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Alternatieven dijktracé SIGMA-plan ter hoogte van G rote Vijver Mechelen 
 

1 Context 

Het ‘Concept-MER t.b.v. de aanleg van overstromingsgebieden en natuurgebieden i.h.k.v. het 
Sigmaplan: cluster Dijlemonding’ beschouwt twee varianten voor de aanleg van een scheidingsdijk 
tussen het GGG Grote Vijver I en het deelgebied GOG Grote Vijver II, nl.  
1. het basisscenario volgens het inrichtingsplan THV Sigma Dijle, waarbij de ringdijk aan de 
noordzijde van de Grote Vijver de huidige oeveromtrek volgt en het inlaatpunt aan het meest 
noordelijke uiteinde van de vijver voorzien wordt en  
2. een variant waarbij de dijk doorheen de vijver gelegd wordt ter hoogte van de versmalling, zodat de 
noordwestelijke ‘uitsteek’ van de vijver in het GOG wordt opgenomen en het inlaatpunt ca. 280 m 
meer zuidoostelijk wordt aangelegd. Als argumentatie voor dit laatste alternatief worden een vergroting 
van het MWeA-gebied met 3,6 ha en een ‘logischer oostelijke begrenzing aan het gebied Battenbroek’ 
vermeld. 
 
De Grote Vijver is heden, behalve als recreatiegebied, ook van enig belang als natuurgebied, vooral 
vanwege het voorkomen van het Natura 2000-habitattype 3140 ‘kalkhoudende oligo-mesotrofe meren 
met benthische Chara vegetaties’ (Louette et al. 2008) en als rust-, fourageer- en broedgebied voor 
watervogels. De inrichtingsalternatieven dienen dan ook mede in dit perspectief  te worden afgewogen. 
We bespreken hierbij achtereenvolgens in algemene termen de verwachtingen m.b.t. wijzigingen in de 
morfologie, vegetatie, avifauna en vispopulatie. 
 
2 Morfologie 
 
2.1 Huidige toestand 

Een meer uitvoerige beschrijving van de morfologie van de Grote Vijver wordt gegeven door Louette 
et al. (2008). De wateroppervlakte bedraagt ca. 62 ha, wat bij een volume van ca. 6.106 m3 een 
gemiddelde diepte van bijna 10 m geeft. De maximumdiepte is eveneens aanzienlijk (18,3 m). De plas 
heeft meer dan 5,5 km oever, de 550 m lange strekdam inbegrepen. Deze laatste loopt vanaf de 
noordoostoever tot bijna aan de westoever en scheidt de plas in twee delen met een oppervlakte van 
resp. ca. 18,9 ha en 43,4 ha.  
 
Figuur 1 geeft de bathymetrie weer. Het oostelijke deel is dieper dan het deel ten westen van de 
strekdam (max. 14,8 m). Het onderwatertalud is erg steil, zodat ondiepe zones (< 2 m) beperkt blijven 
tot een smalle strook. Iets minder dan 10 % van het oppervlak heeft een diepte van minder dan 4 m; 
ongeveer de helft hiervan reikt minder diep dan de geschatte golfbasis. Vooral de smalle uitloper is 
minder diep. Het maximale diepte van deze uitloper is 8.8 m. De ondiepe zone (≤ 2m) langs de oever is 
er relatief breed. De zuidelijke helft van de uitloper is iets minder diep dan het meest noordelijke deel 
en overal minder dan 6 m diep. In de smalle verbinding tussen het westelijke en het oostelijke deel is er 
een drempel die de uitwisseling van water tussen beide delen bemoeilijkt.  
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Tabel 1 geeft het relatieve aandeel van de verschillende oevertypen volgens hellingsgraad,  
Figuur 2 hun verspreiding. Er zijn nauwelijks zwak hellende oevergedeelten aanwezig en dit enkel ter 
hoogte van het kasteel Battenbroek. Verticale oevers zijn eveneens relatief schaars en vooral in de 
uitloper van het westelijke deel te vinden (Figuur 2). In de noordelijke uitloper is meer dan de helft van 
de oevers zeer steil (90°). Deze oevers zijn niet verhard en kalven af. Dit verklaart mee het relatief 
grote aandeel aan ondiepe zones aan deze zijde.  
 

 
Figuur 1. Bathymetrische kaart van de Grote Vijver Mechelen in 2008 (diepte in m; opgemeten met Lowrance LMS-522c iGPS, ArcGIS 9.2 met 
interpolatie volgens Natural neighbor op grid 1 m2). 

