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AANLEIDING 

Op 15 juli 2011 stelde de Vlaamse Regering principieel de instandhoudingsdoelstellingen 
vast voor de speciale beschermingszone 'BE2400008 Zoniënwoud'. Een van de 
doelstellingen is het herstel van het habitattype 3150 ‘Van nature eutrofe meren met 
vegetatie van het type Magnopotamion of Hydrocharition’ in de vijvers in de vallei van de 
IJse ter hoogte van Groenendaal en de Koningsvijvers. In het kader van de opmaak van 
het beheerplan Zoniënwoud worden maatregelen voorzien voor de implementatie van 
deze doelstelling. Deze zijn in een achtergronddocument samengevat (ANB, 2012). 

VRAAGSTELLING 

1. Zijn de beheerdoelstellingen, bijzonder voor het herstel van het habitattype 3150, 
correct geformuleerd? 

2. Volstaan de voorgestelde maatregelen om de gekende knelpunten op te lossen, in 
het bijzonder voor wat betreft waterkwaliteit en waterhuishouding? 

3. Zijn de instandhoudingsdoelstellingen en de recreatieve doelstellingen verenigbaar 
op de voorgestelde locaties? 

4. Onder welke voorwaarden zijn er binnen dit habitat hengelmogelijkheden te 
organiseren? 

TOELICHTING 

Vooropmerking 

Het achtergronddocument (ANB, 2012) vraagt naar een concreet stappenplan voor de 
realisatie van de instandhoudingsdoelstellingen, in combinatie met hengelsport, en stelt 
twee mogelijke scenario’s voor: een korte-termijn scenario (‘maximale verhoging van de 
biodiversiteit conform instandhoudingsdoelstellingen … met de actuele beperkingen van 
waterkwaliteit en waterhuishouding’) en een lange-termijn scenario, waarbij alle 
knelpunten zijn weggewerkt. 

De vraagstelling is verder toegelicht en bediscussieerd tijdens een overlegvergadering in 
het regiokantoor Groenendaal op 25 oktober 2012 met vertegenwoordigers van ANB, 
INBO en de Provinciale Visserijcommissie. Daarbij zijn geen bijkomende knelpunten 
geïdentificeerd en werd gesteld dat de instandhoudingsdoelen als een vast gegeven 
beschouwd dienen te worden. Onder ‘recreatieve doelstellingen’ wordt specifiek 
hengelsport begrepen (zie ook ANB, 2012). Na afloop is door ANB een meer gedetailleerd 
afwegingskader opgemaakt. In dit advies wordt nader ingegaan op enkele specifieke 
bekommernissen die tijdens de discussie werden opgeworpen, zoals de 
noodzaak/gevolgen van het open maken van de valleiflanken en oeverzones. 

1. Zijn de beheerdoelstellingen correct geformuleerd? 

1.1 De doelstelling in het S-IHD-rapport 

Het S-IHD-rapport 09-Zoniënwoud (ANB, 2011) vermeldt dat het habitattype 3150 (HT 
3150) beperkt en in een zwak ontwikkelde vorm (relictvegetaties) in het deelgebied 
IJsevallei aanwezig is1. De staat van instandhouding wordt als ‘gedeeltelijk aangetast’ 
beschreven, als gevolg van te kleine habitatvlekken, eutrofiëring en de aanwezigheid van 
invasieve exoten. Als doelstelling worden ecologisch waardevolle vijvers (’natuurlijke, 
heldere vijversystemen met een grote verscheidenheid aan drijvende en ondergedoken 
                                           
1 In tegenstelling tot de term ‘mesotrofe vijvers’, die in sommige documenten aangaande dit advies gebruikt is, 
is het juister om voor dit habitattype te spreken van ‘matig eutrofe vijvers’, zoals afgesproken op de 
overlegvergadering. 
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waterplanten en een natuurlijke oevervegetatie’), met een natuurlijke waterhuishouding 
(geen sterke peilschommelingen, hoger waterpeil), goede waterkwaliteit, een ’natuurlijk 
visbestand in evenwicht met de draagkracht van het systeem’ en natuurlijke oevers 
vooropgesteld. De oppervlakte van het habitattype in de vijvers op de IJse neemt daarbij 
toe van ± 0,1 ha tot 8–10 ha, bij voorkeur met afzonderlijke habitatvlekken2 van > 5 ha 
t.b.v. fauna. 

Om dit doel te bereiken zijn volgens het S-IHD-rapport een meer natuurlijke 
waterhuishouding en een niet-geëutrofieerde toestand noodzakelijk en moeten de 
vuilvrachten en piekafvoeren afkomstig van de afwatering van de ring, de Duboislaan, de 
spoorlijn en rioleringen geëlimineerd worden.  Daarnaast verwijst het S-IHD-rapport naar 
de maatregelen in het kader van het deelbekkenbeheerplan (Decreet Integraal 
Waterbeleid - Europese Kaderrichtlijn Water). Het behalen van een goede ecologische 
toestand (GET) of goed ecologisch potentieel (GEP) en fysisch-chemische 
omstandigheden die deze toestand ondersteunen3, zijn vereist voor alle Vlaamse 
oppervlaktewateren. 

Voor de bittervoorn wordt reproductie in minstens de helft van de vijvers verwacht en is 
een populatiegrootte van 2500 individuen/ha als streefcijfer opgegeven. Hiertoe wordt 
zuurstof- en waterplantenrijk, zwak stromend of stilstaand water met grote 
zoetwatermosselen nodig geacht. 

Verder is er specifieke aandacht voor het gebruik van de vijvers door ijsvogel (incl. 
rustige broedlocaties) en het verhogen van de insectenrijkdom, dit zowel ter versterking 
van de libellenfauna als t.b.v. het voedselaanbod voor vleermuizen (bijlagen II en IV van 
de Habitatrichtlijn). 

Volgens de LSVI-criteria en -indicatoren (Leyssen et al., 2009) wordt het habitattype 
3150 in het Zoniënwoud als volgt beoordeeld: 

• habitatstructuur: 
o horizontale structuur: vlek(ken) van 1-10 m2 → overwegend 

gedegradeerd; 
o doorzicht: tot meer dan >1,5 m → deels voldoende tot goed. 

• verstoring: 
o eutrofiëring: minder dan 10% bedekking van verstoringsindicatoren. De 

afgelaten vijvers hebben zeer weinig algen en kroos (< 10%), in de andere 
vijvers is de bedekking hoger. Bladval afkomstig van de beboste oevers, 
verhoogt de kans op eutrofiëring. Sommige vijvers worden uitgebaat als 
visvijver →  overwegend gedegradeerd; 

o exoten: invasieve exoten zijn bij een goede staat van instandhouding niet 
aanwezig. In de Koningsvijvers is dwergkroos aanwezig →  overwegend 
gedegradeerd.  

                                           
2 Onder ‘habitatvlek’ wordt verstaan: een begroeiing met habitattypische vegetatie, waarbij de 
soortencombinatie voldoet aan de vereisten om als habitattype 3150 te worden beschouwd. 
3 Besluit van 21 mei 2010 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 (B.S. 9/7/2010). 
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• vegetatie: 
o sleutelsoorten: minstens één relictsoort (vernoemd: drijvend fonteinkruid) 

en vier overige soorten (drie soorten worden vernoemd: grof hoornblad, 
gekroesd fonteinkruid en kranswieren) → overwegend gedegradeerd4. 

• fauna: oppervlakte habitat varieert tussen 0,5 ha en 5 ha. De reeks vijvers op de 
IJse vormt een geschikt foerageergebied voor watervleermuis, mogelijk rosse 
vleermuis en ijsvogel (2 broedparen). Er worden ook enkele interessante 
libellensoorten waargenomen: een populatie bruine korenbout (Koningsvijvers), 
weidebeekjuffer en kanaaljuffer →  overwegend gedegradeerd. 

Verwijzend naar het achtergronddocument (ANB, 2012) en het afwegingskader worden in 
tabel 1 de doelstellingen en doelsoorten voor het aquatisch habitat en de omgevende 
oevers ruimtelijk gecombineerd. De in het achtergronddocument vermelde vlindersoorten 
zijn veeleer met de bosrand geassocieerd en zijn niet opgenomen in tabel 1. In het 
achtergronddocument wordt ook gewezen op een zeker belang van vijver 1 (Figuur 1) 
voor amfibieën en op het belang van het gehele vijvercomplex en haar omgeving voor 
vleermuizen. 

Tabel 1: doelen voor de vijvers op de bovenloop van de IJse (zie Figuur 1 voor de situering). 

vijver HT 3150 Kanaaljuffer 
(Erythromma 
lindenii), 
kleine 
roodoogjuffer 
(E. 
viridulum) 

Bruine korenbout 
(Libellula fulva), 
bosbeekjuffer 
(Calopteryx 
virgo), bruine 
glazenmaker 
(Aeshna grandis) 

Bittervoorn 
(Rhodeus 
amarus) 

ijsvogel 
(Alcedo 
atthis) 

HT 6430_hfc, 
etc. 

lichenen, 
fungi 

hengelen 

1 X   X X  x  
2 x x  (x)     
3 x x  X     
4 X x  X    x 
5 x   X x  x  
6 x  x X  x   
7 x  x X  x   
8 x  x X  x   
9 x  x X  x   
10 x  x X     
11 x  x X    x 

Voor de ontwikkeling van een kalkrijke zoomvegetatie (habitattype 6210) en het behoud 
van een biotoop voor bijzondere paddenstoelen, worden rond vijvers 1 en 5 de 
omringende boombestanden zo veel mogelijk gespaard. Vijver 12 wordt als sterk verland 
systeem behouden. Op die locatie zijn geen specifieke ingrepen voorzien. 

                                           
4 Als deze combinatie (≥1 relictsoort + 4 overige soorten) niet gelijktijdig in eenzelfde vijver aanwezig is, is er 
geen sprake van HT 3150. We nemen aan dat een vierde overige soort, wellicht aarvederkruid, eveneens 
aanwezig is, zodat effectief van een ‘zwak ontwikkelde’ vorm kan worden gesproken. De staat van 
instandhouding is sowieso ‘ongunstig’ vanwege het ontbreken van sleutelsoorten. 
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Figuur 1: de vijvers op de bovenloop van de IJse. 

1.2. Haalbaarheid van de doelstellingen voor aquatische vegetatie 

1.2.1 HT 3150, helder water en soortenrijke watervegetatie 

Uit het S-IHD-document en de overige beschikbare gegevens kan niet afgeleid worden in 
welke van de vijvers HT 3150 actueel voorkomt. Een ‘zwakke ontwikkeling’ veronderstelt 
het gezamenlijk voorkomen van minimaal een relictsoort en vier overige soorten. 
Waarschijnlijk is dit het geval in de Putselvijver (vijver 3). Er kan echter van uitgegaan 
worden dat een ontwikkeling van ondergedoken vegetatie en bij uitbreiding van het 
habitattype 3150, in alle vijvers in principe mogelijk moet zijn. De volgende paragrafen 
schetsen kort de voornaamste randvoorwaarden in relatie tot de gebiedskenmerken, 
aanvullend bij de door Leyssen et al. (2009) vermelde milieukenmerken. 

