarming als probleem 

aangehaald waardoor riet minder bestand zou zijn tegen veranderingen in het milieu. 

 

 

Figuur 12: Belangrijkste processen die bepalend zijn voor minder vitaal (bovenaan) en vitaal (onderaan) 

waterriet volgens Belgers & Arts (2003).  

Hieruit volgt dat minstens een deel van het overgangsriet het best staat waar natuurlijke 

peilschommelingen optreden. Op die manier kan het rietstrooisel sneller afbreken en 

afgevoerd worden. Dit betekent dat het belangrijk is om een zicht te krijgen op het natuurlijk 

peilverloop in de Bergelenput. Het zal in belangrijk mate bepalen op welke hoogte de 

rietzone zal moeten worden aangelegd en zal ook de oppervlakte aan overgangsriet en 

waterriet bepalen. Mogelijk zal in de aanvangsjaren een verlaagd waterpeil gehanteerd 

moeten worden om de ontwikkeling te bevorderen, waarbij het water van mei tot juli kan 

worden verhoogd om wilgenkieming te vermijden. Een geleidelijke gradiënt van ondiep naar 

diep water bevordert de uitbreiding van waterriet naar diepere zones. Het aanleggen van 

plasbermen kan het risico inhouden dat zich hier organisch materiaal opstapelt.  

Klimaatverandering zal de huidige natuurlijke peilfluctuaties beïnvloeden. Een duurzame 

inrichting zal rekening moeten houden met extremere omstandigheden. Zo zou de zone met 
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overgangsriet een groter aandeel in oppervlakte kunnen innemen om deze problematiek op 

te vangen.  

5.2 Referentiegebieden als voorbeeld 

Er bestaan in Vlaanderen wel een aantal gelijkaardige projecten, maar er ontbreekt een 

gedetailleerde monitoring in de tijd. Gezien het grondoverschot in Vlaanderen neemt de druk 

om diepere plassen te gebruiken als stortplaats toe. Verdere kennisopbouw is dan ook nodig.  

Voor inrichting van een waterrietzone met aanpalende graslanden en poelen kan gerefereerd 

worden naar de inrichting van het reservaatgedeelte van het Provinciaal Domein ‘De Gavers’ 

te Harelbeke, waar zeer gelijkaardige doelstellingen worden nagestreefd en gehaald.  

Een gelijkaardig project is het verondiepen van een voormalige kleiwinning te Schelle (Packet 

et al. 2019), eveneens met gelijkaardige doelstellingen. Het project is momenteel in 

uitvoering en is vooral vanwege de praktische uitvoering interessant. Verondieping van diepe 

plassen met waterrietzones staan wel in de stijgers in De Putten van Ham te Waasmunster 

(Lettens et al. 2020) en Rumst. 

Verder werd een verondieping gerealiseerd in het Leeuwenhof te Drongen, een voormalige 

zandwinningsgroeve met nabestemming ‘natuur’ (Spanoghe 2010). Deze verondieping had 

niet als doel rietzones te creëren maar meer kansen te creëren voor het ontwikkelen van een 

onderwatervegetatie. Deze doelstelling lijkt geslaagd maar het systeem kampt eveneens met 

fytoplankton en blauwwierbloeien. 

In Nederland werd een instrumentarium opgemaakt om verondieping in diepe plassen in 

goede banen te leiden (Osté et al. 2010; Bolleboom et al. 2010; de Langhe et al. 2015). De 

maatregelen die getroffen zijn in de Veluwerandmeren (Platteeuw et al. 2006; Remmelzwaal 

& Verheule 1999) kunnen dienen als referentie.  

Conclusie 

1. Wat is er gekend over de waterkwaliteit, de aanwezige waterplanten en/of de 

visstand van de vijver van Bergelenput? Wat leren we daaruit? 

Bergelenput is een matig ionenrijk, eutroof alkalisch meer dat niet gestratificeerd is.  