 
Tabel 1. Aandeel van de oeverlengte met oevertypen volgens hellingsgraad. 

oeverprofiel aandeel (%) 

15° - < 45° 5 

45° - < 90° 79 

90° 16 
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Figuur 2. Verspreiding van oevertypen 
volgens hellingsgraad (achtergrond Digitale 
versie van de Orthofoto's, middenschalig, 
kleur, provincie Antwerpen, VLM/ OC GIS-
Vlaanderen & Provincie Antwerpen, 
opname 2003). 

 

 
In Figuur 3 is de aanwezigheid van oeververstevigingen weergegeven. Enkel aan de noordzijde is er 
sprake van een meer natuurlijk substraat. Meer dan 80 % van de oever is in meer of mindere mate 
verstevigd met breuksteen of ander stortmateriaal (Tabel 2). Waar puin gestort is, bedekt dit het 
onderliggende zand slechts gedeeltelijk, maar waar breuksteen gebruikt werd is de heterogeniteit van 
het substraat kleiner. 
 
De ondiepe onderwaterbodem is overwegend zandig (Tabel 3). Meestal is er eveneens veel stenig 
materiaal aanwezig, maar bij iets minder dan een kwart van de omtrek betreft het nagenoeg enkel zand. 
Accumulatie van organische detritus gebeurt enkel in het westelijk deel en vooral aan de zijde van de 
Dijle (Figuur 4) en aan het uiteinde van de uitloper. Dit materiaal wordt ten dele in situ gevormd, maar 
door windwerking wordt eveneens organisch materiaal naar het beschutte westelijke deel gevoerd, 
waar het vooral in de uitloper bezinkt. In een klein stuk van het westelijk deel worden erosiebestendige 
compacte platen organische klei met veenpartikels aangetroffen. 
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Figuur 3. Verspreiding van 
oeververstevigingstypen in de Grote Vijver 
(achtergrond Digitale versie van de 
Orthofoto's, middenschalig, kleur, provincie 
Antwerpen, VLM/ OC GIS-Vlaanderen & 
Provincie Antwerpen, opname 2003). 

 

 
 
Tabel 2. Verdeling van oeververstevigingstypen volgens aandeel van de oeverlengte. 

oeversubstraat aandeel (%) 

bouwafval en stortstenen 38 

stortstenen 27 

niet verstevigd 17 

bouwafval 15 

beton 0,1 

 
 
Tabel 3. Aandeel van de omtrek met verschillende substraattypen nabij de oever (≤ 4 m diepte). 

substraattypen van ondiepe watersegmenten aandeel (%) 

zand met stenen 55 

zand 23 

zand met organisch materiaal en stenen 11 

organisch materiaal en slib 6 

klei met veen 2 

zand met organisch materiaal 2 

beton 0,2 
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Figuur 4. Verspreiding van substraattypen nabij de oever (≤ 
4 m diepte) in de Grote Vijver (achtergrond Digitale versie 
van de Orthofoto's, middenschalig, kleur, provincie 
Antwerpen, VLM/ OC GIS-Vlaanderen & Provincie 
Antwerpen, opname 2003). 

 

 
Synthese 

De uitloper in het NW van de Grote Vijver behoort tot de minst diepe delen van de vijver. Door de 
geringere diepte zal dit deel vlugger en sterker opwarmen. Verder komt in deze uitloper vrij veel 
organisch materiaal definitief tot bezinking; de onderwaterbodem bestaat er hoofdzakelijk uit organisch 
materiaal en slib. Door deze selectieve sedimentatie accumuleert er minder organisch materiaal in de 
diepe delen, wat de zuurstofhuishouding van het hypolimnion ten goede komt.  
 
In tegenstelling met de rest van de plas zijn de ondiepe delen langs de oever hier relatief breed, zijn de 
oevers er hoofdzakelijk niet verstevigd en kalven ze af. Dit laat o.a. toe dat zich in de ondiepe delen een 
helofytenvegetatie (riet-, lisdodde-, zeggevegetatie) kan ontwikkelen en dat onderwatervegetatie bij 
goede lichtomstandigheden over een vrij grote oppervlakte kan groeien. Het verschillend substraat en 
de oevermorfologie dragen eveneens bij tot de habitatverscheidenheid in de Grote Vijver. Door al deze 
kenmerken is de uitloper wellicht een preferentiële paaiplaats voor vis, is de beschikbaarheid van 
sommige voedselsoorten hier groter en biedt de oeverzone meer schuil- en rustgelegenheid dan elders 
in de plas. 
 