1.2.1.1 Grondwaterkwaliteit 

De vijvers worden in belangrijke mate gevoed door bicarbonaatrijk grondwater. De 
beschikbare kwaliteitsgegevens voor het grondwater zijn zeer beperkt. In het meest 
stroomopwaartse deel vormt de vastgestelde samenstelling van het grondwater 
ogenschijnlijk geen belemmering voor de ondersteuning van een goede ecologische 
toestand voor het watertype ‘ondiep, alkalisch, ionenrijk’ en hardwatervegetaties die tot 
HT 3150 gerekend kunnen worden5. Hierbij kan meer specifiek gedacht worden aan 
breedbladige  fonteinkruiden (bijzonder Potamogeton lucens, eventueel P. perfoliatus) 
en/of Myriophyllum verticillatum als habitatkenmerkende soorten, begeleid door 
bijvoorbeeld Groenlandia, kranswieren, etc. Idealiter zullen sterk competitieve, 
eutrofiëringstolerante, ondergedoken soorten als Myriophyllum spicatum, Stuckenia 
pectinata, Ceratophyllum demersum , nymphaeïden (Nuphar, Nymphaea, Potamogeton 
natans, Persicaria amphibia) en krozen hierbij een ondergeschikte plaats innemen. 

Op langere termijn is de nutriëntentoestand van het grondwater, vooral P en N, in 
belangrijke mate bepalend, vermits deze moeilijker te sturen zal zijn dan die van het 
oppervlaktewater. Naarmate de beschikbaarheid van deze nutriënten toeneemt, krijgt 
fytoplankton de overhand op ondergedoken vegetatie en neemt de kans op ontwikkeling 
van draadalgen of cyanobacteriën toe. Enkele metingen in augustus 2004 en januari 
2011 wijzen op nog relatief lage gehalten orthofosfaatfosfor (max. 80 µg.L-1) in het 
grondwater ter hoogte van vijver 1. Indien deze waarden representatief zijn in tijd en 
ruimte, is dit voor ondiepe doorstroomvijvers een vrij gunstig vertrekpunt voor het 
bekomen van een heldere, voedselrijke toestand. Dit neemt niet weg dat ook de gemeten 

                                           
5 Ter vergelijking kan de vegetatie van de INBO-kweekvijvers te Linkebeek, met ondermeer Potamogeton 
lucens, Groenlandia densa, Stuckenia pectinata, Zannichellia palustris, Chara vulgaris vermeld worden. 

Ganzepootvijver 

Keizer Karelvijver 

Koningsvijvers 

Lindenvijver 
Putselvijver 
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concentraties verhoogd kunnen zijn ten opzichte van de natuurlijke achtergrond. Ter 
hoogte van de Keizer Karelvijver is in 2004 echter wel een sterke verhoging van 
orthofosfaatfosfor in het grondwater vastgesteld (450 µg.L-1), wat – zelfs al betreft het 
slechts een eenmalige meting – enkel aan sterke verontreiniging geweten kan worden. 
Potentiële bronnen in de onmiddellijke omgeving van het meetpunt zijn de afwatering 
van de voormalige renbaan en de boomkwekerij en de riolering van het ANB-
patrimonium. Dit impliceert dat ook de grondwaterkwaliteit, op zijn minst vanaf dit punt, 
gesaneerd dient te worden voor een duurzaam habitatherstel. 

1.2.1.2 Lichtomstandigheden 

Een gedeeltelijke beschaduwing van een vijver zal de aanwezigheid van HT 3150 niet 
uitsluiten. In delen waar beschaduwing de hoeveelheid invallend licht tot slechts enkele 
procenten herleidt, zullen ondergedoken planten volledig ontbreken. Waar marginale 
lichtomstandigheden heersen, zullen minder en enkel beter aangepaste soorten 
voorkomen. Behalve wellicht in de delen met overhangende kruinen is niet zomaar te 
zeggen in welke zones de lichtomstandigheden submerse vegetatiegroei effectief 
beperken. Dit hangt af van de hoeveelheid fotosynthetisch actieve straling die het 
wateroppervlak en de waterbodem bereikt. Dit wordt door talrijke variabelen beïnvloed 
zoals oriëntatie en inclinatie van het talud, hoogte en kroondichtheid van bomen, diepte 
en kleur van het water, zwevende deeltjes, de specifieke lichtbehoefte van de 
plantensoort,… 

Het valleiprofiel is sterk bepalend voor het lichtklimaat van de vijvers. De overgangen 
van de vallei naar het plateau zijn overal zeer abrupt. Het hoogteverschil bedraagt 15-20 
m en wordt overbrugd door zeer steile taluds (Figuur 2). De valleibodem zelf is een smal 
lint van 25 tot 50 m breed. Mede door de omgevende begroeiing met hoge bomen, vaak 
tot aan de rand van het water en ook op enkele eilandjes, is de lichtinval in de meeste 
vijvers sterk gereduceerd. 

 
Figuur 2: digitaal hoogtemodel van de Keizer Karelvijver (links) en een deel van de vallei van 
Groenendaal (rechts). Een smalle vallei, geprangd tussen steile, abrupte flanken met een hoogte 
van ruim 15-20 m. 

Bij de herinrichting van vijvers 2 en 3 werden reeds aan de noordzijde bomen op de 
oever en de valleiflank gekapt. Dit resulteerde blijkbaar in voldoende gunstige 
lichtomstandigheden voor de vestiging van watervegetatie. De wortelende soorten die 
hier het sterkst tot ontwikkeling komen, zijn door hun groeiwijze (snelle lengtegroei en 
horizontale positionering van de stengels onder het wateroppervlak of drijfbladeren) 
echter wel minder lichtbehoevend. Ook grof hoornblad (Ceratophyllum demersum), een 
soort die geen wortels vormt, is schaduwtolerant. 
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Er zijn geen gegevens over het fytoplankton in de vijvers. De waterkolom is volgens ANB 
(2011) actueel wel voldoende helder om een uitgebreide watervegetatie toe te laten. Een 
ongunstig lichtklimaat door beschaduwing van het vijveroppervlak kan echter mee 
bepalend zijn voor de blijkbaar beperkte fytoplanktonontwikkeling. Sterke ontwikkeling 
van draadalgen en waterplanten is eveneens een remmende factor, vooral door 
competitie voor licht en voedingsstoffen. 

1.2.1.3 Waterbodem 

De accumulatie van sterk organisch slib, afgedekt met een dik pakket ruw bladmateriaal, 
zal na verloop van tijd de groei van wortelende ondergedoken vegetatie, incl. 
habitattypische soorten van HT 3150, beperken en leiden tot een verschuiving naar 
louter soorten met drijvende bladeren (Nymphaea, Nuphar, lemniden) en uiteindelijk 
verlandingsvegetaties. Sterkere doorstroming zal dit proces vertragen. In opgestuwde 
vijvers omgeven door bos, zal na verloop van tijd wel kunstmatig ingegrepen moeten 
worden om open water en HT 3150 te behouden. Regelmatig aflaten en ruimen hoorde 
bij het voormalige onderhoud van viskweekvijvers, zoals vijvers 1-5 en 11, maar het is 
ons niet bekend of ook dit ook voor de andere vijvers het geval was. In delen waar 
sterke accumulatie van onverteerd bladmateriaal plaats vindt, zal het noodzakelijk zijn 
om dit regelmatig te verwijderen. Zo kan voorkomen worden dat begroeiing met 
ondergedoken vegetatie reeds na enkele jaren (< 5 jaar) nagenoeg uitgesloten zal zijn. 

1.2.1.4 Ondergedoken vegetatie 

Een stabiele helderwatersituatie en een meer permanent voorkomen van zelfs kleine 
habitatvlekken HT 3150 staan rechtstreeks in verband met een voldoende ontwikkeling 
van onderwatervegetatie in brede zin doordat deze met positieve 
terugkoppelingsmechanismen een heldere toestand bewerkstelligt. Zodoende is de 
veerkracht van een vegetatierijk water hoger mochten de overige omstandigheden 
gunstig worden voor een omslag naar fytoplanktondominantie (zie bv. Teissier et al., 
2011; Peretyatko et al., 2012, i.v.m. vijvers in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest). Er is 
dus meer ondergedoken vegetatie nodig dan louter een kleine habitatvlek voor een 
stabiel systeem, waarin een hogere diversiteit en een goede instandhouding tot stand 
kunnen komen. De hoeveelheid submerse vegetatie die nodig is om een troebele, 
vegetatieloze toestand effectief tegen te gaan, varieert sterk naargelang de 
omstandigheden en is voor kleinere wateren moeilijk in te schatten. Veralgemenend kan 
als richtwaarde voorzichtigheidshalve gedacht worden aan een bedekking van minstens 
de helft van de oppervlakte (Hilt et al., 2006). Hoewel dit systeemkenmerk niet wordt 
beschouwd in de huidige bepaling van de lokale staat van instandhouding, is het zinvol 
hiermee rekening te houden om de potenties voor HT 3150 duurzaam te verwezenlijken. 

In dit verband valt nog op te merken dat een goede ecologische toestand voor de 
watervegetatie, zoals opgevat in het Decreet Integraal Waterbeleid – Europese 
Kaderrichtlijn Water, het voorkomen van ondergedoken vegetatie in minstens 60% van 
het vijverdeel tot een diepte van 2 m impliceert. Deze mag echter niet overwegend de 
gehele waterkolom opvullen en dient ook een gepaste samenstelling te hebben (Leyssen 
et al., 2005). 

1.2.1.5 Kolonisatie 

De ontwikkeling van een soortenrijke ondergedoken vegetatie is afhankelijk van de 
recrutering van planten uit diasporen in de zaadbank en uit de omgeving en van de reeds 
aanwezige vegetatie. De waterplanten die in de omgeving van Brussel doorgaans 
opduiken na ecologische herstelmaatregelen of een sterkere ontwikkeling kennen, zijn 
Stuckenia pectinata, Ceratophyllum demersum, Zannichellia palustris en minder 
veeleisende kranswieren (Chara vulgaris, Nitella mucronata). Deze zijn reeds aanwezig in 
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de hoger gelegen vijvers van Groenendaal en zullen zich ook gemakkelijk verspreiden, 
vooral naar lager gelegen vijvers. 

Er zijn geen aanwijzingen dat de kans op een snelle autonome vestiging van de in deze 
omstandigheden meest relevante kenmerkende soorten van HT 3150 (breedbladige 
Potamogeton spp., kransvederkruid (Myriophyllum verticillatum), ook na ruimen, erg 
groot zou zijn. Bekende vindplaatsen ontbreken in de IJsevallei en zijn schaars in de 
ruimere omgeving. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zijn de sleutelsoorten 
kransvederkruid (Myriophyllum verticillatum) en rossig fonteinkruid (Potamogeton 
alpinus) vanaf 1995 niet meer gezien; voor blaasjeskruiden is dit al aanzienlijk langer het 
geval (Allemeersch, 2006)6. Na het graven van een poel in de Vuilbeekvallei is hierin wel 
glanzig fonteinkruid (Potamogeton lucens) verschenen (1997-1999; Weyembergh et al., 
2004). Ook in de Grote Vaartvijver van het Park van Tervuren, een 10-tal km verderop, 
is deze soort waargenomen na droogzetten en verwijderen van alle vis in 2010 
(mondelinge mededeling G. Louette - INBO, 2012). Andere groeiplaatsen van glanzig 
fonteinkruid bevinden zich te Kortenberg en Linkebeek. P. lucens is een minder 
lichtbehoevende sleutelsoort die ook in meer troebel water stand kan houden. 
Opzettelijke introductie door particulieren van in tuinvijvers gehouden sleutelsoorten als 
Hydrocharis en Stratiotes is niet uit te sluiten. 