Uit de beperkte, grotendeels gedateerde, waterkwaliteitsgegevens leren we dat er teveel 

nutriënten in het water aanwezig zijn. Er werden fosforwaarden gemeten die vele malen 

hoger zijn dan de milieukwaliteitsnorm of ecologische streefwaarden. De hoge 

nutriëntenbeschikbaarheid resulteert in eutrofiëringsverschijnselen, zoals fytoplanktonbloei, 

met onder meer potentieel giftige cyanobacteriën en verminderd doorzicht. Door een hoog 

aandeel roofvis in het visbestand worden zoöplankton-etende vissen onderdrukt. Hierdoor is 

de begrazingsdruk van zoöplankton op het aanwezige fytoplankton dermate hoog, dat 

dominante cyanobacteriën tot kolonievorming overgaan, waardoor de afname van het 

doorzicht beperkt blijft. Hierdoor kan submerse vegetatie zich toch nog tot ca. 2,5 – 3 meter 

diepte ontwikkelen. Naast de vrij diverse soortensamenstelling van de watervegetatie, vallen 

hierin vooral hoge bedekkingen van storingsindicatoren (de meest eutrofiëringstolerante 

soorten) op. Verder is de oppervlakte aan helofyten gering en zijn niet alle verwachte 

groeivormen in voldoende mate aanwezig. Door het beperkte doorzicht en de geringe 

oppervlakte aan ondiepe zones vormt het aandeel submerse vegetatie in de plas een zeer 

beperkt aandeel.  

Het systeem balanceert tussen een troebele toestand met een geringe ecologische waarde en 

een situatie waarbij een beperkt doorzicht toch nog enige vegetatieontwikkeling toelaat in 

een beperkt deel van de plas. Kleine veranderingen in het visbestand (toename planktivoren 

en/of bodemwoelende soorten), of zelfs klimatologische omstandigheden, kunnen deze 

situatie snel doen omslaan in een troebele toestand.  



 

 

De mate waarin nutriënten binnenkomen via grondwater is onbekend, alsook welke rol 

eventueel interne eutrofiëringsprocessen spelen in het watersysteem. Het bestuderen van de 

nutriëntenbalans, het bepalen van het karperbestand en het lokaliseren van eventuele 

nutriëntenrijke sliblagen zouden een meerwaarde betekenen en kunnen leiden tot het 

uittekenen van duurzame maatregelen. 

Helofyten, ondergedoken vegetatie en drijfbladplanten kunnen worden bevorderd door de 

oppervlakte van ondiepe zones te vergroten en de waterkwaliteit te verbeteren.  

Kennishiaten:  

• waterkwaliteit (analyses doorheen het volledige seizoen, inclusief metingen van doorzicht 

en chlorofyl); 

• karperbestand (kg/ha, aantallen, leeftijdsklassen); 

• aanwezigheid van slib en slibdiktes, eventuele nalevering nutriënten; 

• evolutie waterpeil; 

• grondwaterflux en grondwaterkwaliteit; 

• opmaak nutriëntenbalans. 

 

2. Rekening houdende met de huidige toestand, wat zou de impact van een 

gedeeltelijke verondieping kunnen zijn? De doelstelling is om helder water met 

zowel ondergedoken als drijvende waterplanten te bekomen, minstens in een 

deel van de vijver. Een ander deel moet bevist kunnen blijven, o.a. op karper. 

Een gedeeltelijke verondieping met behoud van de diepste delen van de plas heeft geen 

impact op het watertype en hoe het systeem, in grote lijnen, tot op heden functioneert. Het 

systeem is niet gestratificeerd en een verondieping kan hierin dus geen verandering in 

brengen.  

Een verondieping in een ondiep stilstaand water wijzigt wel een aantal kenmerken, zoals 

grondwatertoevoer, volume, gemiddelde diepte en strijklengte. Een verondieping verhoogt 

de kans op eutrofiëringseffecten. Hierom is het aan te raden om een belangrijk aandeel 

dieper water te behouden.  

Voor het bekomen van meer vegetatiestructuur met inbegrip van helofyten, drijvende en 

ondergedoken vegetatie is het nodig om de huidige steile oevers en onderwaterprofielen 

gedeeltelijk te wijzigen, zodat meer geleidelijke gradiënten ontstaan tussen land en water. 

Een beperkte en gedeeltelijke verondieping vormt hierbij een oplossing. 

Naast het gedeeltelijk verondiepen van de plas, vormt voorkomen van verdere input van 

nutriënten en het mitigeren van de eutrofiëringseffecten een belangrijke uitdaging. 

Gezien de verondieping het best gerealiseerd wordt in het westelijke deel van de plas zal er 

een alternatief moeten gezocht worden voor de bevisbare zone indien deze even groot dient 

te blijven. 