2.2 Impact basisscenario 

In het basisscenario wordt over de gehele noord- en oostoever van de uitloper een dijk aangelegd 
waarvan de dijkvoet tot onder de waterlijn zal doorlopen. De verharding met stortstenen en/of 
schanskorven en de hellingsgraad van het onderwaterprofiel hypothekeren in dit geval de ontwikkeling 
van meer uitgebreide water- en helofytenvegetaties langs de oever. Dit heeft nadelige gevolgen op de 
habitatbeschikbaarheid voor fauna (zie verder) en mogelijk ook op de mate van sedimenstabilisatie 
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door watervegetatie. Bij een verhoogd aanbod van sediment tengevolge van de GOG-werking is dit 
laatste ongewenst.  
 
Het aandeel van niet-verstevigde oevers langs de plas vermindert met 34 % en zakt van 17 naar 12 %. 
Het oeveraandeel met stortstenen zal 33 % bedragen. 
   
2.3 Impact variantscenario 

In dit scenario maakt de noordwestelijke uitloper geen deel meer uit van de Grote vijver, zodat het 
oppervlak van deze laatste vermindert met 2.5 ha tot 59,7 ha. De oeverlengte zal met ± 593 m 
verminderen (-9 % t.o.v. de huidige situatie) en zal dan ca. 5686 m bedragen. Het aandeel niet- 
verstevigde oever wordt in dit scenario 13 % (-4 %); de totale lengte neemt af met 371 m (36 % van de 
huidige lengte). Het aandeel oevers dat verstevigd wordt met stortstenen blijft ongeveer hetzelfde (26 
% t.o.v. 27 % in de huidige situatie). 
 
Mogelijke effecten op het sedimentatiepatroon zullen afhangen van de mate waarin sediment wordt 
aangevoerd bij GOG-werking en de effectieve frequentie hiervan. Meer fijn materiaal zal in het bredere 
stuk van het westelijke deel bezinken, i.p.v. in de uitloper zoals in het basisscenario. Hier zal het 
vlugger tot resuspensie komen, met mogelijk sterkere vertroebeling tot gevolg. De mate waarin meer 
organisch sediment herverdeeld zal worden en verder naar het zuidoosten getransporteerd zal worden 
dan in het basisscenario, tengevolge van het instromende water zelf, is onduidelijk. Teneinde dit in 
beide scenario’s zo veel mogelijk te beperken is het raadzaam de kracht van het instromende water bij 
vulling te beperken. 
 
 
3 Vegetatie 
 
3.1 Huidige toestand 

De oever- en watervegetatie van de Grote Vijver is eenmalig in 2008 in kaart gebracht; informatie 
omtrent eventuele variaties in de begroeiing op jaarbasis of op langere termijn is niet beschikbaar.   
Voor een volledig overzicht van de resultaten wordt verwezen naar Louette et al. (2008). 
 
Oevervegetatie 

De 5,7 km lange oever (inclusief strekdam) van de Grote Vijver is in 39 oeversegmenten opgedeeld 
(Figuur 5). De oevers worden in belangrijke mate door ruigten ingenomen (Tabel 4). Daarnaast is het 
aandeel van oevers dat gedomineerd wordt door bomen en/of struiken vrij belangrijk. Vrijwel de gehele 
oever is verstevigd met stortstenen of afbraakmateriaal en meestal is het profiel vrij steil, maar 
doorgaans lijkt dit begroeiing niet sterk te belemmeren; structureel belangrijke riet-, lisdodde- en 
zeggenvegetaties hebben zich echter niet of nauwelijks ontwikkeld. 
 
De oevervegetatie van de noordwestelijke lob bestaat voor 43 % uit rietvegetaties, 40 % uit vooral 
ruigtekruiden, 12 % uit (wilgen)struiken en 5 % uit voornamelijk bomen en struiken. De rietoevers in 
de lob omvatten 92 % van de totale lengte aan rietoevers in de gehele plas. Voor de overige 
oevervegetaties is het aandeel t.o.v. het totaal veel minder groot (resp. 12%, 11% en 3%). 
 