1.2.1.6 Exoten 

De aanwezigheid van dwergkroos (Lemna minuta) staat, op zijn minst in de 
Koningsvijvers, maar vermoedelijk ook in de vijvers van Groenendaal, een goede staat 
van instandhouding in de weg wat het criterium ‘invasieve exoten’ betreft. Eenmaal 
gevestigd zal deze soort niet snel meer verdwijnen en kan in principe enkel nog een 
voldoende staat nagestreefd worden, waarbij invasieve exoten minder dan 10% 
bedekken (zie Leyssen et al., 2009, voor de soorten die hierbij in aanmerking genomen 
worden). Voor een eventuele introductie van andere exoten, bijvoorbeeld smalle 
waterpest (Elodea nuttallii), Ludwigia spp. of parelvederkruid (Myriophyllum aquaticum), 
is waakzaamheid geboden. 

1.2.2 Ruimtelijke potenties voor aquatische vegetatiedoelen 

Vermits de totale vijveroppervlakte, incl. sterk verlande delen, ca. 9,5 ha bedraagt, 
betekent de oppervlaktedoelstelling voor HT 3150 (minimaal 8 ha) dat het habitat in 
nagenoeg alle vijvers wordt verwacht. De kenmerkende vegetatie hoeft hierbij niet 
vlakdekkend te zijn. Ook bij aanwezigheid van een kleine habitatvlek wordt immers de 
gehele oppervlakte van een vijver in rekening gebracht. Voor het criterium horizontale 
structuur dient bij een goede lokale staat van instandhouding een habitatvlek minstens 
10 m2 in te nemen (1-10 m² voor een voldoende staat). Gezien hun oppervlakte zijn de 
Ganzepootvijver en Keizer Karelvijver cruciaal voor het behalen van de 
oppervlaktedoelstelling. De combinatie van de in 1.2.1 beschreven randvoorwaarden zal, 
bij een globaal geschikte oppervlaktewaterkwaliteit, bepalen in welke mate de aquatische 
vegetatiedoelen gerealiseerd kunnen worden. 

De Ganzepootvijver is groot genoeg om ook bij volledige omsluiting door hoge bomen 
plaatselijk nog een voldoende gunstig lichtklimaat te bieden voor ondergedoken planten 
(Figuur 3). Ook bij vijver 11 lijkt dit het geval te zijn door de meer voordelige oriëntatie 
(Figuur 4). Bij vijvers 2 en 3 werd reeds aan de noordzijde wat gekapt en bleek dit 
voldoende voor minder veeleisende soorten (zie 1.2.1.2). 

                                           
6 Naast Potamogeton lucens zijn dit de enige door Allemeersch (2006) vermelde sleutelsoorten. 
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Figuur 3: orthofoto’s (04/03/2011) van de vijvers van Groenendaal (links) en Koningsvijvers 
(rechts). Enkel een deel van de Ganzepootvijver en vijver 11 worden niet overschaduwd (Digitale 
versie van de Orthofoto's, middenschalig, kleur, provincie Vlaams-Brabant opname 2011, AGIV). 

 

 
Figuur 4: false-colourbeelden (IKONOS, 2002) van de Keizer Karelvijver (links) en de 
Koningsvijvers (rechts) tonen de slagschaduw van de bomen op de zuidflank op de vijvers. Zeer 
veel monumentale bomen zijn geconcentreerd in de onmiddellijke omgeving van de vijvers. 

Zoals aangehaald staat een zeer lokale aanwezigheid van HT 3150 niet garant voor een 
stabiele en duurzame ontwikkeling van dit habitattype. Hiervoor is ook het verkrijgen van 
submerse vegetatie in een vrij aanzienlijk deel van een vijver belangrijk. Dit houdt in dat 
ruimtelijk gezien grotere eisen aan licht- en bodemkwaliteit moeten worden gesteld. 
Omdat geopteerd wordt om het huidige aspect bij vijver 5 te behouden, is het weinig 
waarschijnlijk dat de hiertoe nodige omstandigheden ook hier gerealiseerd zullen kunnen 
worden. Wat de Ganzenpootvijver betreft is de situatie nader te bekijken. Beperkt 
(enkel) het jaarlijks aflaten van de vijver de ontwikkeling van ondergedoken planten, of 
spelen hier andere factoren? 

Waar het wateroppervlak door overhangende kruinen beschaduwd wordt, is geen 
ondergedoken vegetatie van betekenis te verwachten. Voor de zones met slagschaduw is 
het effect op de vegetatieontwikkeling gradueel. Op basis van de situatie in vijvers 2 en 3 
kan verwacht worden dat bij een minder dichte begroeiing van de noordelijke valleiflank 
en bij afwezigheid van overhangende kruinen, submerse begroeiing in een beperkt 
gedeelte (aan de noordzijde) mogelijk zou moeten zijn in alle vijvers. Een vrij 
gelijkaardige situatie doet zich voor in de Grote Vaartvijver te Tervuren, een meer NW-
ZW-georiënteerde, ca. 50 m brede vijver in een bredere en minder diep ingesneden 
delle. 
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Zones waar bladresten sterk accumuleren zullen evenmin goede omstandigheden bieden 
voor de vestiging van ondergedoken planten en een duurzame ontwikkeling van HT 
3150. De hoeveelheid afgevallen bladeren neemt af met de afstand tot de stam, maar de 
meeste bladeren vallen niet verder dan de hoogte van de betreffende boom (Ferguson, 
1985). Op een steil talud zal de spreiding van vallende bladeren naar de vallei toe 
wellicht groter zijn dan bij bomen op vlak terrein. De breedte van de Keizer Karelvijver 
bedraagt ca. 35 m (westkant) tot 65 m (oostkant). De Koningsvijvers zijn op hun breedst 
hooguit een 40-tal m. Een geringe breedte accentueert het relatieve effect van bladval op 
de vijverbodem. De omringende bomen zijn bovendien erg hoog (tot ruim 40 m). Als bij 
de Koningsvijvers enkel op de noordelijke valleiflank de hoogte en de dichtheid van de 
begroeiing verminderd wordt, zoals voorgesteld door ANB (2012), zal nog steeds een 
groot deel van het vijveroppervlak sterk beïnvloed worden door vallende bladeren7. 
Hierdoor zal ter compensatie een hoge ruimingsfrequentie nodig zijn. De verstoring van 
de oevers die hiermee gepaard gaat en het effect op de biodiversiteit zijn nog te 
evalueren. Ook bij de Keizer Karelvijver zal regelmatig ruimen noodzakelijk blijven bij 
een selectieve dunning rondom de vijver, ook wanneer de dunning op de zuidelijke oever 
meer ingrijpend gebeurt zoals door ANB (2012) wordt voorzien. De noodzakelijke 
frequentie zal hier waarschijnlijk wel wat lager zijn. 

Een bijkomende reden om bladval in de mate van het mogelijk te beperken zou de  
bijdrage aan de nutriëntenaanvoer kunnen zijn. Geschat wordt dat deze (bij volledige 
afbraak) tussen 0,5 en 2 g.m2.jaar-1 stikstof en 0,05 en 0,2 g.m2.jaar-1 fosfor kan 
bedragen (Schoumans et al., 2008). In een massabalans zal dit bij enige doorstroming 
doorgaans een weinig betekenisvolle post uitmaken. De zuurstofvraag van een dergelijke 
organische belasting kan op termijn meer beduidend zijn. 

De doelstelling om van HT 3150 afzonderlijke habitatvlekken te bekomen van minstens 5 
ha is onmogelijk te verwezenlijken, omdat geen enkele vijver afzonderlijk deze 
oppervlakte bereikt. 

1.3 Overige doelstellingen 

1.3.1 Oevervegetaties 

Voor de nagestreefde oevervegetaties (grote zeggenvegetatie, rietvegetatie, 
moerasspiraearuigte) is realisatie van de geschikte omstandigheden niet problematisch, 
zoals hun huidige aanwezigheid in onder meer de grotendeels verlande vijvers 8 en 12 
reeds aantoont. Alle delen van de valleibodem die niet door bomen of struiken worden 
ingenomen, lenen zich hiertoe. 

1.3.2 Bittervoorn 

Bittervoorn geeft de voorkeur aan wateren met een gevarieerde vegetatie en gedijt dus 
goed in een vijver met een natuurlijk, matig eutroof karakter. Voorwaarde is dat er 
gelijktijdig zoetwatermosselen voorkomen, die een onmisbare rol spelen in de 
voortplantingscyclus. Onder deze omstandigheden is de bittervoorn een geschikte 
doelsoort voor dergelijk vijversysteem (de Lange & van Emmerik, 2006). 

Bittervoorn is een zoetwatervissoort. Volgens de Lange en van Emmerik (2006) kan hij 
vermoedelijk geen hoge zoutconcentratie verdragen, hoewel harde bewijzen hiervoor in 
de literatuur ontbreken. Ook bij Paulissen et al. (2007) konden geen precieze cijfers 
omtrent zouttolerantie van bittervoorn gevonden worden. Zij suggereren als maximum 
1000 mg.l-1 te hanteren. Hille Ris Lambers et al. (2008) stellen dat de reikwijdte van de 

                                           
7 De huidige toestand van vijvers 1-3 kan mogelijk al enige aanwijzingen verschaffen over de grootte van deze 
zone en de accumulatiesnelheid van bladmateriaal. 



 
 

 

 
11/32 

 
INBO.A.2012.132 

 

invloed van strooizout op het chloridengehalte van oppervlaktewater beperkt is en er 
derhalve geen rechtstreekse negatieve effecten voor vissen verwacht worden. Een 
uitzondering wordt evenwel precies voor de bittervoorn gemaakt, vanwege de negatieve 
effecten op zoetwatermosselen, die veel gevoeliger zijn aan chloriden. Mouthon (1996a) 
onderzocht de zouttolerantie van mollusken in zoet water en stelde vast dat 
conductiviteiten tot 600 µS.cm-1 goed worden verdragen. Hogere waarden, te wijten aan 
afvalwater, hadden een limiterend effect op het voorkomen van mollusken. De 
zwanemossel (Anadonta cygnea) werd als een eerder gevoelige soort geclassificeerd 
(Mouthon, 1996b). Gittenberger et al. (1998) geven voor deze soort een zoutgehalte tot 
1-2 ‰ en vermelden dat een zekere mate van verzilting verdragen wordt onder 
bepaalde omstandigheden. Voor de nog meer algemene vijvermossel (A. anatina) wordt 
tot ca. 3 ‰ opgegeven. Maximale in Noord-Holland gemeten chloridewaarden zijn 482 
mg.l-1 voor de zwanemossel en 732 mg.l-1 voor de vijvermossel (Amesz & Barendregt, 
1995). Bij monitoring door ANB in de periode van eind 2010 tot begin 2011 werden aan 
de meest oostelijke zijde van de Ganzepootvijver (langs de Duboislaan), conductiviteiten 
tot 17000 µS.cm-1 gemeten. Ruw geschat zou dit overeenstemmen met een extra-
chloridegehalte van ca. 5500-6000 mg.l-1. Aan de uitstroom (monnik) van de 
Ganzepootvijver bedroeg de maximale waarde 1200 µS.cm-1. Het gaat hier uiteraard 
over piekwaarden, die vermoedelijk optreden vlak na het gebruik van dooizouten en 
daarna ook snel terug afnemen. Het is onduidelijk welke invloed deze kortstondige hoge 
conductiviteitswaarden, ten gevolge van verhoogde chloridegehalten, hebben op de 
overleving van zoetwatermosselen en dus onrechtstreeks ook op de bittervoorn. 