3. Wat is de beste diepte (t.o.v. zomerpeil) om een waterplantenrijke vegetatie te 

krijgen? 

Voor het bekomen van voldoende submerse vegetatie is de maximale kolonisatiediepte na de 

verondieping van belang. Dit zal in belangrijke mate afhangen van de diepte waarop voor 

fotosynthese geschikt licht in de waterkolom kan doordringen. Deze zal afhangen van de 

toekomstige fytoplanktonontwikkeling en eventuele resuspensie van sediment. Er is dus als 
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dusdanig geen ‘beste’ diepte voor een waterplantenrijke vegetatie, maar veeleer een 

dieptebereik van enkele dm tot 10-15 m. Hierbij kan gesteld worden dat vanaf de zone met 

waterriet een gradiënt kan worden aangelegd die langzaam naar de diepere delen van de 

plas afhelt en die hierbij maximaal een derde van de plas verondiept. De diepte zal wel de 

vegetatiesamenstelling mee bepalen. De beschikbaarheid van nutriënten, inz. fosfor, bepaalt 

sterk de groeimogelijkheden voor fytoplankton. Die beschikbaarheid zal afhangen van de 

aanvoer (concentratie in aangevoerd water x volume), verdunning met hemelwater, de 

verblijftijd in het systeem, de opname door niet-fytoplankton (inz. vegetatie) en de 

permanente opsluiting in sediment. Op zich staan fytoplanktonontwikkeling en 

sedimentresuspensie in negatief verband met de vegetatieontwikkeling zelf, maar in een 

positief verband met de bezetting aan bodemwoelende vis. De verwachting om voldoende 

submerse vegetatie te behouden, zodat deze een beduidende rol kan spelen in het 

bestendigen van een heldere toestand, is bij een hoge karperdensiteit niet realistisch.  

Om vitaal waterriet te bekomen dient de waterdiepte permanent tussen de 0,3 en 1 meter te 

bedragen. Overgangsriet zal groeien in de zone waarin natuurlijke peilfluctuaties voor 

periodiek droogvallen zorgen. 

Bij de inrichting wordt best rekening gehouden met een grotere peilvariatie in de toekomst. 

Kennishiaat: 

• Gegevens over huidige waterpeil en peilschommelingen 

4. Welke randvoorwaarden kunnen gesteld worden voor de opvulgrond, het 

onderwaterreliëf/helling en de werkwijze? 

In het algemeen wordt niet of weinig organisch (<5%) zand als het meest geschikte 

(afdek)materiaal beschouwd (Osté et al. 2010). Indien er voor de deklaag overal een 

minimale dikte van ca. 1 meter wordt aangehouden, en er geen opwaartse 

grondwaterstroming of gasvorming in gestort materiaal optreedt, is de samenstelling van 

onderliggend materiaal niet kritisch. 

Een gemiddelde helling van minstens 1:20 kan gebruikt worden om een gradiënt droog-nat 

te bekomen die voldoende ruimte biedt voor structuurdiversiteit. Deze hellingshoek moet 

opgevat worden als een gemiddelde waarbij een grote diversiteit aan standplaatsen kan 

bekomen worden (Osté et al. 2010). Het realiseren van een gevarieerd en geaccidenteerd 

terrein laat toe om op de juiste hoogte ten opzichte van het waterpeil meer oppervlakte aan 

doelhabitat te bekomen. 

De meest praktische manier om de verondieping te realiseren is het aanbrengen van grond 

over land, waarna gedetailleerde profilering kan aangebracht worden.  

5. Kan er verwezen worden naar geslaagde of minder geslaagde projecten in het 

buitenland? 

Er bestaan in Vlaanderen wel een aantal gelijkaardige projecten, maar er ontbreekt een 

gedetailleerde monitoring in de tijd. Verondieping van diepe plassen met waterrietzones 

staan wel in de stijgers in De Putten van Ham te Waasmunster (Lettens et al. 2020) en 

Kleiputten van Schelle en Rumst. 

Naar inrichting toe van een waterrietzone met aanpalende graslanden en poelen kan 

gerefereerd worden naar de inrichting van het natuurreservaatgedeelte van het Provinciaal 

Domein ‘De Gavers’ te Harelbeke. Een verondieping ten behoeve van submerse vegetatie 

werd gerealiseerd in het Leeuwenhof te Drongen (Spanoghe 2010). 