De rietoevers worden gedomineerd door riet (Phragmites australis). In deze segmenten komen 
abundant wilgenstruiken (Salix alba-groep en Salix cinerea-groep), Urtica dioica en Solanum 
dulcamara voor. De ruigtekruidenvegetaties worden gedomineerd door Solanum dulcamara, Urtica 
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dioica of Lythrum salicaria. Andere soorten die vaak abundant voorkomen zijn Epilobium hirsutum, 
Stachys palustris, Scutellaria galericulata, Lysimachia vulgaris, Carex riparia, Phragmites australis 
en Calystegia sepium. Verder vallen 2 invasieve exoten op: Fallopia japonica en Impatiens 
glandulifera. De dominerende struiken in de struikoevers zijn wilgen uit de Salix cinerea-groep. In dit 
segment komt Salix alba abundant voor in de struiklaag en zijn Phragmites australis, Urtica dioica en 
Calystegia sepium abundant in de kruidlaag. In het segment gedomineerd door bomen en struiken 
vormen bomen van Salix alba de boomlaag en struiken van Salix cinerea-groep de struiklaag. De 
kruidlaag onder deze lagen heeft een lage bedekking.  
 
 

 

Figuur 5. Oeversegmenten in de Grote Vijver 
met aanduiding van het oevertype 
(achtergrond Digitale versie van de 
Orthofoto's, middenschalig, kleur, provincie 
Antwerpen, VLM/ OC GIS-Vlaanderen & 
Provincie Antwerpen, opname 2003). 
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Tabel 4. Procentuele samenstelling van de oevervegetatie in de Grote Vijver. 

oevervegetatietype aandeel (%) 

ruigte 38 

ruigte met bomen en/of struiken 22 

bomen met of zonder struiken 20 

struiken 12 

riet 5 

kale oever 0,1 

infrastructuur 3 

 
Watervegetatie 

Voor het type Aw-e wordt een opnamediepte tot 4 m gehanteerd om het ecologisch vegetatiepotentieel te 

beoordelen. Deze zone is opgedeeld in 65 watersegmenten, waarvan 34 in ondiep water (Figuur 6) en 31 in 

dieper water (Figuur 7). De grens ondiep/diep is getrokken op basis van verschillen in vegetatieontwikkeling 

en komt overeen met een diepte van ca. 0,7 m. De ondiepe zones nemen 35 % van de beschouwde 

oppervlakte in beslag. Het grootste aandeel (65 %) wordt ingenomen door de diepere zone t(0,7 tot 4 m 

onder het wateroppervlak). De submerse begroeiing strekt zich uit tot op een diepte van 4 à 4,5 m. In het 

voorjaar werden kiemende planten gevonden tot op een diepte van 6 m. Deze planten konden zich in de 

zomerperiode niet verder ontwikkelen wegens lichtgebrek. De totale oppervlakte die aldus in rekening wordt 

gebracht is 9,9 ha of 16 % van het totaal. 

 

 

Figuur 6. Watersegmenten in het ondiepe deel van 
de Grote Vijver met aanduiding van het 
vegetatietype (achtergrond Digitale versie van de 
Orthofoto's, middenschalig, kleur, provincie 
Antwerpen, VLM/ OC GIS-Vlaanderen & 
Provincie Antwerpen, opname 2003). 
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De watervegetatie behoort hoofdzakelijk tot drie typen (Tabel 5). Het grootste aandeel wordt 
ingenomen door vegetaties gedomineerd door Elodea nuttallii (39 %). Daarnaast zijn er aanzienlijke 
oppervlakten met Chara contraria var. hispidula en met fonteinkruiden (Potamogeton pectinatus, P. 
pusillus en P. crispus).  

 
Tabel 5. Relatief aandeel van verschillende vegetatietypen in het water van de Grote Vijver. 

watervegetatietype aandeel 

waterpestvegetatie 40 

kranswiervegetatie 22 

fonteinkruidvegetatie 18 

waterpest-fonteinkruidvegetatie 10 

zannichelliavegetatie 4 

rietvegetatie 2 

riet-waterpestvegetatie 1,3 

kranswier-fonteinkruidvegetatie 0.8 

riet-kranswiervegetatie 0,4 

 
De waterpest- en kranswiervegetaties komen vooral voor in de diepere delen van het meer (Figuur 7). 
De fonteinkruidvegetaties komen zowel in ondiepe als in diepe zones voor. De ondiepe zones worden 
in de meeste gevallen gekenmerkt door een lage vegetatiebedekking vanwege de sterke waterbeweging, 
veroorzaakt door wind en motorboten. 
 