In het S-IHD rapport wordt een gewenste dichtheid van 2500 individuen.ha-1 aangehaald, 
zonder nadere toelichting. Schaumburg (1989) beschrijft dat territoriale mannelijke 
bittervoorns een territorium van 4 tot 10 m2 verdedigen. Zij verdedigen in dat territorium 
één mossel zeer actief, waar de wijfjes die zij aantrekken hun eitjes in afleggen en 
bewaken de overige exemplaren. Het aantal aanwezige of beschikbare 
zoetwatermosselen, maar ook de biotische en abiotische omstandigheden spelen een 
belangrijke rol in het aantal bittervoorns. Krappe (2009) heeft voor de implementatie van 
de Habitatrichtlijn in Mecklenburg-Vorpommern volgende indeling in abundantieklassen 
voor bittervoorn gebruikt: >25 individuen per 100 m2 is klasse A (zeer goed), 5-25 
individuen per 100 m2 is klasse B (goed). Onderwatermacrofyten moeten minimaal 10% 
van de oppervlakte bedekken, maar best is een bedekking van meer dan 25%. Wat de 
dichtheid van zoetwatermosselen (in functie van de bittervoorn) betreft is >25 individuen 
per 100 m2 ‘zeer goed’, 5 à 25 individuen per 100 m2 ‘goed’ en <5 ‘middelmatig tot 
slecht’. Onderzoek van Grabner et al. (1998) in 4 verschillende oppervlaktewaters in 
Oostenrijk, leverde een gemiddelde dichtheid voor bittervoorn van 7,5 individuen per 100 
m2 op, variërend per water en seizoen tussen 0,6 en 26,8 individuen per 100 m2. Op 
basis van deze onderzoeksresultaten kunnen we stellen dat 25 individuen per 100 m2 
(2500 individuen per ha; ‘zeer goed’) aan de hoge kant ligt en 1000 à 1500 individuen 
per ha een meer realistische doelstelling lijkt. 

Op 17 december 2010 werd door het INBO 4 kg bittervoorn, ongeveer 3000 stuks met 
een lengte tussen 4 en 5 cm, geleverd aan ANB. Deze vissen werden uitgezet op de 
Lindenvijver (vijver 2; huidige hengelvijver). Tijdens de ruimingswerken van de 
Ganzepootvijver (2009) werden ook een aantal bittervoorns verplaatst naar de 
Lindenvijver. Een nieuwe visbemonstering om de precieze aan- of afwezigheid, 
recrutering en densiteiten van deze soort in de vijvers na te gaan, is aangewezen. 

Tijdens een visredding in Rotselaar werden er op 29 mei 2012 een 200-tal zwanemossels 
overgebracht naar de vijvers van Groenendaal, dit met het oog op het versterken van de 
bittervoornpopulatie. Het ging om mosselen tussen 5 en 20 cm groot. Er werden een 60-
tal stuks in de Ganzenpootvijver uitgezet (ter hoogte van de grote parking), een 110-tal 
verspreid over de hengelvijver Groenendaal en een 30-tal in de Putselvijver (mondelinge 
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mededeling C. Van Liefferinge – ANB, 2012). Over het al dan niet voorkomen van 
bittervoorn of zoetwatermosselen op de Koningsvijvers zijn geen gegevens beschikbaar. 

De schildersmossel (Unio pictorum; wellicht afwezig) biedt mogelijk betere 
voortplantingsmogelijkheden voor bittervoorn dan Anadonta (Mills & Reynolds, 2002). Er 
zijn geen aanwijzingen dat deze mosselen bepaald groot hoeven te zijn, een grootte van 
enkele cm volstaat (Smith et al., 2004). In rivieren bereikt de zwanemossel zo’n 6-7 cm 
en de schildersmossel 5-6 cm in 5 jaar tijd (Negus, 1966), zodat de aanwezigheid van 
oudere exemplaren niet essentieel is. Dit betekent dat de frequentie van droogleggen 
niet beperkt hoeft te worden louter om mortaliteit van oude mosselen te voorkomen. 
Zoetwatermosselen kunnen overigens perioden waarin het water van een vijver volledig 
wordt afgelaten, overleven indien het substraat niet uitdroogt. Voorzichtigheidshalve 
kunnen bij dergelijke gelegenheden mosselen ingezameld worden en in het resterende 
water of tijdelijk elders worden ondergebracht. 

De bittervoorn stelt verder geen dermate bijzondere eisen dat een goede lokale staat van 
instandhouding onwaarschijnlijk zou zijn bij realisatie van de overige doelen. Voor het 
bekomen van een hoge populatiedensiteit is mogelijk wel met een geringere flexibiliteit 
t.o.v. tijdelijk droogvallen te rekenen. 

1.3.3 IJsvogel 

Ook voor de ijsvogel stellen zich geen specifieke problemen, mits hier en daar rustige 
nestgelegenheid en een uitkijkpost aanwezig blijven. 

1.3.4 Odonata 

De huidige soortenmix weerspiegelt de habitatvariatie die gepaard gaat met open, 
zonnige plassen, verlandingsvegetaties met riet- en lisdodde en door bos ingesloten 
waterpartijen. 

De meest bijzondere soort in het gebied is de bruine korenbout (Libellula fulva – Rode-
Lijstcategorie ‘bedreigd’). Dit is een zeldzame soort die tot voor kort enkel gekend was 
van Klein-Brabant en vijvergebieden in de Antwerpse Kempen en het noorden van 
Limburg, met ook enkele losse waarnemingen voor de Laanvallei in La Hulpe (De Knijf et 
al., 2006). De soort is aan een opmars bezig en is de laatste jaren in de hele Dijlevallei, 
tot voorbij Leuven, te vinden. Het is een soort van stilstaand en traagstromend water, 
met zowel ondergedoken als drijvende vegetatie en uitgebreide opgaande 
oevervegetaties van riet, lisdodde of grote egelskop (British Dragonfly Society, 2003). De 
vrouwtjes vereisen plekken met open water voor de ei-afzet. De adulten vereisen ook 
boom- of struikopslag in de nabijheid als schuilplaats. In tegenstelling tot de meeste 
libellensoorten lijkt de bruine korenbout geen problemen te hebben met de aanwezigheid 
van vis. Vermoedelijk beschikken de larven over effectieve afweermechanismen (stekels) 
om zich te beschermen en hebben daarmee een competitief voordeel ten opzichte van 
andere libellensoorten (Stoks & De Knijf, 2000). De huidige toestand van de 
Koningsvijvers is reeds vrij optimaal voor de bruine korenbout, al is wat meer open water 
wellicht wenselijk. 

De als doelsoorten aangehaalde Odonata worden nu reeds, in meer of mindere mate, 
aangetroffen. Het betreft niet de meer kritische ‘karakteristieke’ soorten voor HT 3150 
(vroege glazenmaker (Aeshna isoceles), variabele waterjuffer (Coenagrion pulchellum), 
gevlekte witsnuitlibel (Leucorrhinia pectoralis); De Knijf & Paelinckx, 2012). De bruine 
korenbout (Libellula fulva) wordt, samen met de glassnijder (Brachytron pratense), die 
vermoedelijk in 2010 werd waargenomen aan vijver 9 (mondelinge mededeling G. De 
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Knijf - INBO, 2012), beschouwd als een vrijwel constant bij het habitattype aanwezige 
soort, die indicatief is voor een goede biotische structuur. 

1.3.5 Amfibieën 

In hengel- en viskweekvijvers kan vispredatie op de larven het reproductiesucces van 
sommige amfibieën beperken. Ook de habitatkwaliteit kan door een te hoge visbezetting 
ontoereikend worden. Predatie van de larven gebeurt niet enkel door roofvis, maar 
bijvoorbeeld ook in belangrijke mate door meerjarige karpers (Kloskowski, 2009). Er zijn 
bovendien aanwijzingen dat sommige amfibieën ei-afleg in situaties met dergelijke 
karpers mijden (Kloskowski, 2010, 2011a,b). 

1.4 Potentiële conflicten met andere habitat- of biodiversiteitsdoelen  

De voorgestelde maatregelen voor het realiseren van de in 1.1 aangehaalde 
doelstellingen (ANB, 2012) hebben gevolgen voor actueel aanwezige habitats en 
natuurwaarden. Deze conflicterende doelstellingen betreffen vooral de voorziene 
kappingen in de oeverzone en op de valleiflanken. Teneinde deze te evalueren schetsen 
we hier kort de historiek en de huidige situatie. 

1.4.1 De actuele en historische bebossingstoestand rond de vijvers 

Alle vijvers van Groenendaal (1 tot 4) en de eerste vijver over het kruispunt (5) dateren 
reeds uit de 14de eeuw, toen de priorij van Groenendaal de Vetvijver (of Keizer 
Karelvijver) in concessie kreeg en de toestemming kreeg om de IJse af te dammen en er 
viskweekvijvers aan te leggen. De oevers van deze vijvers zijn, op zijn minst gedurende 
de laatste 250 jaar, steeds bebost geweest. Dit kan ook worden afgeleid uit historische 
kaarten (Figuur 5-6) en schilderijen en foto’s uit het begin van de 20ste eeuw (zie ook 
Pierron, 1935). Na een periode van verval werd begin 17de eeuw het vijversysteem 
hersteld. Hierbij is in 1629 de zuidelijke parallelle dreef (Aartshertoginnendreef of 
Isabelladreef) aangelegd. De huidige bomen in deze dreef zijn een tweede generatie en 
zowat 150-200 jaar oud. 

 

Figuur 5: vallei van Groenendaal op de kaart van Ferraris: de zuidflank van de Vetvijver is bebost, 
met parallel bovenop het talud de Aartshertoginnendreef. De vijvers 6-10 (Koningsvijvers) zijn nog 
grasland. 
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Figuur 6: beeld van de vijvers van Groenendaal in 1924. De Koningsvijvers zijn reeds aangelegd in 
een duidelijk herkenbare parkstijl, met wandelpaden, graslanden en eilandjes in de grotere vijvers. 

Actueel bestaat het zuidelijke talud van de vijvers 2-4 uit gemengd, structuurrijk loofbos 
met oude haagbeuken, beuken, eiken en essen (Figuur 7). Er is ook vrij veel dood hout 
aanwezig. Verschillende van de oude bomen, zowel in de dreef als op het talud, vertonen 
veel holtes en dood hout. Er zijn ook nogal wat kwijnende bomen aanwezig. Bij de 
recente heraanleg van de vijvers 2 en 3 is de noordflank wat open gekapt. Langs de 
Keizer Karelvijver bestaat de noordoever, naast enkele oude beuken, eiken en essen, 
vooral uit jongere opslag van esdoorn en es, en ook enkele aanplantingen van o.a. 
paardenkastanje, plataan en uitheems naaldhout, plaatselijk ook bamboe. 
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Figuur 7: enkele beelden van de zuidoever van de Keizer Karelvijver: Aartshertoginnendreef 
bovenop het talud, structuurrijk loofbos met veel oude kwijnende en holle bomen en veel dood 
hout onderaan de valleiflank. 

De Koningsvijvers (vijvers 5-12) werden in 1893 aangelegd, met uitzondering van de 
eerste en de laatste vijver, die ook veel ouder zijn en zoals de vijvers van Groenendaal 
sterk zijn ingesloten door bos. De vijvers 6 tot 10 zijn nieuw aangelegd in voormalige 
natte hooilanden in de stijl van een Engelse landschapstuin, met aangrenzende 
graspartijen en kronkelende wegen. Bij de aanleg, en het onderhoud sindsdien, is de 
topografie van het terrein nauwgezet gevolgd. De vlakke vallei gaat hier abrupt over in 
zeer steile en hoge oevers (hoogteverschil ca. 20 m). De toen reeds beboste, steile 
taluds werden bij de aanleg geïntegreerd in de nieuwe parkstijl. De open vlakke valleien 
werden ten dele ingericht als vijvers, ten dele behouden als grasland. Ook hier bestaan 
de beboste taluds uit oude zeer structuurrijke en soortenrijke bosbestanden, met op de 
zuidelijke flank vooral oude beuken, eiken en haagbeuken, op de noordflank ook 
aangevuld met oude grove dennen (Figuur 8). Waar het bos ook een deel van de vallei 
bezet (westzijde vijver 10) heeft zich een structuurrijk vochtig eikenmengbos (HT 9160 
met overgang naar HT 91E0) ontwikkeld. 

