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 Context 

 
Dit advies is opgesteld naar aanleiding van het aanvragen van een stedenbouwkundige 
vergunning voor het uitdiepen van meerdere ondiepe en ± verlande vijvers, alsook het 
verhogen, verbreden en herprofileren van omringende afscheidingsdijkjes in het 
Munsterbos (Bilzen; Willems 2009).  Tevens zouden twee nieuwe dijken, parallel aan 
reeds bestaande, worden aangelegd. Bij deze inrichtingswerken zou het ter plaatse 
geruimde slib gebruikt worden. Het betreft een complex van acht voormalige 
viskweekvijvers op zand tot lemig zand in de overgangszone Kempen-Haspengouw. Deze 
vijvers staan met elkaar in verbinding door overlopen en worden gevoed door water uit 
de Bezoensbeek aan de noordoostzijde, dat gravitair afwatert aan de zuidwestzijde. De 
vijvers zijn heden zeer voedselrijk (volgens BWK-2 vooral Ae; zie bijlage); de slibdikte is 
aanzienlijk (tot plaatselijk ca. 1,5 m). Submerse vegetatie is slecht ontwikkeld, wellicht 
vanwege een gering doorzicht en ongunstige bodemomstandigheden (sterke accumulatie 
van bladeren). Riet en grote lisdodde zijn de voornaamste verlanders. Met uitzondering 
van een kleiner deel aan de noordoostzijde, dat recent gekapt werd, wordt het hele 
vijvercomplex omringd door opgaand bos (met o.a. veel Amerikaanse eik). Struweel op 
de dijkjes is recent verwijderd. 
 
Het gebied is erkend natuurreservaat en Habitatrichtlijngebied (BE2200042-5), maar is 
niet aangemeld voor aquatische habitattypen. Habitattype 3150 is, wellicht in ongunstige 
staat van instandhouding, beperkt aanwezig in sommige vijvers (enkel Utricularia sp. 
aanwezig als sleutelsoort). Bij verdere ontwikkeling evolueren de verlandingsvegetaties 
in sommige delen tot habitattypen 4010 (Noord-Atlantische vochtige heide met Erica 
tetralix; noordelijke oeverzone vijver 2 en delen van de gagelstruwelen in het gebied) en 
91E0 (mesotroof en oligotroof elzenbroekbos; vijver 1; zie bijlage 2). De werken hebben 
betrekking op delen waar deze habitats aanwezig zijn.  
 
Met de aangevraagde werken beoogd men ‘ecologisch herstel’ van de vijvers, ‘het 
optimaliseren van bestaande natuurwaarden’, herstel van het historisch aspect, het 
vermijden van dijkerosie en het onderhoud van de dijken te vergemakkelijken. Hiertoe 
wordt in delen van de vijvers 0,1 tot 1 m slib verwijderd (iets meer dan 22.000 m3), 
waarmee de dijken tot op een hoogte van ca. 1,7 m boven het waterniveau (+ 0,5-3 m 
t.o.v. de actuele hoogte) en een breedte van 6 à 12 m (+ 0-8 m) gebracht worden. Door 
het aanbrengen van  stuwen en monniken tussen de vijvers wordt daarbij voorzien in de 
mogelijkheid om deze afzonderlijk droog te leggen, zodat het beheer op dit van 
voormalige ‘weijers’ kan worden afgestemd.  
 
Concreet worden nieuwe kansen voor het habitattype 3130 en het creëren van 
broedgelegenheid voor visarend in de bouwaanvraag opgegeven als streefdoelen. Het 
eerste monitoringsrapport (Versweyveld 2006) geeft eveneens N-2000 habitatype 3130 
aan als een (heden ontbrekend) natuurdoel en specificeert dat hiertoe een beheer met 
gefaseerde drooglegging zal worden uitgevoerd. Volgens een recent uitbreidingsdossier 
(pers. meded. Els De Schryver 26/10/2009) wordt er “extra aandacht besteed aan het 
herstel van een geschikt broedgebied voor (eertijds) karakteristieke soorten van het 
"Midden-Limburgs vijvergebied". Hervestiging van roerdomp, woudaapje, grote karekiet, 
snor en posteleinhoen, uitbreiding van blauwborst, rietgors, ijsvogel en waterral. Als niet 
broedvogels worden visarend en grote zilverreiger als belangrijk beschouwd”. 
 