In Nederland werd ervaring opgedaan in de Veluwerandmeren en bestaat er een uitgebreid 

instrumentarium voor het verondiepen van plassen (Osté et al. 2010; Bolleboom et al. 2010; 

de Langhe et al. 2015). 
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Bijlage 1: Bathymetrische kaart van de Bergelenput 



 

 

Bijlage 2: Resultaten van de beschikbare fysisch-chemische metingen van Bergelenput  

Jaar Datum Bron Locatie pH  T veld EGV veld O2 veld O2 veld NO2-N NO3-N NH4+-N TN PO43-P tot-P Fe doorzicht Alkaliniteit Chla feofytine a 

        veld °C µS/cm mg/l % 0,01mg/l 0,1mg/l 0,2mg/l 0,6 mg/l 0,02 mg/l 0,06 mg/l 0,5mg/l m meq/l µg/l µg/l 

1993 18/08/1993 analyse gemeente NEC 9,2 21,7  11,8    0,02  0,18       

1993 18/08/1993 analyse gemeente riool/poel 9,0 20,5  11,1      -       

1993 18/08/1993 analyse gemeente toegang - 22,5  8,5             

1994 19/05/1994 De Vocht 1995 NEC 7,8 15,0 500 9,5 94,0 0,02 0,2 <0,02  0,02  0,05 >1 2,1   

1995 31/03/1995 De Vocht 1995 NEC 7,8 7,6 580 9,7 85,0 0,05 0,18 <0,02  0,08  <0,05 >1 2,5   

1995 28/08/1995 De Vocht 1995 NEC 7,6 20,7 565 5,9 66,0 <0,01 < 0,008 0,35  0,08  -  2,5   

2000 06/09/2000 Gabriëls 2001 A 7,3 18,3  5,9 63,1  0,008 0,46 4,00 - 0,13  1,3  5,8 10,5 

2000 06/09/2000 Gabriëls 2001 B 7,5 18,3  5,8 62,1  < 0,008 0,48 4,00 - 0,13  1,1    

2000 06/09/2000 Gabriëls 2001 C 7,6 18,4  6,3 66,8  0,012 0,57 3,50 - 0,1  1,2    

2000 06/09/2000 Gabriëls 2001 D 6,8 18,2  6,2 66,0        1,2    

2000 06/09/2000 Gabriëls 2001 E - -  - -        -    

2000 09/09/2000 Gabriëls 2001 A - 18,9  8,9 95,7  < 0,008 0,33 1,60 0,08 0,16  1,3  2,3 4,1 

2000 09/09/2000 Gabriëls 2001 B - 18,9  8,2 88,0  < 0,008 0,3 3,10 0,07 0,15  1,3    

2000 09/09/2000 Gabriëls 2001 C - 18,9  8,5 91,9  < 0,008 0,27 1,80 0,07 0,14  1,3    

2000 09/09/2000 Gabriëls 2001 D - 19,0  8,7 93,3        1,2    

2000 09/09/2000 Gabriëls 2001 E - 19,1  9,8 106,3        0,8    

2000 23/09/2000 Gabriëls 2001 A 8,5 18,9  9,6 103,5  0,068 0,11 0,66 0,03 0,12  1,4  4,7 1,9 

2000 23/09/2000 Gabriëls 2001 B 8,4 18,6  9,1 97,0  0,033 0,08 0,77 0,02 0,09  1,3    

2000 
2000 

23/09/2000 
23/09/2000 

Gabriëls 2001 
Gabriëls 2001 

C 8,6 19,0  9,7 104,1  < 0,008 0,09 0,70 0,02 0,1  1,3    

D 8,4 19,2  9,6 103,6        1,3    

2000 23/09/2000 Gabriëls 2001 E 8,7 19,1  9,8 105,8        1,2    

2000 27/09/2000 Gabriëls 2001 A - 18,4  10,3 109,1  < 0,008 0,38 0,66 0,01 0,11  1,3  2,5 8,1 

2000 27/09/2000 Gabriëls 2001 B 8,7 18,2  10,4 110,1  < 0,008 0,09 1,10 0,01 0,09  1,5    

2000 27/09/2000 Gabriëls 2001 C - 18,4  10,6 113,0  < 0,008 0,08 1,20 0,02 0,13  1,5    