De valleiflanken van de vallei van Groenendaal (inclusief Koningsvijvers) bestaan uit 
volwaardige boshabitats, met HT 9120 bovenaan de flank, een meestal heel smalle zone 
HT 91E0 op de valleibodem en een smalle overgangszone die kan getypeerd worden als 
HT 9160. Al deze boshabitats verkeren momenteel in een goede tot voldoende staat van 
instandhouding. Zeker naar dichtheid aan monumentale bomen en hoeveelheid dood 
hout scoren deze valleiflanken zeer goed. Wat boomsoortensamenstelling betreft scoren 
de noordflank van de vallei van Groenendaal en de oostflank ter hoogte van de vijvers 10 
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en 11 lager door een belangrijke bijmenging van niet-habitattypische boomsoorten 
(weliswaar soms met monumentaal karakter). 

 

 

Figuur 8: enkele beelden van de Koningsvijvers en de beboste valleiflanken: soortenrijke 
gemengde bossen met een hoge concentratie aan oude en monumentale bomen. Foto rechtsonder: 
kunstmatig eilandje beplant met beuken in één van de Koningsvijvers. 

1.4.2 Biodiversiteitswaarde van de beboste taluds 

Door de bijzondere abiotiek (zeer steile en hoge taluds, dagzomende kalkhoudende 
Brusseliaanbodems, hoge luchtvochtigheid, …) is de vallei van Groenendaal (inclusief het 
valleigedeelte van de Koningsvijvers) gekend als ‘hotspot’ voor zeer zeldzame bos- en 
boomgeassocieerde organismen. De oeverzone van de Ganzenpootvijver (vijver 1) is 
reeds uitgebreid geïnventariseerd en is vermaard om zijn uitzonderlijke rijkdom aan 
epifytische mossen en lichenen. Het is ook dé toplocatie voor ectomycorrhizavormende 
paddenstoelen in de Benelux (Walleyn & Verbeken, 2000; Vandekerkhove et al., 2003, 
2012; Van Dort, 2009; Van Dort & De Keersmaeker, 2010). Voor de overige vijvers uit 
de cascade wijzen de fragmentarische inventarisatiegegevens op een alleszins hoge 
potentie. 

In de zuidelijke bostalud tussen de Ganzepootvijver en de Keizer Karelvijver is o.a. een 
groeiplaats van het zeer zeldzame vogelnestje (Neottia nidus-avis, Rode-Lijstcategorie 
‘bedreigd’) vastgesteld. Ook langs de Duboislaan en aan de Ganzepootvijver komt deze 
soort voor. Dit is een orchidee van kalkrijke bodems die in symbiose met beuk leeft. De 
beschikbare gegevens over de mycoflora geven eveneens een indicatie van de waarde 
van dit talud voor zeldzame en bedreigde ectomycorrhizapaddenstoelen. Het kwartierhok 
E4-57-11 met het toponiem ‘Kasteeldreef’ (= Aartshertoginnedreef of Isabelladreef) 
wordt in de mycologische inventaris van Vlaams-Brabant twee jaar op rij expliciet 
vermeld als één van de meest waardevolle kwartierhokken in Vlaams-Brabant 
(Steemans, 2008, 2009). De site ‘Kasteeldreef’ telde in 2007 en 2008 respectievelijk 234 
en 228 soorten, waarvan respectievelijk 40 en 43 soorten waren opgenomen op de 
Nederlandse Rode Lijst (Arnolds & Van Ommering, 1996), met een indexwaarde van 90, 
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resp. 104 (Jalink, 1999). Dit is heel wat minder dan de Ganzepootvijver en zijn omgeving 
(E4-56-22), met ruim 100 Rode-Lijstsoorten en een indexwaarde van ruim 250, maar 
vergelijkbaar met andere gekende hotspots voor paddenstoelen met vergelijkbare 
habitats en abiotiek, zoals Putten van de IJzerweg (Sint-Joris-Weert) of Rood Klooster 
(Oudergem) (Walleyn & Verbeken, 2000). 

Van andere soortengroepen of voor de taluds van de Koningsvijvers zijn ons weinig 
concrete gegevens bekend. De omstandigheden (lange continuïteit van beboste toestand, 
hoge concentratie aan oude en holle bomen, bijzondere abiotiek) zijn evenwel heel 
vergelijkbaar met de oevers van de Ganzenpootvijver en indiceren een goed ontwikkelde 
habitatgradiënt (van HT 9120 over HT 9160 naar HT 91E0) en een hoge potentie voor 
bijzondere bossoorten. 

1.4.3 Vleermuizen 

Waarnemingen geven aan dat de vijvers van Groenendaal en de dreven onmiddellijk ten 
zuiden van de Keizer Karelvijver een zeer groot belang hebben als fourageergebied voor 
verschillende vleermuissoorten (mondelinge mededeling W. Willems – Natuurpunt, 
2012). Voor onder meer watervleermuis is behoud van de huidige vegetatiestructuur en 
openheid van de vijvers van belang. Er wordt gesuggereerd om aan één zijde wat 
beschutting (bv. riet) te voorzien, omdat dit het windvrije jachtoppervlak voor 
watervleermuizen zou vergroten. Een te grote overheersing van het wateroppervlak door 
drijvende (bv. kroos, gele plomp, …) en boven het wateroppervlak uitstekende planten, 
beperkt het jachtoppervlak voor deze soort. Een aantal voorstellen worden geformuleerd 
om de lichtverstoring terug te dringen, waaronder groenschermen aan het begin van de 
Isabelladreef, ter hoogte van de abdijruïne en nabij het kasteel van Groenendaal, aan de 
flauwe bocht in de Duboislaan. De mogelijke rol van de holle bomen rond de vijvers als 
broed- en overwinteringshabitat is niet onderzocht. 

Wat de voedselbeschikbaarheid betreft mag aangenomen worden dat de aanwezigheid 
van een soorten- en structuurrijke water- en oevervegetatie, in combinatie met een lage 
visbezetting, tot een meer divers en in de tijd gespreid aanbod van vliegende insecten 
(muggen, haften, etc.) zal leiden. 

2. Volstaan de voorgestelde maatregelen om de gekende knelpunten op 
te lossen, in het bijzonder voor wat betreft waterkwaliteit en 

waterhuishouding? 

Voor het ten gronde behandelen van deze vraag zou, onder meer, een massabalans voor 
alle bepalende polluenten op het niveau van het waterleverend gebied nodig zijn en een 
grondige kennis van hun druk-respons relatie tot structuur en functies van het 
vijversysteem en de kritische voorwaarden voor de habitatdoelstellingen (Jørgensen, 
2006). Op deze vraag kan hier dan ook hooguit een relatieve afweging in algemene 
bewoordingen gegeven worden en geen sluitend antwoord. 

2.1 Bestaande knelpunten en voorziene maatregelen m.b.t. water- en 
waterbodemkwaliteit 

2.1.1 Actuele situatie 

De lozing van huishoudelijk afvalwater in grachten en de afwatering van nabije wegen en 
spoorlijnen, zorgen voor de aanvoer van vervuild water. Lozingen vanuit de 
drinkwaterontijzeringsinstallatie van Aquaviva naar de Ganzepootvijver resulteren in een 
periodieke aanvoer van chloride van nog ongekende grootte. Vanaf vijver 8 is er 
bijkomend sterke verontreiniging met rioolwater uit de noordelijk gelegen woonwijk via 
de Gunsdelle. Run-off water afkomstig van de ring, dat eveneens hierlangs wordt 
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afgeleid, is belast met strooizouten, zware metalen (cadmium, koper, lood en zink), 
PAK’s en andere polluenten. In het aangevoerde water treden kortstondig hoge 
conductiviteitspieken op (zie 1.3.2). Water dat aangevoerd wordt vanuit de bermsloot 
van de spoorweg is een potentiële bron van herbiciden en PAK’s. Ook ter hoogte van 
vijver 12 functioneert een overstort. 

Door infiltratie is het aangevoerde grondwater plaatselijk verontreinigd. De huidige 
grondwaterkwaliteit bovenstrooms van de ring is onduidelijk. Op zijn minst vanaf vijver 4 
is het grondwater zeer rijk aan fosfor (zie 1.2.1.1). 

De beschikbare, recente kwaliteitsgegevens voor het oppervlaktewater zijn beperkt tot 
maart en juni 2012 en enkele vijvers. Aan de overloop van de Ganzepootvijver was de 
concentratie totaalfosfor (TP) met 130 en 150 µg.l-1 telkens iets hoger dan de 
jaargemiddelde MKN-norm voor het type ‘alkalisch, ionenrijk’3. Deze norm is echter 
afgeleid voor alle wateren van het type, inclusief deze langs grote rivieren en in de 
kustpolders. Natuurlijke waarden zullen in het projectgebied aanzienlijk lager zijn. De 
gemeten waarden situeren zich in het zeer eutrofe gebied en zijn niet optimaal voor een 
duurzame ontwikkeling van HT 3150 (Leyssen et al., 2009), of echt soortenrijke 
vegetaties van ondergedoken waterplanten (Jeppesen et al., 2000). Ze zijn ook niet zo 
veel lager dan in 1999, toen de vijver nog niet geruimd was (gemiddelde TP-waarde 160 
µg.l-1, mediaan 190 µg.l-1; gegevens Testwat; Denys et al., 2000). Of dit te wijten is aan 
een te hoge actuele nutriëntenaanvoer, of aan nalevering uit niet-geruimd 
bodemmateriaal is onbekend. Van vijvers 2 en 3 zijn geen metingen bekend. Vanaf de 
Keizer Karelvijver zijn de waarden nog hoger dan in vijver 1. In het licht van een 
dergelijke nutriëntenbeschikbaarheid is de zeer hoge biomassa aan watervegetatie, 
inclusief draadalgen, in sommige vijvers niet verwonderlijk. 

De gegevens geven onvoldoende informatie omtrent de (anorganische) stikstofbelasting 
om de verhouding tot de doelen enigszins te situeren. De mogelijke effecten van de 
overige polluenten (zware metalen, organische verbindingen,..) op het aquatisch systeem 
kunnen evenmin worden ingeschat op basis van de beschikbare gegevens. Vermoedelijk 
zijn ze, met mogelijke uitzondering van de zoutproblematiek (zie 1.3.2), voor het 
behalen van de doelstellingen sterk ondergeschikt aan de nutriëntenbelasting, inz. fosfor. 

2.1.2 Voorziene maatregelen 

De voorgestelde maatregelen t.b.v. verbetering van water- en waterbodemkwaliteit 
omvatten: 

• verminderen van de aanvoer van strooizout (afwatering Ring, tijdelijk afsluiten 
en/of beperkt strooien Duboislaan); 

• aansluiten van de woonwijk ten noorden van de Koningsvijvers op de riolering 
met gescheiden afvoer van hemelwater; 

• realiseren van gescheiden hemelwaterafvoer ter hoogte van de wijk Duinberg - 
station Groenendaal; 

• aanleg van opvangbekkens om overstorten te beperken; 
• eigen vestigingen en parkings (verder) aansluiten op de riolering8; 
• elimineren van aanvoer vanuit de spoorwegsloot; 
• slib ruimen in vijvers 4-11, achtereenvolgens 1/jaar, vijvers 8-11 pas na oplossen 

van de knelpunten m.b.t. verontreiniging (Gunsdelle, ring); 
• regulier beheer (cyclus ≤ 10 jaar, tijdens de winter): droogleggen, correctie 

densiteit/samenstelling van het visbestand, maaien van de oevers, eventueel slib 
ruimen. 