 

Figuur 7. Watersegmenten in het 
diepere deel van de Grote Vijver met 
aanduiding van het vegetatietype 
(achtergrond Digitale versie van de 
Orthofoto's, middenschalig, kleur, 
provincie Antwerpen, VLM/ OC GIS-
Vlaanderen & Provincie Antwerpen, 
opname 2003). 
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In de noordwestelijke lob is ongeveer 42 % van de totale water oppervlakte begroeid met submerse 
vegetatie en/of helofyten, verdeeld onder 4 typen: waterpest- (69 %), fonteinkruid- (18 %), 
riet/waterpest- (12 %) en rietvegetaties (1 %). Dit vertegenwoordigt 11 % van de totale begroeide 
wateroppervlakte. Er werden 15 soorten genoteerd, waarvan 7 soorten helofyten en 8 soorten 
hydrofyten. Bij de helofyten valt de aanwezigheid van Sagittaria sagittifolia op. Bij de hydrofyten valt 
de aawezigheid op van 2 soorten kranswieren: Chara globularis (occasioneel) en Chara contraria var. 
hispidula (4 x frequent).  
 
Het habitattype 3140 ‘kalkhoudende oligo- tot mesotrofe wateren met ‘benthische Chara spp. 
vegetaties’  is in de noordwestelijke lob slechts in beperkte mate aanwezig en er in een ongunstige staat 
van instandhouding (4 segmenten). De oppervlakte bedraagt ca. 2900 m2. Het enige sleuteltaxon is er 
Chara contraria var. hispidula, een kranswier dat hier groeit tussen fijnbladige potamiden 
(Potamogeton pectinatus, P. pusillus, Zannichellia palustris) en vooral smalle waterpest. 
 
Synthese 

Zowel de oever- als de watervegetaties van de uitloper zijn botanisch gezien minder waardevol; er is 
iets minder dan 0,3 ha N2000 habitattype 3140 in ongunstige staat aanwezig. Dit neemt echter niet weg 
dat ze wel een duidelijk belang hebben voor de habitatstructuur en het ecologisch functioneren van de 
Grote Vijver. 
 
3.2 Impact basisscenario 

In het basisscenario zal vooral de oevervegetatie gewijzigd worden, gezien er een stortsteenoever wordt 
voorzien aan de voet van de dijk. Hierdoor zullen de rietbestanden verdwijnen en vervangen worden 
door ruigtekruiden. Gezien in dit deel ongeveer 92 % van de rietoevers van de gehele plas voorkomen, 
betekent dit een merkelijk verlies aan vegetaties die belangrijk zijn voor diverse organismen 
(broedvogels, vissen, insecten,…). Ook voor de watervegetatie worden minder gunstige 
omstandigheden verwacht indien het onderwaterprofiel eveneens afgewerkt wordt met stortstenen en/of 
schanskorven. Niet enkel worden de groeiomstandigheden dan kwantitatief minder gunstig door de 
substraatverharding maar ook kan deze afname van submerse vegetatiebedekking tot verminderde 
sedimentstabilisatie en diepere golfwerking leiden, wat dan weer minder goede lichtcondities tot 
gevolg heeft in dieper water.   
 
3.3  Impact variantscenario 

In dit scenario wordt de noordwestelijke lob afgesloten van de vijver en in het GGG-gebied 
geïntegreerd. Verwacht wordt dat in dit geval de reeds vrij ondiepe lob vrij snel zal opslibben met 
aangevoerd slib en organisch materiaal en waarbij de aanwezige watervegetaties snel zullen 
verdwijnen.  De verlandingsvegetaties die reeds in de uitloper aanwezig zijn zullen daarbij uitbreiden, 
met ontwikkeling van wilgenstruweel op langere termijn.  
 
Voor de Grote Vijver betekent dit dat bepaalde vegetatietypen sterk zullen verminderen of niet meer 
zullen voorkomen. Het riet/waterpesttype zal volledig verdwijnen. Het aandeel van het waterpesttype 
vermindert met 19 %, de fonteinkruidvegetaties verminderen met 10 % en de zuivere rietvegetaties met 
5 %. De totaal begroeibare wateroppervlakte vermindert met 11 %. Hierbij is geen rekening gehouden 
met het extra begroeibare deel van de plas dat mogelijke gecreëerd zal worden bij de aanleg van de 
ringdijk, dwars doorheen de plas. Gezien hier ook versteviging wordt voorzien onder het 
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wateroppervlak zal dit oppervlak wellicht  vrij onbelangrijk blijken. Het verlies van 92 % van de heden 
aanwezige rietoevers vertegenwoordigt een aanzienlijk verlies aan structuurvariatie in de plas.   
 