2000 27/09/2000 Gabriëls 2001 D 8,5 18,3  10,5 111,4        1,7    

2000 27/09/2000 Gabriëls 2001 E - 18,5  10,3 109,4        1,5    

2000 02/10/2000 Gabriëls 2001 A - 17,1  8,5 87,8  0,039 0,18 4,80 0,02 0,06  1,5  2,3  

2000 02/10/2000 Gabriëls 2001 B - 17,0  8,7 90,2  0,010 0,16 0,49 0,02 0,82  1,3    

2000 02/10/2000 Gabriëls 2001 C - 17,1  9,0 93,4  0,031 0,15 0,52 0,01 -  1,3    

2000 02/10/2000 Gabriëls 2001 D - 17,2  9,1 94,1        1,4    

2000 02/10/2000 Gabriëls 2001 E - 17,1  8,8 90,7        1,3    

2001 05/11/2001 IBW  8,1 12,0  8,7         1,46    
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Bijlage 2: Resultaten van de beschikbare fysisch-chemische metingen van Bergelenput  

 

Jaar Datum Bron Locatie pH veld T veld EGV veld O2 veld O2 veld HCO3- NO2-N NO3-N NH4+-N Org-N Kj-N TN PO43-P tot-P 

        pH-eenh °C µS/cm mg/l % 12mg/l 0,01mg/l 0,1mg/l 0,2mg/l 0,6 mg/l 0,6 mg/l 0,6 mg/l 0,02 mg/l 0,06 mg/l 

2006 14/03/2006 IN BP2 8,1 4,8 523 13,8 105,2 137 <0,01 0,53 < 0,2 2,13 2,13 2,66 <0,02 1,01 

2006 14/03/2006 IN BP3 8,3 5,2 523 13,3 101,3 134 0,013 0,55 < 0,2 1,98 1,98 2,54 <0,02 0,54 

2006 14/03/2006 IN BP4 8,4 4,2 523 13,3 99,9 136 0,015 0,54 < 0,2 3,31 3,31 3,86 <0,02 1,02 

2006 08/05/2006 IN BP2 8,5 14,9 522 11,3 125,4 147 0,012 1,28 0,21 0,59 0,80 2,09 <0,02 <0,06 

2006 08/05/2006 IN BP3 8,4 15,0 563 - - 146 <0,01 0,24 < 0,2 0,86 0,86 1,10 <0,02 <0,06 

2006 08/05/2006 IN BP4 8,4 23,2 522 8,8 104,1 142 <0,01 0,58 < 0,2 1,14 1,14 1,72 <0,02 <0,06 

2006 13/06/2006 IN BP2 8,3 22,8 504 10,5 123,3 125 <0,01 <0,01 < 0,2 0,73 0,73 0,73 <0,02 <0,06 

2006 13/06/2006 IN BP3 8,5 22,9 507 11,4 133,8 127 <0,01 <0,01 < 0,2 0,88 0,88 0,88 <0,02 <0,06 

2006 13/06/2006 IN BP4 8,4 14,9 536 - - 134 <0,01 <0,01 < 0,2 0,62 0,62 0,62 <0,02 <0,06 

2006 12/07/2006 IN BP2 8,6 23,7 498 12,3 146,5 124 <0,01 <0,01 < 0,2 1,16 1,16 1,16 <0,02 0,07 

2006 12/07/2006 IN BP3 8,6 23,9 493 13,0 155,0 108 <0,01 <0,01 < 0,2 - - - <0,02 - 

2006 12/07/2006 IN BP4 8,4 22,9 517 9,1 107,1 137 <0,01 <0,01 < 0,2 - - - <0,02 - 

2006 04/09/2006 IN BP2 8,0 18,7 475 7,8 85,0 116 0,026 <0,01 < 0,2 1,44 1,44 1,47 <0,02 0,08 

2006 04/09/2006 IN BP3 8,1 18,4 475 7,9 85,1 132 <0,01 <0,01 < 0,2 1,09 1,09 1,09 <0,02 <0,06 

2006 04/09/2006 IN BP4 7,9 18,4 475 7,1 76,6 128 <0,01 <0,01 < 0,2 1,10 1,10 1,10 <0,02 <0,06 

2007 13/03/2007 IN BP2 7,7 10,4 501 11,3 99,2 146 0,011 0,30 < 0,2 0,75 0,75 1,06 0,01 0,10 

2007 13/03/2007 IN BP3 8,2 9,8 503 10,8 94,0 148 <0,01 0,31 < 0,2 0,81 0,81 1,12 0,01 0,08 

2007 13/03/2007 IN BP4 8,4 9,9 502 10,8 93,9 146 <0,01 0,29 < 0,2 0,63 0,63 0,92 0,01 0,10 

2015 22/10/2015 
de Vis et al. 
2016  8,8 12,4  8,3           

 