                                           
8 Het Kasteel van Groenendaal wordt niet vermeld. Of de riolering hiervan de Keizer Karelvijver al dan niet kan 
beïnvloeden is ons niet bekend, maar dient eventueel in acht te worden genomen. 
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Het tijdstip waarop de gekende verontreinigingen gesaneerd zullen zijn is onduidelijk. Dit 
is in het bijzonder het geval stroomafwaarts van de Gunsdelle. Overstorten zullen in 
zekere mate altijd werkzaam blijven. 

Van de diverse verontreinigingen heeft een verhoogde aanvoer van nutriënten de meest 
bepalende invloed op de goede instandhouding van HT 3150. Andere herstelmaatregelen 
(slibruiming, biomanipulatie,…) hebben pas een meer duurzaam effect als de 
nutriëntenaanvoer voldoende beperkt is, ook al kan er aanvankelijk sprake zijn van een 
bepaalde mate van vegetatieherstel. Het voortijdig uitvoeren van sommige maatregelen 
kan zelfs ongewenste effecten hebben voor het herstel, bijvoorbeeld door het niet 
overleven van kiemplanten en aanhoudende sterke ontwikkeling van draadalgen. Het 
identificeren en remediëren van beduidende eutrofiëringsbronnen is prioritair aan alle 
andere maatregelen. 

Bij aanwezigheid van grotere hoeveelheden slib in ondiepe, snel opwarmende plassen, is 
ruiming veelal noodzakelijk om langdurige nalevering van nutriënten na het verminderen 
van de externe belasting te vermijden en vegetatieherstel mogelijk te maken. 
Slibruiming werd reeds uitgevoerd in vijvers 1 (2010), 2 en 3 (2008), met redelijk 
positieve gevolgen voor de vegetatieontwikkeling in de daaropvolgende jaren, evenwel 
zonder verschijnen van karakteristieke soorten van HT 3150. Er is wel sprake van een 
zeer uitbundige groei van eutrofiëringstolerante plantensoorten en van een overmatige 
hoeveelheid draadalgen. Dit duidt op een nog steeds onbevredigende 
nutriëntenhuishouding. Slibruiming van de Koningsvijvers wordt pas gepland als alle 
maatregelen voor verbetering van de waterkwaliteit zijn uitgevoerd. Ook voor de Keizer 
Karelvijver (en vijvers 1 tot 3) is de uitgangssituatie op dit punt nog niet ideaal. 

Het ruimen van de vijvers gebeurt best niet bij alle vijvers tegelijk. Verwijderen van slib 
en organische resten gebeurt best grondig en over de gehele vijver. Indien delen 
onaangeroerd blijven, blijft dit een mogelijke bron van nutriënten en treedt vaak een 
snelle herverdeling van het overblijvende materiaal over een grotere oppervlakte op. 

Omtrent de effectiviteit van het geheel aan voorgestelde maatregelen kan geen uitspraak 
gedaan worden. Het betreft de meest voor de hand liggende maatregelen die technisch 
haalbaar lijken in de gegeven omstandigheden. In hoeverre en op welke termijn ze een 
oplossing voor de grondwaterkwaliteit kunnen betekenen, dient nader onderzocht te 
worden. 

2.2 Bestaande knelpunten en voorziene maatregelen m.b.t. hydrologie  

2.2.1 Actuele situatie 

In de zomer is de grondwateraanvoer naar de vijvers volgens de beschikbare 
peilbuismetingen (2001-2002) zeer beperkt, waardoor in deze periode nauwelijks enige 
doorstroming optreedt. De sterke grondwaterdalingen (tot ca. 140 cm onder het 
maaiveld) tijdens het vegetatieseizoen zijn zeer atypisch voor een brongebied waar een 
meer constante kweldruk verwacht wordt (De Becker et al., 2004). Bovendien wordt de 
laatste jaren, na het aflaten van de Ganzepootvijver in het voorjaar, het normale peil pas 
na september bereikt, terwijl dit voorheen reeds na enkele weken het geval was. Dit laat 
een verdere afname van de aanvoer vermoeden. De mogelijke oorzaak hiervan is 
onbekend. In het Zoniënwoud is drinkwaterwinning aan de orde, maar het pompdebiet is 
sinds 2008 aanzienlijk verminderd (mededeling M. De Baenst - BIM, 2012). De huidige 
grondwatertoestand in het captatiegebied van de vijvers vergt alleszins nader onderzoek. 
Een geringe grondwateraanvoer stelt immers niet enkel problemen voor het beheer van 
de vijvers door een trage vulling na het aflaten, maar is ook mede bepalend voor de 
ecologische toestand. 
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2.2.2 Voorziene maatregelen 

Door de aanleg van meerdere opvangbekkens zal getracht worden sterke 
peilschommelingen door piekafvoeren, te wijten aan rioleringen en afwatering van de 
ring, te verminderen. 

Er wordt eveneens een (niet nader omschreven) verhoging van het waterpeil voorzien. 
Indien dit gerealiseerd wordt door het versterken van de opstuwing, zal het stilstaand 
karakter meer uitgesproken worden en de retentie van nutriënten en andere stoffen 
verhogen. Hierdoor moeten relatief hogere kwaliteitseisen aan het aangevoerde water 
worden gesteld. Overschrijding van kritische (nutriënten)belasting wordt m.a.w. minder 
getolereerd. Ook is een minder volledige mineralisatie en sterkere accumulatie van 
organische stof te verwachten, evenals een minder gunstige zuurstofhuishouding en 
grotere nutriëntenbeschikbaarheid. Het verdient de voorkeur om gelijktijdig de 
doorstroming te verhogen, zodat een effectieve verlaging van de verblijftijd optreedt. Dit 
impliceert een hogere aanvoer van kwalitatief geschikt grondwater. Gezien er 
aanwijzingen zijn voor een ongunstige evolutie van de grondwateraanvoer, is dit een 
belangrijk bijkomend aandachtspunt. Voor het vijversysteem is vooral een versterking 
van de grondwatervoeding en daarmee een meer constante, hogere kweldruk belangrijk 
(m.a.w. aanvoer). Hieruit volgt een voldoende en meer permanente afvoer. Gezien de 
retentie die in de vijvers optreedt, is het belangrijk om vooral doorstroming te realiseren 
in perioden waarin de hoogste nutriëntenconcentraties in de waterkolom optreden. De 
aanleg van opvangbekkens en peilverhoging door sterker opstuwen, zullen in dit opzicht 
minder of geen zoden aan de dijk brengen wat de ecologische toestand van de vijvers 
betreft. 

2.3 Kappingen 

De intentie is om rond de Keizer Karelvijver en aan de zuidelijke zijde van vijvers 6 tot 9 
gericht te kappen in een zone van 20 à 30 m. De bedoeling is om een lagere en ijlere 
bosrand te creëren en de omstandigheden qua bladval en beschaduwing, ook voor 
oevervegetaties, te verbeteren (ANB, 2012). Ook zouden de beuken langs de 
Isabelladreef gerooid worden en vervangen worden door lindes. Deze werken zijn 
gepland om samen te vallen met slibruiming van de vijvers. 

Het verwijderen van bomen en het realiseren van een lagere begroeiing in een zone met 
dergelijke breedte is te argumenteren vanuit het verminderen van bladval (zie 1.2.2) en 
het verbeteren van de toegankelijkheid voor het beheer. De hoogte van de omringende 
bomen en de steile, hoge valleiflanken (taludhoogte ca. 15-20 m) zorgen er voor dat een 
groot deel van het vijveroppervlak door bladval wordt beïnvloed. Momenteel kan niet 
ingeschat worden in hoeverre de voorziene kappingen voor een voldoende vermindering 
van de bladaccumulatie kunnen zorgen. Wellicht zal een flexibel ruimingsbeheer 
noodzakelijk zijn om goed op de te verwachten variatie tussen de vijvers in te spelen. 
Het optimaliseren van de ruimingsfrequentie in functie van een maximale biodiversiteit 
wordt daarbij een interessante evenwichtsoefening. 

Door de voorziene kappingen op de zuidelijke oevers en van bomen met overhangende 
kruinen, zullen ook de lichtomstandigheden voor watervegetaties en doelinsecten 
verbeteren. Het is niet duidelijk of dit in alle delen waar deze maatregel wordt 
voorgesteld een sine qua non is voor de ontwikkeling van (voldoende) ondergedoken 
vegetatie. Selectieve kappingen langs de noordoevers (bijzonder van de Keizer 
Karelvijver) kunnen hier leiden tot meer zonnige en warme omstandigheden, wat de 
ontwikkeling van oevervegetatie en thermofiele soorten kan bevorderen. 
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Het intact laten van eilandjes, zoals voorgesteld voor vijver 11, vraagt bijzondere 
aandacht als mogelijke trekpleister voor soorten zoals Canadagans bij een lage 
begroeiing en Nijlgans bij opgaande bomen. 

2.4 Beheer 

2.4.1 Kruidruiming 

Een waterkolomvullende ontwikkeling van vegetatie is weinig geliefd door hengelaars, 
leidt ’s nachts tot geringere zuurstofconcentraties en heeft gevolgen voor het gebruik van 
de plas door sommige fauna. Een te hoge nutriëntenbeschikbaarheid ligt aan de basis, 
zodat kruidruiming als een remediërende maatregel met een tijdelijk en plaatselijk effect 
beschouwd moet worden zolang hiervan sprake is. In een eutrofe vijver met een hoge 
biomassa aan vegetatie, verhoogt omvangrijke kruidruiming het risico op een omslag 
naar een door fytoplankton gedomineerd systeem. De bufferende mechanismen, die een 
heldere situatie bewerkstelligen, worden immers geëlimineerd en de volledige 
nutriëntenpool komt ter beschikking van fytoplankton (van Nes et al., 2002). Ook 
draadalgen kunnen gestimuleerd worden doordat ze sneller aangroeien dan vaatplanten. 
De remedie kan dan ook erger zijn dan het probleem. Het verdient de voorkeur om voor 
een kleinschalige aanpak te kiezen. Indien het ruimen van vegetatie noodzakelijk geacht 
wordt ten behoeve van de hengelrecreatie kan bijvoorbeeld enkel ter hoogte van 
hengelstekken de begroeiing manueel 1 à 2 maal per jaar worden verwijderd. 

Ook voor libellen wordt aanbevolen om vegetatie slechts in beperkte mate te 
verwijderen. Bij voorkeur gebeurt dit slechts aan één zijde en niet meer dan een derde 
van de ondergedoken en de oevervegetatie. De verwijderde ondergedoken vegetatie kan 
voor het afvoeren eerst enkele uren op de oever gestockeerd worden, zodat de larven 
terug naar het water kunnen migreren (British Dragonfly Society, 2003). In niet-
geïsoleerde wateren is het risico op populatieschade voor mobiele insecten echter veel 
minder groot (Van De Meutter et al., 2006). 