4 Avifauna 
 
4.1 Huidige toestand 

In 2008 werd in het kader van de monitoring van de Sigmaprojectgebieden een broedvogelkartering 
uitgevoerd in het deel van het Battenbroek ten noorden van de vijver dat als GGG Grote Vijver I 
ingericht zal worden (hier verder aangeduid als Battenbroek) en de vijver zelf, incl. oeverzone (GOG 
Grote Vijver II). Deze kartering wordt beschouwd als nulmeting die de situatie weergeeft vóór 
uitvoering van de werken. 
 
Methode 

Het studiegebied werd 6 maal bezocht tussen zonsopgang en enkel uren na zonsopgang en één keer ’s 
avonds rond zonsondergang in de periode april -juli. Tijdens de bezoeken werden alle broedindicerende 
waarnemingen (bijv. zangpost, nest, voederende ouders, …) op kaart genoteerd van 86 vogelsoorten: 
alle soorten waarvoor instandhoudingdoelen werden opgesteld (Adriaensen et al. 2005;  
Tabel ), beschermde soorten, rode lijst-soorten en een aantal exotische soorten die in het kader van het 
Bijzonder Broedvogelproject worden opgevolgd. Per soort worden de verzamelde gegevens 
gegroepeerd en volgens vaste regels geïnterpreteerd. De territoria/broedgevallen zijn geografisch 
gelokaliseerd. 
 
Resultaten en bespreking 

In totaal kwamen 17 van de 86 onderzochte soorten tot broeden in het studiegebied (10 in Battenbroek, 
11 in Grote Vijver; Tabel 7). Voor drie van deze soorten zijn instandhoudingdoelstellingen 
geformuleerd voor het Schelde-estuarium, nl.:  

− dodaars: 1 koppel broedde in de noordwestelijke lob van Grote Vijver; 
− slobeend: 1 koppel eveneens is de noordwestelijke lob; 
− blauwborst: 2 koppels in Battenbroek. 

 

Tabel 6: Aantal broedkoppels waarvoor volgens IHD-Z in de Scheldevallei voldoende ruimte en geschikt habitat moet worden voorzien. 

soort IHD 
baardman 100 
blauwborst 550 
bruine kiekendief 50 
dodaars 50 
grote karekiet 40 
grutto 80 
kluut 350 
kwak 20 
kwartelkoning 40 
lepelaar 40 
paapje 40 
porseleinhoen 40 
purperreiger 60 
rietzanger 170 
roerdomp 20 
scholekster 190 
slobeend 150 
snor 100 
tureluur 130 
woudaap 20 
zomertaling 20 
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De Grote Vijver herbergde nog andere watervogels (7 koppels krakeend, 7 koppels kuifeend, minstens 
25 en mogelijk 27 koppels fuut, 2 koppels grauwe gans). Niet alle broedlocaties konden worden 
bepaald; vele broedgevallen zijn gebaseerd op waarnemingen van jonge vogels op de plas. Toch is 
duidelijk dat bijna alle watervogels broedden in het westelijk deel van de plas. De hoogste dichtheid 
aan broedvogels komt zeer duidelijk voor in de noordwestelijk lob hiervan (cf. Figuur 8). Naast 
slobeend en dodaars broedden hier futen in zeer grote dichtheden en de meeste krakeenden (6 van 7) en 
kuifeenden (4 van 5). De grotere dichtheden aan watervogels in deze noordwestelijke lob zijn 
waarschijnlijk te verklaren doordat enerzijds enkel hier een goed ontwikkelde oevervegetatie voorkomt 
en doordat dit deel van de plas ondieper is. Bovendien wordt dit deel het minst door de waterski-
activiteit en de hieruit voortvloeiende sterke golfwerking beïnvloed. De overige delen van de plas 
bieden wel mogelijkheid om te foerageren, maar weinig of geen nest- en rustgelegenheid.  
 
Langs de oevers van de Grote Vijver broedden algemene rietvogels (kleine karekiet, bosrietzanger en 
rietgors) en enkele struweel- en bosvogels (nachtegaal en braamsluiper) in kleine aantallen. 
 