De vragen waaromtrent dit advies wordt ingewonnen zijn:  
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1. is habitatype 3130 in het vijversysteem haalbaar (na slibruiming)? 
2. wat is het effect van herbruik van het slib in de dijk op de eventuele instandhouding 
van habitattype 3130? Zijn er eventuele randvoorwaarden (methodiek) of 
beheervoorwaarden achteraf m.b.t. de dijken?  
 
Bij dit advies dient in aanmerking genomen te worden dat het INBO d.d. niet beschikt 
over fysisch-chemische gegevens over de kwaliteit van water en slib in de desbetreffende 
vijvers, noch over gedetailleerde vegetatiegegevens. De waarnemingen die in 6/2007 
gebeurden voor de opname van BWK versie 2.1 (in ontwerp) geven een meer actuele 
weergave van de algemene situatie dan het uittreksel uit BWK versie dat bij de 
bouwaanvraag gevoegd is. 
 
Kanttekeningen bij de geplande werken 

 
Uit de bouwaanvraag blijkt dat slechts een zeer beperkt deel van het aanwezige slib 
geruimd zal worden. Veronderstelt men een uitvoering die perfect verloopt zoals gepland, 
dan bedraagt de resterende slibdikte 10-30 cm in vijver 1, 0-120 cm in vijver 2, 3-50 cm 
in vijver 3, 125 cm in vijver 4, 0-17 cm in vijver 5, 9-40 cm in vijver 6, 0-50 cm in vijver 
7 en 25-150 cm in vijver 8. Te noteren hierbij is dat de bouwaanvraag geen inzicht geeft 
in de samenstelling van het slib. Gezien het voormalige beheer en gesloten karakter van 
het gebied mag echter verondersteld worden dat het hier sterk organisch, nutriëntenrijk 
materiaal met een geringe consistentie betreft. Het is dan ook onzeker dat het slechts 
gedeeltelijk verwijderen van dit slib, zelfs na zorgvuldig manipuleren van het visbestand, 
zal leiden tot een substantiële verbetering van de water- (m.b.t. doorzicht en 
nutriëntentoestand) of bodemkwaliteit. Mogelijk te verwachten problemen die het herstel 
kunnen hypothekeren zijn: 

– snelle herverdeling van de slibvolumes over het vijveroppervlak; 
– afspoeling en afslag van de opgehoogde dijken; 
– onverminderde resuspensie van fijn organisch materiaal; 
– blijvend sterke accumulatie van organisch materiaal zo lang de nabije omgeving 

grotendeels door bos ingenomen blijft; 
– naijlende eutrofiëring en verruiging van oevervegetatie en rietzomen door 

mineralisatie van het aan aërobe omstandigheden blootgestelde organisch 
materiaal. 

Het verwijderen van zo veel mogelijk slib over het volledige vijveroppervlak, waarna dit 
wordt afgevoerd en het dichten van de dijken met zuiver mineraal materiaal waar nodig, 
lijkt alleszins te verkiezen om de hierboven vermelde complicaties te vermijden. 
 
Ook indien het bosbestand aan de zuidwest- en zuidzijde van het vijvercomplex over een 
voldoende brede strook verwijderd wordt om bladval te reduceren en windwerking op de 
vijvers te stimuleren, zal dit laatste door het verhogen van de dijken worden afgezwakt.  
 
Potenties voor oeverkruidvegetaties 
 
Gezien de bodemomstandigheden en wellicht ook de kwaliteit van het aangevoerde 
water, kunnen oeverkruidvegetaties in principe in het gebied tot ontwikkeling komen. 
Een goede ontwikkeling van oeverkruidvegetaties op sterk organische, voedselrijke 
waterbodems is echter weinig waarschijnlijk; hooguit zijn hierop minder veeleisende 
soorten (bijv. Hypericum elodes) te verwachten. Een effectief herstel van dergelijke 
vegetaties bij een traditioneel vijverbeheer, incl. betrekkelijk langdurige drooglegging, 
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versterking van mineralisatie door omwerking en terugzetten van de verlanding, is enkel 
waarschijnlijk indien reeds van een verarmd en overwegend mineraal substraat 
vertrokken wordt; het beheer zal dan een te sterke accumulatie van organisch materiaal 
tegen gaan en voldoende dynamiek in milieuomstandigheden teweeg brengen om een 
soortenrijk pioniersaspect te bestendigen. 
 