2.4.2 Toepassen gerstestro 

In sommige vijvers is er een sterke ontwikkeling van draadalgen. De oorzaak hiervan is 
een hoge nutriëntenbeschikbaarheid. Het aanbrengen van balen gerstestro wordt al 
geruime tijd aangeraden om bloei van algen of cyanobacteriën tijdelijk te inhiberen 
(CAPM, 2004). Een regelmatige of meer langdurige toepassing zou vooral overwogen 
worden in de hengelvijvers. Voor de werking staan nog altijd diverse mechanismen ter 
discussie (Iredale et al., 2012). Veelal wordt verwezen naar het vrijkomen van fenolische 
verbindingen, gevolgd door vorming van oxidatieproducten en vrije zuurstofradicalen bij 
het rottingsproces (Everal & Lees, 1996; Pillinger et al., 1994, 1996), maar ook meer 
indirecte effecten zijn niet uitgesloten. Bij een algicide werking zou het gebruik als 
toepassing van een pesticide moeten worden beschouwd, zoals blijkbaar door US-EPA 
gebeurt (Lembi, 2001). Uit de literatuur blijkt dat de maatregel niet altijd succesvol is en 
soms zelfs een averechts effect kan hebben (Brownlee et al., 2003; Ferrier et al., 2005; 
Waajen, 2008). Het effect is soortafhankelijk (Lembi, 2001). Voor draadalgen worden 
goede (Cladophora, Spirogyra: Welch et al., 1990; Caffrey & Monahan, 1999), maar ook 
slechte resultaten genoteerd (Ulothrix: Ferrier et al., 2005). Het afbraakproces van de 
algen vergt zuurstof, waardoor ook enige verhoging van nitriet mogelijk is. In reeds 
zuurstofgestresseerde wateren kan het aanbrengen van organisch materiaal in vraag 
gesteld worden. Het is ook mogelijk dat bij de afbraak van lignine en tanninerijk 
bladmateriaal, gelijkaardige actieve stoffen worden gevormd als bij gerstestro (Martin & 
Ridge, 1999), waardoor de ‘meerwaarde’ in bosvijvers onduidelijk is. Ó hUallacháin & 
Fenton (2010) geven richtlijnen voor veldexperimenten m.b.t. de toepassing. Een 
brongerichte aanpak van de nutriëntenproblematiek lijkt ook hier duurzamer. 
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2.4.3 Snoekteelt als medegebruik in de Ganzepootvijver 

De Ganzepootvijver wordt door het INBO gebruikt voor de opgroei en stockage van 
snoeken (± 60 stuks), die als broeddieren gebruikt worden in het soortherstelprogramma 
van ANB. Jaarlijks wordt deze vijver vanaf 10 februari afgelaten tot een diepte van 1 m 
aan de monnik. Een 35-tal ouderdieren wordt met een sleepnet afgevist en naar de 
viskwekerij in Linkebeek overgebracht. Begin april komen die broeddieren terug naar de 
Ganzepootvijver. 

Indien het jaarlijks leeglaten van de vijver voor problemen zou zorgen om de 
vooropgestelde doelstellingen (amfibieën, HT 3150, bittervoorn, …) voor de vijvers te 
behalen, kan deze activiteit gestaakt worden. Het is echter zo dat het INBO in het kader 
van een project met ANB voor de aanlevering van pootsnoek zorgt. Het is wenselijk dat 
ANB in dergelijk geval voor een nieuwe vijver zou zorgen, waar de opgroei en stockage 
van broeddieren kan plaats vinden. 

Deze vijver moet aan een aantal criteria voldoen: 
• niet te veel beschaduwing, zodat het water snel kan opwarmen door de zon; 
• een oppervlakte van ± 3 ha; 
• helder water en voldoende onderwatervegetatie; 
• diepte ± 2,5 m (aan de monnik); 
• goed aflaatbaar via een vijvermonnik; 
• geen slijkerige bodem en geen takken of omgevallen bomen in de vijver; 
• voldoende prooivis aanwezig; 
• geen predatie door aalscholvers; 
• goed bereikbaar met wagen en aanhangwagen voor vistransport vanaf de 

openbare weg; 
• liefst binnen een straal van 30 km vanuit Linkebeek. 

2.4.4 Visstandbeheer 

Het visbestand in een water met habitattype 3150 wordt gedomineerd door snoek en 
rietvoorn (Aminal, 2003). Typische aanvullende soorten zijn bittervoorn, grote en kleine 
modderkruiper en zeelt. Bittervoorn, grote en kleine modderkruiper zijn soorten van 
bijlage II van de Habitatrichtlijn. Andere begeleidende vissoorten die deel uitmaken van 
deze visgemeenschap zijn de kroeskarper, de driedoornige- en de tiendoornige 
stekelbaars, de riviergrondel, het vetje, de karper en de paling. Voor karper zouden we in 
dit geval niet opteren omwille van het bodemwoelend gedrag, dat de helderheid van het 
water en de vegetatie niet te gunste komt. 

De maximale draagkracht voor dergelijke waters kan tot 350 kg.ha-1 bedragen, waarbij 
de snoekstand vrij hoog is (tot 50 kg/ha; De Vocht, 2010). Volgens Zoetemeyer & Lucas 
(2007) bedraagt de visdensiteit op een snoek-rietvoorn viswatertype 100 tot 350 kg.ha-1. 
Schade aan ondergedoken vegetatie wordt vastgesteld bij visdensiteiten die hooguit 
enkele honderden kg per ha overschrijden (Williams et al., 2002; Hietala et al., 2004)9. 
De kunstmatig hoge densiteiten en het overwicht van benthivore en zooplanktivore 
soorten (bijzonder karper, brasem, blankvoorn en jongbroed) die veelal in hengelwaters 
worden aangehouden, zijn nefast. In de Engelse Broads zijn goed ontwikkelde vegetaties 
al minder waarschijnlijk vanaf 100 kg.ha-1 benthivoren (Kelly, 2008). Voor karper wordt, 
althans voor de Amerikaanse Midwest, eveneens gewag gemaakt van 100 kg.ha-1 (Bajer 
et al., 2009). Ook hoge densiteiten rietvoorn (mogelijk reeds vanaf ± 300 kg.ha-1; 
Hansson et al., 1987; Van Donk & Otte, 1986; Van de Bund & Van Donk, 2004) zijn 
ongunstig voor een vegetatierijke, heldere toestand. Brusselse vijvers met visbepoting 

                                           
9  Jones & Sayer (2003) illustreren zelfs een sterke afname van de densiteit van invertebrate grazers vanaf ± 
50 kg.ha-1 vis, wat een sterkere aangroei van perifyton op ondergedoken vegetatie toelaat en een initiërende 
factor kan zijn bij de achteruitgang hiervan. 
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zijn er duidelijk slechter aan toe dan niet-behengelde (De Backer et al., 2010). 
Verwijdering van het visbestand in vergelijkbare vijvers in de Brusselse regio met meer 
dan 500 kg.ha-1 vis en gemiddelde zomer-totaalfosforconcentraties tussen 170 en 670 
µg.l-1, leidde vijf keer op acht tot onmiddellijke ontwikkeling van 20 tot 78% 
ondergedoken vegetatie (Peretyatko et al., 2009)10. De mate waarin de visbezetting zeer 
beperkt gehouden kan worden en de soortensamenstelling, zijn dan ook sterk bepalend 
voor de haalbaarheid van de vegetatiedoelstellingen. 

2.4.5 Aflaten 

Afhankelijk van de ontwikkeling van de vispopulatie en de accumulatie van sediment, inz. 
bladresten, zullen de vijvers regelmatig, maar niet gelijktijdig in de nazomer afgelaten 
moeten worden om het nodige beheer toe te laten. Wanneer dit dient te gebeuren zal 
vijver per vijver geëvalueerd moeten worden, onder meer afhankelijk van de variatie in 
bladval. De frequentie zal de samenstelling van vegetatie en fauna beïnvloeden. Indien 
dit slechts om de paar jaar gebeurt, is dit echter geen belemmering voor de 
doelstellingen. 

3. Zijn de instandhoudingsdoelstellingen en de recreatieve doel-
stellingen verenigbaar op de voorgestelde locaties? 

Gebruik als hengelwater heeft indirecte consequenties voor de realisatie van de 
doelstellingen. In de huidige situatie is hengelen toegestaan op de Lindenvijver en de 
Putselvijver. Op termijn is het de bedoeling dat hengelen nog steeds wordt toegestaan, 
maar enkel op vijver 4, de Keizer Karel vijver en op vijver 11 (één van de 
Koningsvijvers). Het samengaan van de geformuleerde instandhoudingsdoelstellingen en 
de recreatieve doelstellingen voor de vijvers van Groenendaal vormt zonder twijfel een 
labiel evenwicht. Hengelsport toelaten is niet vanzelfsprekend. 

Wat de soortensamenstelling betreft is een goede vertegenwoordiging van piscivoren, 
met name van grotere snoek, essentieel om de populaties van benthivore en planktivore 
soorten (en de eigen soort; EIFAC, 1984; Peeters et al., 1996) te reguleren. Daarnaast is 
het bekend dat snoekhengelen een belangrijke invloed uitoefent op de maat en de 
densiteit van de snoeken (Gerard & Timmermans, 1985; Gerard, 1995). Snoeken worden 
selectief en zeer efficiënt bevist en verwijderd. Dit gebeurt zelfs waar hengelen niet is 
toegestaan, zoals blijkt uit ervaringen van het INBO in de Ganzepootvijver. Hengelsport 
toelaten in de vijvers van Groenendaal zal ongetwijfeld een negatieve invloed hebben op 
de daar aanwezige snoekpopulatie en vormt een bijkomende factor die het bekomen van 
de gewenste doelstelling zal bemoeilijken. De associatie van hengelsport met een 
natuurlijk en aan de draagkracht van het systeem aangepast visbestand is in de gegeven 
situatie weinig waarschijnlijk. Uiteraard is de snoek niet de enige bevisbare soort. Ook 
andere soorten, zoals de rietvoorn en de zeelt, kunnen bevist worden, maar een 
dergelijke beperking dient effectief afdwingbaar te zijn. 

Omwille van het overstroomprincipe, is de afwisseling hengelvijver/geen hengelvijver een 
bijkomende factor die het halen van de doelstellingen bemoeilijkt. Snelle herkolonisatie 
door natuurlijke dispersie of bepoting na het afvissen van een vijver, wordt als een erg 
belangrijke oorzaak beschouwd voor het falen hiervan als herstelmaatregel. In het 
beheerplan wordt voorgesteld om de Keizer Karelvijver en vijver 11 voor hengelsport in 
te richten. De grotere Keizer Karelvijver is essentieel voor de oppervlaktedoelstelling van 
HT 3150. Indien in een cascadesysteem hoger gelegen vijvers, zoals de Keizer 
Karelvijver, een aanzienlijke visbezetting hebben, zullen ook alle lager gelegen vijvers, 
i.c. vijvers 5-12, onmiddellijk na een ruiming/afvissing herbevolkt worden. Een efficiënte 
biomanipulatie wordt hierdoor veel minder waarschijnlijk. 

                                           
10 In geen van deze gevallen betrof het HT 3150. 
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Op hengelvijvers worden doorgaans een veel hogere visdensiteit en een andere 
soortensamenstelling geprefereerd dan optimaal is voor de habitatdoelstellingen. 
Hierdoor zullen deze laatste moeilijker langdurig te handhaven zijn, zowel in de 
hengelvijver zelf als in aanpalende of stroomafwaarts gelegen vijvers. 

Om al deze redenen is combinatie van de ecologische doelen met hengelrecreatie geen 
evidentie en legt dit een belangrijke hypotheek op de doelen voor HT 3150. 