 

Figuur 8. Situering broedende futen in de 
Grote Vijver. 

 
In de kapvlakte en de jonge populierenaanplanting van Battenbroek broedden naast blauwborst andere 
rietvogels: veel bosrietzangers en een enkele kleine karekiet en rietgors. In de ruigtevegetatie kwam 
ook 1 koppel roodborsttapuit tot broeden. In het oudere populierenbestand broedden buizerd en kleine 
bonte specht. 
 
Al bij al is het belang van beide gebieden voor soorten waarvoor instandhoudingsdoelen opgemaakt 
zijn eerder beperkt, waarbij de kanttekening gemaakt dient te worden dat dodaars en slobeend 
uitsluitend in de noordwestelijke uitloper broeden. Ook voor de overige watervogels, waaronder een 
opmerkelijk aantal futen, is dit gedeelte cruciaal. 
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Tabel 7: Aantal broedgevallen/territoria per deelgebied. 

 soort Grote Vijver Battenbroek 

blauwborst   3 

bosrietzanger 3 12 

braamsluiper 1   

buizerd   1 

dodaars 1   

fuut min. 25    

grauwe gans 2   

kleine bonte specht   1 

kleine karekiet 5 1 

koekoek   1 

krakeend 7 1 

kuifeend 5   

nachtegaal 2   

rietgors 1 1 

roodborsttapuit   1 

slobeend 1   

spotvogel   2 

 
4.2 Impact basisscenario 

In het basisscenario verdwijnt elke broedgelegenheid op de met struweel begroeide delen van de oever 
en wellicht eveneens in de rietgordel van de noordwestelijke uitloper, indien een met breuksteen 
verstevigde dijkvoet tot onder het wateroppervlak wordt aangelegd. Vermits elders bredere rietzomen 
nauwelijks voorkomen in de Grote Vijver heeft het verdwijnen ervan een grote impact op de 
broedvogelpopulatie (fuut, krakeend en slobeend -3/4 of meer, dodaars en slobeend komen wellicht 
niet meer tot broeden). Dit kan evenwel vermeden worden door een aangepaste constructie (bijv. 
aanleg op enige afstand van de huidige oever). 
 
4.3 Impact variantscenario 

Broed- en rustgelegenheid 
Deze optie leidt sowieso tot het verdwijnen van bestaande broedgelegenheid voor watervogels in de 
noordwestelijke uitloper. Hoewel op korte termijn de vegetaties met riet, lisdodde, etc. in de ondiepe 
delen van de afgesneden, kleine plas het GGG-gebied zullen uitbreiden, zullen deze naar verhouding 
voor meer kritische avifauna minder aantrekkelijk zijn vanwege de afscheiding van de diepere delen 
van de plas en het naar verwachting vegetatie-arme, troebele karakter van het open water. Ook verdere 
verlanding van dit deel  tot hoofdzakelijk wilgenstruweel biedt weinig perspectief. 
 
Als broedhabitat voor watervogels zal de Grote Vijver nagenoeg geheel ongeschikt worden bij behoud 
van de huidige waterski-activiteit in het deel ten westen van de strekdam. Ook verdwijnt in dit scenario 
voor doortrekkende vogels een uitwijkmogelijkheid.  
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5 Vis 
 
5.1 Huidige toestand 

Gegevens over het visbestand zijn verkregen door visuele waarnemingen tijdens het veldwerk in 2008 
en gerichte bemonsteringen door middel van schietfuiken en elektrovisserij in de eerste week van 
oktober 2008 (Simoens et al. ongepubliceerde gegevens). In totaal werden 12 soorten waargenomen 
(Tabel 8). Kleine baars (< 8 cm), grote paling (> 60 cm) en kleine kolblei (< 10 cm) domineren. Verder 
zijn zeelt, grote karper (> 80 cm) en bittervoorn goed vertegenwoordigd, alsook de roofvissen snoek en 
grote baars. Tot op heden zijn er geen reguliere bepotingen gebeurd, zodat de aanwezigheid van de 
soorten tot natuurlijke kolonisatie en eventueel willekeurige uitzetting kan teruggebracht worden. 
Opmerkelijk is de aanwezigheid van enkele diadrome of trekkende soorten, met name bot en kleine 
paling (< 20 cm). Er zijn dus aanwijzingen dat de plas soms in directe verbinding staat met de Dijle 
(via de afwateringsklep). 
 