 

 

 

 

 



 

 

Bijlage 2: Resultaten van de beschikbare fysisch-chemische metingen van Bergelenput  

Jaar Datum Bron Locatie SO42- Cl- Na K Mg Ca Fe COD Al SiO2 doorzicht Alkaliniteit Chla Pheofytine a 

        5mg/l 4mg/l 1mg/l 1mg/l 0,5mg/l 0,5mg/l 0,5mg/l 1mg/l 0,05 mg/l 0,05mg/l m meq/l 10-3g/m³ 10-3g/m³ 

2006 14/03/2006 IN BP2 55,6 48,2 19,3 4,8 8,8 61,5 <0,5 10,0 <0,05 2,31     
2006 14/03/2006 IN BP3 56,2 48,6 19,3 4,7 8,8 60,6 <0,5 10,0 <0,05 2,38     
2006 14/03/2006 IN BP4 56,3 48,3 19,1 4,6 8,8 60,9 <0,5 7,0 <0,05 2,37     
2006 08/05/2006 IN BP2 58,2 51,3 20,0 5,1 9,3 65,2 <0,5 21,0 <0,05 0,22     
2006 08/05/2006 IN BP3 60,1 49,8 20,1 5,0 9,3 64,8 <0,5 23,0 <0,05 0,16     
2006 08/05/2006 IN BP4 51,2 49,9 20,3 5,1 9,3 64,9 <0,5 24,0 <0,05 0,17     
2006 13/06/2006 IN BP2 62,1 53,9 19,9 4,5 9,1 59,1 <0,5 13,0 <0,05 0,45     
2006 13/06/2006 IN BP3 62,0 52,3 20,0 4,7 9,1 60,7 <0,5 11,0 <0,05 0,41     
2006 13/06/2006 IN BP4 61,3 55,3 19,9 4,5 9,2 63,1 <0,5 11,0 <0,05 0,61     
2006 12/07/2006 IN BP2 56,2 48,2 19,4 4,5 9,1 56,8 <0,5 10,0 <0,05 0,45     
2006 12/07/2006 IN BP3 57,8 47,4 19,2 4,5 9,1 55,5 <0,5 - <0,05 0,55     
2006 12/07/2006 IN BP4 60,1 50,4 19,4 4,6 9,2 60,5 <0,5 - <0,05 0,80     
2006 04/09/2006 IN BP2 48,9 50,3 19,6 5,2 8,9 55,1 <0,5 18,0 <0,05 3,01     
2006 04/09/2006 IN BP3 53,3 50,4 19,1 4,8 9,0 54,9 <0,5 1,0 <0,05 3,28     
2006 04/09/2006 IN BP4 53,5 50,5 19,4 4,9 9,0 55,2 <0,5 10,0 <0,05 3,31     
2007 13/03/2007 IN BP2 - 49,7 18,9 4,9 8,7 60,4 <0,5 13,0 <0,05 0,39   8,0 < 5 

2007 13/03/2007 IN BP3 56,9 49,7 19,0 4,9 8,8 61,0 <0,5 12,0 <0,05 0,40   5,3 < 5 

2007 13/03/2007 IN BP4 57,2 49,9 18,9 4,8 8,8 60,4 <0,5 11,0 <0,05 0,32   < 5 < 5 

2015 22/10/2015 de Vis et al.            2    

 

 

 

 

 

 

 



 

32 INBO.A.3833 www.inbo.be 

Bijlage 3: Gemiddelde, mediane, maximum- en minimumwaarden van de beschikbare 
fysisch-chemische variabelen gemeten in Bergelenput. 