Een alternatief is de keuze van de hengelvijvers aan te passen. De vijvers van 
Groenendaal zouden bijvoorbeeld geheel kunnen gevrijwaard worden van hengeldruk. 
Dat zou ook de geassocieerde drukken verminderen. Op die manier kan getracht worden 
vegetatierijke omstandigheden te realiseren in één aaneengesloten systeem van vijvers. 
Hengelen zou dan bijvoorbeeld kunnen op een of meerdere van de Koningsvijvers, aan 
het einde van de beschouwde cascade. Een dergelijk alternatief heeft ook bijkomende 
voordelen (dichter bij dorp, bereikbaarheid, kanaliseren van verkeer, …). 

4. Onder welke voorwaarden zijn er binnen dit habitat hengel-

mogelijkheden te organiseren? 

Indien aan bepaalde vijvers een recreatieve doelstelling wordt gegeven, zijn er een 
aantal bijkomende maatregelen die genomen kunnen worden. Mogelijkheden zijn: alle 
gevangen roofvissen (snoek, baars) onmiddellijk terug vrij laten (incl. richtlijnen voor 
behandeling van de vissen en toegelaten tuig), het aantal hengelplaatsen beperken zodat 
de hengeldruk niet te hoog wordt, het gebruik van lokvoer verbieden, specifiek de 
snoekvisserij verbieden, … Nauwgezette controle en handhaving zullen hierbij 
noodzakelijk zijn. 

Om het visbestand te corrigeren kan eventueel overwogen worden om te herbepoten met 
snoek, maar dit zal jaarlijks moeten plaatsvinden en vooral moeten gebeuren met grote 
exemplaren. Men kan zich hierbij de vraag stellen of dit als recurrente maatregel  past bij 
de instandhoudingsdoelen en per definitie bij een ‘natuurlijk visbestand in evenwicht met 
de draagkracht voor dit gebied’. 

Desgevallend zou een hengelplan moeten opgemaakt worden waarin alle aspecten aan 
bod komen, zoals de huidige situatie en de streefbeelden inzake visrechten, 
visstandsonderzoek, visuitzettingen, visonttrekking, sterftes, vangstregistratie, controle 
en handhaving. Op basis hiervan kan een maatregelenplan uitgevoerd worden met 
nadien de nodige evaluatie en bijsturing. 

CONCLUSIE 

1. Zijn de beheerdoelstellingen, bijzonder voor het herstel van het habitattype 

3150, correct geformuleerd? 

Indien een voldoende aanvoer van grondwater van goede kwaliteit gegarandeerd blijft, 
de visbezetting beperkt gehouden kan worden en er een bestendig onderhoudsbeheer 
gevoerd wordt (inz. aflaten om ruiming en controle van het visbestand toe te laten), is 
een ‘voldoende staat van instandhouding’ (sensu Leyssen et al., 2009) voor alle 
beoordelingscriteria van HT 3150 in principe haalbaar in alle vijvers. Dit geldt eveneens 
voor de oppervlaktedoelstelling, maar deze laatste zal wellicht gehypothekeerd worden 
bij recreatief medegebruik. 

Een ‘goede staat van instandhouding’ is minder waarschijnlijk. De aanwezigheid van 
invasieve exoten staat een goede staat van instandhouding voor het criterium 
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‘verstoring’ in de weg. Het uitblijven van kolonisatie door sleutelsoorten is wellicht een 
knelpunt wat ‘vegetatie’ betreft. Habitatvlekken ≥ 5 ha zijn sowieso niet te realiseren, 
wat de faunistische functies beperkt. De kwantitatieve doelstellingen voor HT 3150 en 
bittervoorn zijn ook op middellange termijn eerder optimistisch. 

De voornaamste randvoorwaarde voor herstel is het voldoende verminderen van de 
eutrofiëringsdruk. Voor het behalen van de faunadoelstellingen is ook de 
strooizoutproblematiek mogelijk een knelpunt. Ook de hydrologische toestand baart 
zorgen. 

Een duurzame realisatie van HT 3150 in een ‘voldoende staat van instandhouding’, staat 
niet los van een ruimtelijk meer omvangrijke ontwikkeling van submerse vegetatie. De 
combinatie met hengelmogelijkheden vormt een bijkomende druk. 

De voorgestelde maatregelen i.f.v. het herstel van HT 3150 hebben gevolgen voor 
actueel aanwezige habitats en natuurwaarden op de valleiflanken. Bij de inrichting van de 
vijvers worden de effecten van de maatregelen op de verschillende habitattypes best 
zorgvuldig tegenover elkaar afgewogen. 

2. Volstaan de voorgestelde maatregelen om de gekende knelpunten op te 

lossen, in het bijzonder voor wat betreft waterkwaliteit en waterhuishouding? 

De huidige situatie is niet optimaal wat hydrologie en nutriënten betreft. De maatregelen 
t.b.v. van het verbeteren van de waterkwaliteit zijn noodzakelijk, maar over de mate 
waarin ze voldoende effectief zullen blijken, kan geen uitspraak worden gedaan. De 
toestand van de Linden- en de Putselvijver wijst er op dat mogelijk bijkomende 
maatregelen nodig zullen zijn. Een betere kennis van het systeem en van de lokale 
drukken is daarom noodzakelijk. Momenteel kan onvoldoende ingeschat worden in 
hoeverre de voorziene kappingen voor een gunstiger lichtklimaat en voor een voldoende 
vermindering van de bladaccumulatie in de vijvers kunnen zorgen. De uitwerking kan pas 
na eventuele uitvoering beoordeeld worden. 

Het doel om op korte termijn een maximale verhoging van de biodiversiteit, conform de 
instandhoudingsdoelstellingen, te realiseren, is bij de actuele beperkingen van 
waterkwaliteit en waterhuishouding o.i. weinig realistisch. Uit praktijkervaringen in de 
regio (incl. vijvers 2 en 3) blijkt dat in geen enkel geval HT 3150 in een goede of 
voldoende staat van instandhouding kon worden verkregen, louter door het uitvoeren 
van lokale herstelmaatregelen. Algemeen wordt voor aquatische systemen aangedrongen 
op het prioriteren van een brongerichte en geïntegreerde benadering, die eerst optimale 
condities voor duurzaam ecologisch herstel genereert, vooraleer effectgerichte 
maatregelen te nemen. 

Op langere termijn kunnen twee alternatieve scenario’s worden voorgesteld, die beide 
gepaard gaan met een voorafgaandelijke en volledige sanering van de 
eutrofiëringsbronnen en andere beduidende verontreinigingen: 

Scenario A zet in op het bekomen van een zo groot mogelijke oppervlakte ondergedoken 
vegetatie, met min of meer uitgebreide habitatvlekken HT 3150, in alle vijvers en 
omstandigheden die een duurzaam behoud van deze habitat met zo weinig mogelijk 
beheeringrepen mogelijk maken. Idealiter wordt daarbij minstens de helft van de 
wateroppervlakte ingenomen door ondergedoken vegetatie en blijven nymphaeïden 
beperkt tot ca. 1/5e of minder. Teneinde de waterbodem en – voor zover mogelijk – de 
lichtomstandigheden te verbeteren, worden de bomen op oevers en valleiflanken rondom 
alle vijvers, exclusief vijvers 1 en 5, grotendeels verwijderd in een zone van minstens 20 
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à 30 m breed. Waar deze breedte niet toereikend blijkt te zijn, kan deze strook in 
daaropvolgende jaren nog verder verbreed worden. Hengelrecreatie wordt niet 
toegelaten of, onder strikte voorwaarden, beperkt tot vijver 11. Stropen van roofvis op 
de andere vijvers wordt belet. De vijvers worden sequentieel, stroomafwaarts werkend, 
drooggezet en geruimd (incl. correctie visbestand). De frequentie hiervan kan ad hoc 
variëren. Na het hervullen kan bepoting met snoek worden toegepast indien dit 
noodzakelijk zou blijken. Indien sleutelsoorten van HT 3150 niet spontaan verschijnen 
valt introductie te overwegen. 

Scenario B zet in op een minder omvattende uitbreiding van HT 3150, waarbij de kapping 
van bomen op oevers en valleiflanken wordt beperkt tot selectieve kappingen. De 
aanwezige boshabitats op de vijvertaluds worden maximaal gevrijwaard. Vooral bomen 
met overhangende kruinen worden gekapt, met eventueel wat sterkere kappingen aan 
de noordzijde van de vijvers. Bomen en bomenrijen die belangrijk zijn voor epifyten en 
vleermuizen worden ontzien, evenals de groeiplaatsen van zeldzame paddenstoelen. 
Omdat de Keizer Karelvijver essentieel is voor het bereiken van de habitatdoelen, wordt 
ook in dit scenario hengelrecreatie in deze vijver niet toegelaten. In één of meerdere van 
de Koningsvijvers kan dit wel worden voorzien, eveneens onder de strikte voorwaarden 
die in 4. zijn aangehaald. De ruimingsfrequentie zal in dit scenario wellicht hoger liggen 
dan in optie A, doordat de hoeveelheid bladeren die in de vijvers terecht komt hoger 
blijft. 

De kennishiaten in acht nemend kan volgend stappenplan overwogen worden bij de 
keuze tussen deze alternatieven: 

STAP 1: 

• het oplossen van de knelpunten m.b.t. de waterverontreiniging via brongerichte 
maatregelen (zie voorziene ingrepen; ANB, 2012); 

• hydrologisch onderzoek van het gebied gericht op het evalueren van de 
grondwatervoorziening en het opsporen van eutrofiëringsbronnen voor het 
grondwater; 

• inschatten van het relatieve belang van de verschillende nutriëntenbronnen en de 
te verwachten nutriëntentoestand van de vijvers; 

• bijkomende inventarisatie van de beboste oeverzones en taluds (boshabitats en 
doelsoorten). 

STAP 2: 

• zo nodig en in de mate van het mogelijke remediëren van problemen m.b.t. de 
kwantiteit en de kwaliteit van het aangevoerde grondwater. 

STAP 3: 

• evaluatie van de verwachtingen en de oorspronkelijke doelen op basis van de 
resultaten van stap 1 en 2; 

• bijkomende inventarisatie van de beboste oeverzones en taluds (boshabitats en 
doelsoorten). 

STAP 4: 

• op basis van de resultaten en afwegingen van stap 3 wordt de keuze gemaakt 
voor scenario A, scenario B of een tussenvorm. 
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3. Zijn de instandhoudingsdoelstellingen en de recreatieve doelstellingen 

verenigbaar op de voorgestelde locaties? 

Een ruimtelijke scheiding van beide doelen verdient de voorkeur, waarbij hengelen best 
zo stroomafwaarts mogelijk gesitueerd wordt. Gezien het belang van de Keizer 
Karelvijver voor de doelstellingen, is dit geen optimale locatie voor reguliere 
hengelactiviteiten. Vijver 11 is in dit opzicht ook beter geïntegreerd met de bebouwde 
omgeving. 

4. Onder welke voorwaarden zijn er binnen dit habitat hengelmogelijkheden te 

organiseren? 

Hengelrecreatie is enkel onder bepaalde vorm en bij zeer strikte voorwaarden te 
combineren met de doelstellingen. Mogelijke voorwaarden zijn: alle gevangen roofvissen 
(snoek, baars) onmiddellijk terug vrij laten (incl. strikte richtlijnen voor behandeling van 
de vissen en toegelaten tuig11), het aantal hengelplaatsen beperken zodat de hengeldruk 
niet te hoog wordt, het gebruik van lokvoer verbieden, specifiek de snoekvisserij 
verbieden, … Nauwgezette controle en handhaving van de voorwaarden zullen hierbij 
noodzakelijk zijn. 
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