Samenvattend kunnen we stellen dat de huidige visgemeenschap tot het baars-blankvoorntype behoort, 
waarvoor baars en blankvoorn kenmerkend zijn en begeleid worden door snoek, zeelt, rietvoorn, 
brasem, kolblei en pos (Zoetemeyer & Lucas 2002). Dit type is voor een dermate diep meer, bij de 
vooropgestelde MEP-TP-concentratie bovendien het meest passend. Het beheer dient zich dan ook te 
richten op het in stand houden van de huidige visgemeenschap, waarbij speciale aandacht dient uit te 
gaan naar de bittervoorn, een soort vermeld in bijlage van de Habitatrichtlijn. 
Voor deze visgemeenschap is het belangrijk dat geschikte paaiplaatsen en ondiepe vegetatierijke zones 
aanwezig zijn. Deze laatste zijn bijzonder belangrijk voor de groei van jonge roofvis.  
 
Tabel 8. Aangetroffen vissoorten in Grote Vijver met vermelding van de habitatvoorkeur (L: limnofiel of waterplantminnend; R: rheofiel of 
stroomminnend; E: eurytoop of onkieskeurig), specifieke bescherming ten gevolge van de Habitatrichtlijn (soorten weergegeven in vet), uitheemse 
oorsprong (*), en diadroom karakter (**). 

Nederlandse naam Wetenschappelijke naam L/R/E 

baars Perca fluviatilis E 

bittervoorn Rhodeus sericeus L 

blankvoorn Rutilus rutilus E 

bot** Platichthys flesus R 

driedoornige stekelbaars Gasterosteus aculeatus E 

karper* Cyprinus carpio E 

kolblei Blicca bjoerkna E 

paling** Anguilla anguilla E 

pos Gymnocephalus cernua E 

snoek Esox lucius L 

snoekbaars* Sander lucioperca E 

zeelt Tinca tinca L 

 
5.2 Impact basisscenario 

Indien rietvegetaties in het water en submerse vegetatie in ondiep water afnemen of verdwijnen kan dit 
mogelijk enige negatieve impact hebben op de paaimogelijkheden van de meeste soorten en de 
rekrutering van snoek.  
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5.3 Impact variantscenario 

Het verdwijnen van de aanwezige rietvegetaties en de afname van ondiepe, vegetatierijke delen zullen 
de paaimogelijkheden van de meeste soorten, incl. bittervoorn en de rekrutering van snoek in de Grote 
Vijver beperkt negatief beïnvloeden.  
 
6 Besluit 
 
Gezien bij het variantscenario: 
1. een sterker negatieve impact op het broedvogelbestand, de structuur en hoeveelheid watervegetatie 
en mogelijk de visreproductie in de Grote Vijver verwacht wordt dan bij het basisscenario,  
2. dit een (zij het beperkte) directe afname van N2000-habitat en soorten, waarvoor bijzondere 
instandhoudingdoelen gelden, met zich mee brengt,  
3. er ook een grotere kans is op eventuele veranderingen in het sedimentatiepatroon bij vulling van het 
GOG op het moment van overstroming, wat op zijn beurt tot een ongunstig effect kan ressorteren op de 
waterkwaliteit van de Grote Vijver en  
4. de winst aan GGG-oppervlakte bij het alternatief scenario marginaal is en niet leidt tot een 
beduidende natuurwinst,  
wordt geadviseerd om te opteren voor het basisscenario.  
Hierbij dienen evenwel inspanningen gedaan te worden om ook in dit geval de in de uitloper aanwezige 
vegetatie te behouden. Dit impliceert het behoud van de niet-verstevigde oevers, waarbij het wenselijk 
is de dijk niet aan de huidige oever te laten aansluiten. Het voorzien van plasbermen voor nieuwe 
verstevigde oevers is pas een tweede optie. Deze opmerking geldt evenzeer voor de aanleg van alle 
andere dijken rond de Grote Vijver, waarbij gewezen wordt op de uitgebreide kranswiervegetaties van 
het habitattype 3140, die in het gedrang komen indien stortsteen tot enkele meter onder de waterlijn 
wordt aangebracht.  
 
Tevens is het aangewezen om gemotoriseerde vaart volledig uit de uitloper te weren door het 
aanbrengen van een boeienlijn. Verstoring en sterke golfslag hebben immers een negatief effect op 
avifauna en vegetatiestructuur.  
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