Hoewel oeverkruidvegetaties bij een ‘weijerbeheer’ betrekkelijk voedselrijke 
omstandigheden tolereren, dient men de ruimtelijke verenigbaarheid met rietvegetaties, 
die qua omvang en productiviteit optimaal zijn voor de ornithologische doelstellingen, 
toch in vraag te stellen. In het beste geval zal een ruimtelijke scheiding van 
doelstellingen en beheer gerealiseerd dienen te worden. Het is onbekend of en in welke 
mate hieraan gedacht wordt. Bovendien kan na realisatie van een meer glooiend 
dijkprofiel verwacht worden dat weliswaar rietvegetaties zich hierop snel zullen 
uitbreiden, maar ook dat hierbij lagere pioniersvegetaties even snel onder de voet zullen 
worden gelopen. M.a.w. de uitbreiding van het riet zal actief ingeperkt moeten worden, 
wat een bijkomende inspanning van de beheerder impliceert.  
 
Potenties voor andere N-2000 habitats 

 
In combinatie met de ornithologische doelstellingen kan evenzeer de mogelijke 
ontwikkeling van habitattype 3150 (incl. karakteristieke amfibieën en vissoorten) 
overwogen worden in de vijvers die zich daartoe het meest lenen. Hierbij moet evenzeer 
aan volgende aspecten aandacht worden besteed: 

• geen opgaand bos in de onmiddellijke omgeving van de vijvers (bladval en dus 
organische belasting verlagen); 

• volledige slibruiming (verlagen interne nutriëntenbelasting en verhogen 
bodemconsistentie); 

• afvoer van alle slib; 
• nastreven van een beperkt en top-down gereguleerd visbestand (aanwezigheid 

predator snoek). 
 
Mesotroof elzenbos en gagelstruweel zijn de beter ontwikkelde habitattypen in het 
noordoostelijk deel van het gebied en kunnen ook elders na verdere successie tot stand 
komen. De ter hoogte van vijvers 1 en 2 geplande werken zullen de hier aanwezige 
habitattypen negatief beïnvloeden, zoniet in oppervlakte reduceren. 
 
Besluit 

 
Op basis van de beschikbare informatie is een advies ten gronde niet mogelijk. Niettemin 
lijkt het onwaarschijnlijk dat met de geplande werken bepaalde verwachtingen 
gerealiseerd zullen worden. Het herstellen van de voormalige mogelijkheden tot 
peilregulatie en tijdelijk aflaten van de vijvers wordt daarbij als dusdanig niet als 
problematisch beschouwd. De gewenste dijkvolumes en -hoogten lijken ons evenwel 
weinig gefundeerd, zowel vanuit historisch als beheerperspectief. Het gebruik van lokaal 
gewonnen slib als ophogingsmateriaal lijkt veeleer op pragmatische dan op ecologische 
overwegingen te berusten en houdt een risico in voor een achteruitgang ten opzichte van 
de huidige situatie. Hoewel het gebied mogelijkheden biedt voor de ontwikkeling van 
oeverkruidvegetaties, zijn de geplande werken vermoedelijk te weinig ingrijpend om de 
noodzakelijke omgevingsvoorwaarden meer dan efemeer en zeer lokaal te realiseren. Er 
zijn ons evenmin recente aanwijzingen uit het gebied bekend die laten veronderstellen 
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dat een snelle vestiging van Littorellion-vegetaties desgevallend waarschijnlijk is. 
Mogelijk kan een kleinschaliger experiment hierover meer duidelijkheid verschaffen. 
Bovendien is een betere afstemming met verdere inrichtingswerken in de onmiddellijke 
omgeving gewenst om een meer duurzaam effect te ressorteren. Tot slot is de mogelijke 
impact van de werken op reeds aanwezige habitattypen op zijn minst onduidelijk en lijkt 
dit nog aan de aandacht van de aanvrager te zijn ontsnapt. Met betrekking tot de 
ontwikkeling van N2000-habitats in het gebied is meer aandacht voor spontane evoluties 
aan de orde. 
 
Versweyveld S. (2006) E-309 Munsterbos (Bilzen). Eerste monitoringsrapport. 
Natuurpunt, Mechelen. 
 
Willems W. (2009) aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning voor het herstel van 
vijvers in het natuurreservaat “Munsterbos” (Bilzen). Natuurpunt, Mechelen. 
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Bijlagen 

 
1. Uittreksel uit Biologische Waarderingskaart versie 2.1 (6/2007) 
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2. Uittreksel uit Habitatkaart 5.2 (10/2009) 
 

 
 

 