 

 

 

pH 
veld 

T 
veld EGV veld O2 veld 

O2 
veld HCO3- NO2-N NO3-N 

NH4+-
N Org-N Kj-N TN 

PO43-
P tot-P 

pH-
eenh °C µS/cm mg/l % 12mg/l 0,01mg/l 0,1mg/l 0,2mg/l 0,6 mg/l 0,6 mg/l 0,6 mg/l 

0,02 
mg/l 0,06 mg/l 

GEM 8,2 17,1 515 9,5 98,5 134 0,020 0,29 0,24 1,20 1,21 1,71 0,04 0,24 

MED 8,4 18,4 507 9,5 97,0 135 0,015 0,22 0,20 0,99 0,99 1,12 0,02 0,12 

MIN 6,8 4,2 475 5,8 62,1 108 0,011 0,01 0,02 0,59 0,62 0,49 0,01 0,06 

MAX 9,2 23,9 580 13,8 155,0 148 0,046 1,28 0,57 3,31 3,31 4,80 0,18 1,02 

10-percentiel    6,8           
90-percentiel               

               

               

 

SO42- Cl- Na K Mg Ca Fe COD Al SiO2 doorzicht Alkaliniteit Chla 
Pheofytine 

a 

5mg/l 4mg/l 1mg/l 1mg/l 0,5mg/l 0,5mg/l 0,5mg/l 1mg/l 
0,05 
mg/l 0,05mg/l m meq/l 

10-
3g/m³ 10-3g/m³ 

GEM 57 50,2 19,5 4,8 9,0 60,0 <0,5 12,8 <0,05 1,20 1,3 2,4 4,4 6,1 

MED 57 49,9 19,4 4,8 9,0 60,6 <0,5 11,0 <0,05 0,50 1,3 2,5 4,7 6,1 

MIN 49 47,4 18,9 4,5 8,7 54,9 <0,5 1,0 <0,05 0,16 0,8 2,1 2,3 1,9 

MAX 62 55,3 20,3 5,2 9,3 65,2 <0,5 24,0 <0,05 3,31 2,0 2,5 8,0 10,5 

10-percentiel               
90-percentiel  52,78      22       
 

 

 

 



 

 

Bijlage 4: Toetsing van de gemeten waarden van de Bergelenput met de 
milieukwaliteitsnorm 

 

parameter eenheid toetswijze milieukwaliteitsnorm Bergelenput 

thermische omstandigheden         

temperatuur °C maximum 25° 23,9 

impact thermische lozing °C maximum 3° - 

zuurstofhuishouding         

oplgeloste zuurstof (concentratie) mg O2/l 10-perentiel 6 6,8 

opgeloste zuurstof (verzadiging) % maximum 120 155 

biochemisch zuurstofverbruik 
(BZV) mg O2/l 90-percentiel 6 - 

chemisch zuurstofverbruik (CZV) mg O2/l 90-percentiel 30 22 

zoutgehalte         

elektrische geleidbaarheid µS/cm 90-percentiel 750 535 

chloride mg/l 90-percentiel 140 53 

sulfaat mg/l gemiddelde 100 54 

verzuringstoestand         

zuurtegraad (pH) Sörensen minimum-maximum 6,5-8,5 6,8-9,2 

nutriënten         

totaal stikstof mg N/l zomerhalfjaargemiddelde 1,3 1,6 

totaal fosfor mg P/l zomerhalfjaargemiddelde 0,07 0,18 

diversen         

doorzicht m zomerhalfjaargemiddelde 0,9 1,3 
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Bijlage 5: Vegetatieopnames in het water van Bergelenput (kartering 2006) per segment. 

 

WVLWEV0134_2006 (Bergelenput)                                                                     

segmentcode (INBOVEG) 1 5 6 8 10 12 14 17 19 22 25 27 29 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 71 

Wetenschappelijke naam                                                                     

Carex acutiformis Ehrh.                                                       3             

Carex riparia Curt. 1                 2   3                                             

Ceratophyllum demersum L. 1                                                                   

Chara vulgaris var. longibracteata  
(Kütz.) J. Groves & Bull.-Webst. 1                 1                                                 

draadwier spec. 5 2           2               2     3 3                             

Elodea nuttallii (Planch.) St John 3 1 1             2       2       1 5 3 3 2   2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 1 

Glyceria maxima (Hartm.) Holmberg                                 5 2       2           3   5         

Hydrodictyon reticulatum Lagerh. 3                                       3 4 2 5 2 1 3 2 2 3 5 4 3 2 

Iris pseudacorus L.                                                       2 2           

Juncus effusus L. 1   1               1                                       2 4     

Juncus inflexus L. 1                         1                                 1       

Lemna minor L. 1 2   1 1     1     1   1   1                       1 1   1   1 1   

Lemna minuta Humb., Bonpl. et Kunth 1 2     1 1 3 2 2 3 2   2   2                       2     2   2 2   

Lycopus europaeus L. 1 1                 1   2               1   2                 3     

Mentha aquatica L. 1                   2           2                     1             

Myosotis scorpioides L. 1                                                                   

Nymphaea               2             1                         1   3         

Nymphaea spec. (exoot) 1                                                                   

Phalaris arundinacea L.                                                       1   2     3   

Phragmites australis (Cav.) Steud. 2   5 1 5 2 5 5 5 5 5 3 5   2 5         5         5 5 5 5           



 

 

WVLWEV0134_2006 (Bergelenput)                                                                     

segmentcode (INBOVEG) 1 5 6 8 10 12 14 17 19 22 25 27 29 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 71 

Wetenschappelijke naam                                                                     

Polygonum amphibium L. 1 2                       1 2       1   1 2 1           1       1   

Potamogeton crispus L. 1                                                                   

Potamogeton pectinatus L. 3 1 1             1                         2 1       1             

Potamogeton pusillus L. 2                 2                       1           1             

Potamogeton trichoides Cham. et Schlecht. 1                                                                   

Salix alba L.                               1 1                     1             

Salix cinerea (incl. kruisingen)                               1             5                       

Salix fragilis L.                                 2                                   

Solanum dulcamara L. 1                             2 2       1         2                 

Sparganium erectum L. 1             1   3 2   2                                           

Spirodela polyrhiza (L.) Schleid. 1                                                                   

Typha angustifolia L. 1                 1                                                 

Typha latifolia L. 2 5 2       3 3     2   2   5 2 2 5   2           1   1   3     5   

Ulva spec. 1                                   1 2   4 2 3     3 2   2         

Zannichellia palustris L. 1                                                             1     

 

Bedekkingen volgens aangepaste Tansley-schaal: 1 (occasioneel), 2 (frequent), 3 (abundant), 4 (co-dominant), 5 (dominant).
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Bijlage 6: Resultaten van de verschillende 
visbestandsopnames van de Bergelenput 1995-2015 
en de gebruikte vangstmethodes. 

 Methode 1995 2000 2015 

 zegenvisserij x - x 

 electrovisserij - x x 

 fuikvisserij - x - 

Nederlandse naam Wetenschappelijke naam 
%  
n 

% 
kg 

% 
n 

% 
kg 

% 
n 

% 
kg 

brasem Abramis brama < 1 < 1 - - 2 < 1 

paling Anguilla anguilla ? ? 4 49 10 48 

kolblei Blicca bjoerkna - - < 1 < 1 - - 

giebel Carassius auratus gibelio - - < 1 < 1 - - 

graskarper Ctenopharyngodon idella ? ? ? ? ? ? 

karper Cyprinus carpio < 1 < 1 6 1  - -  

snoek Esox lucius < 1 4 3 27 12 28 

pos Gymnocephalus cernua >15 >5 15 5 - - 

baars Perca fluviatilis 4 9 70 16 27 3 

blankvoorn Rutilus rutilus 80 72 - - - - 

snoekbaars Sander lucioperca < 1 1 - - - - 

rietvoorn Scardinius erythrophtalmus < 1 < 1 < 1 < 1 1 2 

zeelt Tinca tinca < 1 8 1 2 48 19 
 

n: absolute aantallen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Bijlage 7: Waargenomen libellen in de periode 2005-
2019 op de Bergelenput (Bron: waarnemingen.be) 

Nederlandse naam Wetenschappelijke naam 

houtpantserjuffer Chalcolestes viridis 

lantaarntje Ischnura elegans 

azuurwaterjuffer Coenagrion puella 

gaffelwaterjuffer Coenagrion scitulum 

watersnuffel Enallagma cyathigerum 

kanaaljuffer Erythromma lindenii 

grote roodoogjuffer Erythromma najas 

kleine roodoogjuffer Erythromma viridulum 

blauwe glazenmaker Aeshna cyanea 

paardenbijter Aeshna mixta 

grote keizerlibel Anax imperator 

zuidelijke keizerlibel Anax parthenope 

vuurlibel Crocothemis erythraea 

platbuik Libellula depressa 

gewone oeverlibel Orthetrum cancellatum 

vuurjuffer Pyrrhosoma nymphula 

bloedrode heidelibel Sympetrum sanguineum 

bruinrode heidelibel Sympetrum vulgatum 
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